
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ 

ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО

Образні системи української 
художньої культури в історичному 

та типологічному аспектах:  
театр, музика, образотворче мистецтво

Колективна монографія

Київ
Видавництво ІМФЕ 

2019

IM
FE

www.etnolog.org.ua



3

ЗМІСТ

Передмова (Юдкін-Ріпун Ігор)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Юдкін-Ріпун Ігор 
Виконавська культура в розвитку стильових систем:  
інтерпретація художнього тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Липова Галина 
Концептуальні основи української театральної режисури  
кінця ХХ століття  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Томозова Наталія 
Театри компактних національних угруповань України:  
матеріали до історії формування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Боньковська Олена 
Театральний дискурс українського модернізму: «Молода муза»  
у східногалицькому українському театральному процесі  . . . . . . . . . 230

Найден Олександр 
Крос-культурні дослідження образних систем:  
орнаментально-фігуративний напрям і сигніфікаційні фактори  
в образотворчому фольклорі. Семантика катастрофи,  
есхатологічні і хтонічні реалії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Зінич Олена 
Тенденції інтеграції образних систем сучасного українського 
балетного (пластичного) театру у світовому контексті: аспект 
інтерпретації тексту вистави  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Коваленко Єва 
Хореографічна інтерпретація художніх творів у балеті  
Національної опери України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Бібліографія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

УДК		008:[792+78+73/76]
	 O	23

Головний	редактор
академік НАН України Ганна Скрипник

Рецензенти
доктор філологічних наук Павло Михед 
доктор філологічних наук Тетяна Руда 

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

(протокол №9 від 03.09.2019 р.)

	 	 	 Образні	 системи	 української	 художньої	 культури	 в	 історич-
ному	та	типо	логічному	аспектах:	театр,	музика,	образотворче	
мистецтво. Колективна монографія. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; 
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Риль ського. Київ, 2019. 588 с.
ISBN 978–966–02–9008–2

 
Монографія присвячена питанням історичного розвитку образного мислення в 

українській художній культурі у світовому контексті, зокрема, у площині історичних 
та індивідуальних стилів. За методологічну основу обрано принципи історичної по-
етики, які дозволяють виявити перманентність, спадкоємність українських художніх 
традицій. Цей підхід уможливив виявлення спільних і своєрідних рис української та 
загальноєвропейської образних систем.   

The monograph deals with the problems of the historical development of imagery 
thought in the Ukrainian artistic culture within the global context, in particular, as regards 
the plane of historical and individual stylistic development. It is the principles of historical 
poetics that are taken as the methodological foundation of the work, and it gives grounds 
for the demonstration of the permanence and hereditary lineage of the Ukrainian artistic 
traditions. This approach enables the disclosure of common and peculiar features of  
Ukrainian and European systems of imagery.

	ISBN	978–966–02–9008–2	 © ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019

O 23	

IM
FE

www.etnolog.org.ua



5

Передмова

4

ПередМова

Характеризуючи своєрідність розвитку європейських стильо-
вих систем, відомий український філолог-медієвіст Ігор Качуров-
ський вказав на парадокс формування театру після занепаду ан-
тичності, коли «зберігалися певні елементи театрального дійства 
у <…> обрядах. Але драма пізнього Середньовіччя виросла не з 
тих обрядів: вона постала в церкві з останнього А у слові “алі-
луя””, а саме – з антифонарію, співу громади, де «виходило без-
конечне А, що його співали на різні лади і голоси»  1. Таке тво-
рення з нічого  – creatio ex nihilo,  – з  порожнього простору або 
усамітненої крапки (в  даному разі  – окремої голосної) в  цьому 
просторі властиве не лише театрові. Образні системи розвива-
ються з паростків, які, подібно до цієї розспіваної голосної А, міс-
тять внутрішню можливість альтернативних текстів, подібних до 
антифону, що творяться, зокрема, у  герменевтичний процедурі 
тлумачення 2. Увага до таких текстових альтернатив, своєрідних 
«антифонаріїв», з яких зростають цілі образні системи, видається 
особливо перспективною для української культури. 

Між тим дослідження образних систем в україністиці здійсню-
ється порівняно недавно і нерівномірно. Воно пов’язане переду-
сім з відкриттям своєрідності українського бароко, з виявленням 
невідомих скарбів народного образотворчого мистецтва, із впро-
вадженням до наукового обігу корпусів недоступних раніше дра-
матичних текстів. Усе це – надбання кінця ХХ ст., яке невіддільне 

1 Качуровський І. Генерика і архітектоніка. Література європейського серед-
ньовіччя. Київ : Києво-Могилянська академія. 2005. С. 316. 

2 Yudkin-Ripun I. Hermeneutics, heuristics, morphology: the construction of 
metatext as the prerequisite for interpretation. Культурологічна думка . 2017. 
№ 12. С. 21 

від «методологічного переозброєння» всієї гуманітарної науки. 
Найбільший поступ у дослідженнях образних систем та картин 
світу досягнуто в галузі вивчення словесності – фольклору і крас-
ного письменства, що зобов’язує до поширення набутого досві-
ду на різні царини художньої культури. Водночас такий досвід 
дає основу і визначає необхідність концептуальних узагальнень 
щодо видової своєрідності та загальних характеристик образних 
систем як свідчень закономірностей художнього мислення. 

До числа таких закономірностей, особливо значущих для ви-
значення своєрідності української культури, належать тяглість, 
перманентність традицій та їхній розвиток у бік конвергенції. 
Одна з особливостей культурного розвитку України  – знахо-
дження спільних точок дотику, які забезпечили, зокрема, фено-
мен бароково-фольклорної конвергенції, взаємного упізнавання 
первістків народного досвіду і «книжної» культури, міфопоетич-
ної картини світу та казуїстики «другої схоластики». Водночас 
саме таке переконливе свідчення продуктивності конвергентного 
розвитку, як феномен українського бароко, демонструє і тяглість 
культуротворчих традицій. Незвична життєздатність, творча 
продуктивність барокового синтезу, що виявився питомим дже-
релом творчості на кілька століть, в Шевченка і Гоголя, в Рудан-
ського і Винниченка, мала, як влучно вказав Павло Михед, пе-
редусім внутрішні причини: «Тривале переживання бароко на 
українському ґрунті… було, до певної міри, і способом консерва-
ції та збереження своєї ідентичності», так що «на віддалі від кон-
кретної історичної епохи бароко… від Гоголя до химерного ро-
ману» 3 саме барокові образи як органічне злиття питомих укра-
їнських первістків та стилістики європейського загалу стають 
розпізнавальними знаками української ідентичності. Тут йдеть-
ся не про ретроспекції, тим більше не про стилізації барокового 
спадку. Феномен тривалості бароко коріниться в його справжній 
продуктивності на українському ґрунті, а  не в стилізації чи то 
сторонньому відтворенні, історичній реставрації. Тут дослідник 

3 Михед П. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст. Ніжин : 
Аспект-Поліграф, 2002. С. 76. 
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стикається з тим феноменом історичного життя традицій, який 
О.  В.  Михайлов запропонував позначати німецьким терміном 
Nachleben 4 – дослівно «життя після життя», тобто життя традиції 
«в сплячому стані», тривання її в підземеллі «колективного несві-
домого» впродовж століть. Така метаморфоза реліктів у рудимен-
ти, виявлення життєздатності минувшини принципово проти-
ставляється т. зв. пережиткам, рецидивам, що пасивно присутні 
в сьогоденні. Навпаки, перманентність розвитку забезпечується 
тим, що реліктові явища, залишкові прошарки нагромадженого 
традиціями досвіду перетворюються на рудименти майбутнього 
розвитку цих традицій, на ембріони, паростки новотворів. 

Перманентність, тяглість традицій уособили два великі су-
часники – Тарас Шевченко і Микола Гоголь – в своїх картинах 
світу, виявляючи саме таке «життя після життя», життєздат-
ність того, що здавалося реліктом, а справді стало рудиментом 
майбуття. «Ти смієшся, а  я плачу,  / Великий мій друже», писав 
перший з них, ясно усвідомлюючи їхнє спільне покликання. 
Знову вживаючи вислову Павла Михеда, «українська культура 
дає світу в один і той же час двох великих письменників-проро-
ків» 5, а їх спільність унаочнюється, зокрема, зіставленням «Гай-
дамаків» і «Тараса Бульби», де «відспівування Гоголем минулого 
було одночасно і геніальним оживленням міфу, що є осердям 
української ідентичності», а «Шевченко переносить свої надії на 
наступників козацтва, яке… складає осердя славної минувши-
ни» 6 [підкреслено мною. – І . Ю .-Р.]. Перманентність творення 
національної ідентичності тут очевидна. 

Дивовижна стійкість традицій в Україні виявляється в їх 
здатності до невпинних метаморфоз, в їх мінливості, що зму-
шує згадати образ античного Протея. Взірцевим прикладом 

4 Михайлов А. В. Иоганн Беер и И. А. Гончаров: о некоторых поздних отра-
жениях литературы барокко. Контекст, 1993. Москва : Наследие, 1996. С. 279. 

5  Михед  П.  Слово художнє, слово сакральне. Ніжин  : Аспект-Поліграф, 
2007. С. 25. 

6 Михед П. С. «Гайдамаки» Т. Шевченка vs. «Тарас Бульба» М. Гоголя: мета 
історичний вимір (стаття перша). Гоголезнавчі студії. 2018. Вип. 24. С. 158–159. 

може правити феномен українського «неокласицизму», сла-
ветне «гроно п’ятірне нездоланних митців». У  класичної трі-
ади «мимесис  – фантазія  – мімікрія» (та, окрема, діегезис як 
особлива, суб’єктно обарвлена форма мимесису) всі ланки 
взаємодіяли і взаємно перетворювалися, забезпечуючи незви-
чайну здатність до різноголосся, до динамічних перетворень 
голосів, до майстерного використання прихованих або явних 
стилістичних цитат, засвідчене безперечним лідером «грона» – 
Максимом Рильським. Що поетичний напрям, який, усвідом-
люючи себе як ретроспекція, справді зростав на основі досвіду 
перекладацької практики та рефлексії над цим досвідом, стало 
додатковим свідченням специфіки українського шляху фор-
мування образних систем, де рефлексія забезпечує тяглість 
традицій 7. Власне, у цьому феномені спостерігається та зако-
номірність розвитку культури, для позначення якої О. В. Ми-
хайлов вдало вжив термін «зворотний переклад», вбачаючи в 
ньому магістральний шлях розвитку культури  8  – шлях, так 
вдало знайдений українськими «неокласиками». 

Ще один аспект тривалої продуктивності барокової образної 
системи пов’язаний з тим безпосереднім свідченням життєздат-
ності барокового спадку в Україні, тривалий час недооціненим 
напрямком романтизму, для якого вжито термін бідермаєр. Зна-
чущість його для України пов’язана ще й з формуванням прози та 
прозаїчної культури в цілому в творчості Г. Квітки-Основ’яненка. 
Дискусійність цієї проблеми відзначив Дм. Чижевський у остан-
ньому курсі лекцій, зазначивши, що в Німеччині, звідки пішов 
цей термін, він позначав «протверезіння після захоплення ро-

7 Юдкін-Ріпун І. Формування визначників української культури. Київ, 2008. 
(Інститут культурології Академії мистецтв України). С.  88–93; Юдкін-Ріпун  І. 
Неокласицизм Максима Рильського як феномен української культури. Студії 
мистецтвознавчі. 2015. Чис. 3. С. 80–87. 

8  «Провідний метод історії культури як науки  – це зворотний переклад 
настільки, наскільки вся історія полягає в тому, що різні культурні явища не-
настанно переводяться в інші, чужі їм культурні мови, часто з граничним пере-
осмисленням змісту» (Михайлов А. В. Надо учиться обратному переводу. Ми-
хайлов А . В. Обратный перевод. Москва : Языки русской культуры, 2000, с. 16). 
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мантичними ідеями», «обміщанення романтиків» 9. Ці слова пи-
салися в середині ХХ ст., але подальше вивчення цього феноме-
ну довело обмеженість таких уявлень: зрештою, йшлося не про 
міщанство і тверезість, а, як виявили пізніші дослідження, про 
повернення до тих живучих барокових традицій, які стало під-
тримувалися народною релігійністю і відступали до затінку євро-
пейської свідомості лише в поверхневих, не закорінених в народі 
носіях книжкової «ученості». Цей напрямок коріниться і в такому 
загальноєвропейському русі, як «стерніанство», наслідування й 
розвиток манери англійського письменника Л. Стерна, до одного 
з послідовників якого належав і Л. Толстой, сповідуючи водночас 
погляди Г. Сковороди (про що йтиметься нижче). Але особливо 
істотним видається те, що як в Німеччині, так в Україні він був 
пов’язаний з тяглістю барокової традиції. 

Ця проблема перманентності знаходить розв’язання в концеп-
ції існування тисячолітньої т.зв. морально-риторичної системи 10, 
як її, слідуючи за чільним представником німецької школи істо-
ричної поетики Е. Р. Курціусом, запропонував іменувати О. В. Ми-
хайлов. В цій системі «поетична істина існує як істина моральна» 11 
(від припису «навчати розважаючи» в Горація), але, що особливо 
істотно, така система спирається на пріоритет словесності: «Життя 
пізнає себе в слові – не просто через посередництво слова, за його 
допомогою, а саме в ньому» 12. Таке панування риторики протри-
вало до ХІХ ст., коли навзамін надійшов плюралізм індивідуальних 

9  Чижевський  Дм. Історія української літератури від початків до доби 
реалізму. Літературна редакція Ю. Шереха-Шевельова. Нью-Йорк : Українська 
Вільна Академія Наук у США. 1956. С. 489. 

10 «…від риторичного слова як носія всіх традиційних сенсів і змістів бере 
обрахунок те, що можна було б назвати морально-риторичною системою сло-
ва… В межах риторичного типу культури завжди твердо наперед відомо, що є 
істиною… слово, яким користується поезія, є готовим словом» (Михайлов А. В. 
Античность как идеал и культурная реальность ХVIII–ХIХ вв. Античность как 
тип культуры. Москва : Наука, 1988, с. 310). 

11  Михайлов  А.  В. Методы и стили литературы. Москва  : ИМЛИ РАН 
им. А. М. Горького. 2008. С. 19.

12 Михайлов А. В. Методы и стили… С. 29.

стилів. Однак безмежна диференціація точок зору 13, своєю чергою, 
є нічим іншим, як театралізацією множинності голосів, що стала 
витоком новочасної прози. Обстоюючи таку тезу про тяглість ри-
торичної традиції, започаткованої еллінізмом, Е. Р. Курціус форму-
лює знаменний висновок: «Середньовіччя слід розглядати в його 
неперервності з античністю, а також із новітнім часом» 14. Так ви-
значена перманентність розвитку жодною мірою не означає засти-
глість, стагнацію. Навпаки, йдеться про невпинний ланцюжок ме-
таморфоз, перетворень, що непомітно дають нові результати, як це 
сталося з такою принциповою новацією європейської культури, як 
рима 15 – та, додамо, перетворення метричної системи віршування 
на силабічну, що поряд з римуванням стало основою новочасної 
поезії. Ці трансформації образів, переходячи з одного тексту до 
іншого, відбуваються в широкому діапазоні варіацій, обмеженому 
граничними межами слідування традиції або ж починання наново 
творення текстів: «Ставлення до літературної традиції переміща-
ється між двома ідеальними уявленнями: скарбниця (thesaurus) і 
чистий аркуш (tabula rasa)»  16. Зрештою, йдеться знову-таки про 
традиційні риторичні види мімесису  – наслідування природи 
(imitation naturae) і наслідування творів (imitatio operis) та взаємну 
критику цих двох ліній. 

Відтак у історичній поетиці складається уявлення про форму-
вання та історичне життя образів і образних систем як метамор-

13 «Кожен великий реаліст ХІХ ст. створює свою власну риторику… завдання 
такої «риторики» антириторичні  – треба знищити слово в реальності образу, 
щоб за тим відновити його посеред самої реальності» (Михайлов А. В. Методы 
и стили.., с. 34). 

14 Курціус Ернст Роберт. Європейська література і латинське середньовіччя / 
пер. з нім. Анатолій Онишко. Львів : Літопис, 2007. С. 426. 

15 «Мову апробували на всі її можливості й видобули з неї нові ефектні ходи, 
що можна спостерігати на розвитку латинського римування за багато сотень 
років... Рима, така ж чужа для римлян, як і для германців, опанована шляхом 
намацування, не прив’язана до правил і послідовності, розвинута нарешті до 
органічного дивовижного блиску, – це великий лексичний здобуток середньо-
віччя» (Курціус Е. Р. Європейська література.., с. 432–433). 

16 Курціус Е. Р. Європейська література... С. 438. 
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фоз нагромадженого минувшиною художнього досвіду. Творен-
ня образів відбувається не на порожньому місці, навіть спадок 
минувшини обмежується поодинокими реліктами. Як свідчить 
життєстійкість українського бароко, його питомі традиції, ся-
гаючи ХХ століття у драмах В. Винниченка та «химерній» прозі, 
жодною мірою не релікт, а саме «життя після життя» (Nachleben, 
за наведеним поняттям О. В. Михайлова), тобто шевченкові «на-
дії на наступників» (П. Михед), звернуті до майбуття. Так само не 
ретроспекції і тим більше не пережитки, рецидиви минувшини 
являють собою образи, створені українськими неокласиками: ці-
леспрямована реставрація або стилізація передбачала б дистан-
ціювання від реального чи уявного прообразу, натомість митці 
«п’ятірного грона» усвідомлювали себе продовжувачами живої 
традиції (зокрема, барокової), її живими спадкоємцями, а не сто-
ронніми спостерігачами. Тому їхня творчість становить виявлен-
ня продуктивності рефлексії над власним, а не чужим, досвідом. 

Ці положення історичної поетики мають принципове значен-
ня для вивчення національної специфіки образного мислення в 
художній культурі України впродовж її історичного розвитку, ви-
явлення особливостей інтерпретації образів, їх перетлумачення 
в театральній виставі та в образотворчому мистецтві. Саме під-
хід історичної поетики дозволяє сполучити традиційні методи з 
міждисциплінарними зіставленнями та взаємодіями, які вияв-
ляються на пограниччі театру, музики, візуального мистецтва. 
Провідною ланкою тут виявляється інтерпретація в широкому, 
творчому розумінні як джерело перетлумачення образів, їх пере-
ведення з коду одного мистецького різновиду до іншого. 

 
Ігор Юдкін-Ріпун 

Ігор Юдкін-Ріпун 

виконавСька кульТура 
в роЗвиТку СТильових СиСТеМ:

інтерпретація художнього  
тексту 

Залежність художнього тексту від виконавства та обумовле-
ність творчого результату інтерпретаційними можливостями 
виявляється на основі театрально-літературних взаємин в укра-
їнській культурі. Спеціальна роль припадає на сценаристиці як 
сполучній ланці між театральним коном та письменницькою 
творчою робітнею. Творчість митця-виконавця (актора, музи-
канта) містить відому внутрішню суперечність: з одного боку, 
вона завжди є репродукцією наперед визначеного матеріалу 
драматичної ролі або композиторського твору; з іншого боку, 
вона не має сенсу поза продукцією нового, коли у виконанні 
створюється новий образ, пропонується нове прочитання тек-
сту, виявляються невідомі раніше інтерпретаційні можливості. 
Таке суперечливе поєднання репродукції та продукції стано-
вить парадокс виконавського мистецтва як самостійної галузі 
творчості. Це відсилає до загальнішої мовної антиномії, де ви-
словити думку можна лише вживаючи засоби, надані мовою, та 
до логічного парадоксу обґрунтування, де досвід людини пере-
ступає границі свідомості, формуючи своєрідний текст життя, 
але для того, щоб він так розгортався, передбачається, що ці 
границі наперед встановлені кодом знакових систем. 

З цим парадоксом пов’язане виникнення драми як особливо-
го роду художньої культури. Визначення драми як «опосередко-
ваної лірики» досить влучно характеризує саме таке виведення 
драматичного тексту з відомої практики інсценізації прислів’їв 
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як ліричних відступів у епосі. Звідси виводиться і аргументація 
на користь тлумачення драми як метатексту епічної оповіді, як 
вторинної рефлексії над епосом та його стисненням, зокрема, 
через вилучення авторського мовлення і обмеження цитатами 
висловлювань персонажів. Звідси ж випливають і комунікатив-
ні парадокси драматичного тексту, сприятливі саме для розгор-
тання виконавської творчості. Будь-який текст як повідомлення 
завжди має автора і спрямований до певного адресата, але крім 
цих партнерів комунікативного процесу він передбачає також на-
явність особи, відстороненої від цього процесу і здатної з боку 
відтворити адекватні умови текстової цілісності. Питання про 
відособлення виконавства як спеціальної діяльності переростає 
у проблему наявності людського чинника для належного функ-
ціонування семіотичної системи «код – текст» та комунікативної 
системи «автор  – адресат». Парадоксальність драматичної ко-
мунікації полягає в тому, що, по-перше, хоча в ній відбувається 
спілкування між партнерами на сцені, та справжнім адресатом 
виявляється глядач, тобто сторонній спостерігач, а по-друге, хоча 
в ній текст обмежується прямим мовленням персонажів і автор-
ський текст відсутній, образ автора невидимо завжди стоїть за 
лаштунками. 

Ця комунікативна парадоксальність театру визначила його 
роль в розвитку літературних образів, особливо яскраво засвід-
чена деякими явищами української культури від Г. Сковороди до 
М. Рильського. Діалоги Г. Сковороди становлять цілісний корпус 
текстів – декалог, виявляють ознаки шкільної драми і засвідчу-
ють причетність до єзуїтської освітньої системи, заснованої на 
тотожності «театр  – школа». Концептуальну основу композиції 
драми становить «принцип індивідуації» казуїстики, визначаючи 
алегоризм образів. Ознаки ранньої прозової драми виникають з 
дидактичних завдань побудови дискусії над проблемами особис-
тої волі. Вставні оповідання подаються як епізоди сцени на сцені. 
Листи теж можна розглядати як лібрето драми життя філософа, 
де продовжено містичну традицію, зокрема, її новіший різно-
вид  – квієтизм. Епістолярні тексти Г.  Сковороди демонструють 
одну з провідних властивостей театрального тексту – наявність 

розвиненого, таємного підтексту. З  особливою виразністю за-
лежність прози від театру виявилася в українській літературі у 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – драматурга і театрального діяча. Без-
посереднім продовжувачем «сковородинства» був С. Руданський, 
який довів життєздатність барокового спадку. 

Драматургічні властивості ліричних текстів Т. Шевченка, від-
криті, зокрема, в інсценізаціях Л. Курбаса, становлять результат 
обраної поетом текстуальної стратегії сценічної мімікрії. Осно-
вні ознаки цієї стратегії визначають інфернальна дисгармонія 
картини світу, специфічний фаталізм, мартиролог усамітнення, 
якими зумовлена серйозність ліричного висловлювання що дає 
підстави пов’язувати лірику з традиціями так званої агелас-
тики  – утримання від сміху. Поруч з дослідженими епічними 
властивостями лірика виявляє драматургічні ознаки віршових 
мініатюр, трактованих як репліки в уявних діалогах або диску-
сіях. Вагомий чинник дослідження цих ознак становить локація 
слова – адресація уявним партнерам діалогу та авторизація до 
уявних персонажів. Відкриті Т. Шевченком прийоми агеластики 
та уявного театру були розвинені в драматургії Лесі Українки 17, 
а далі стали витоком літератури «струменя свідомості», одним 
з першовідкривачів якої став В.  Винниченко. Його драматур-
гія відроджує принципи барокової «драми честі», міраклів, 
а  водночас провіщає і піддає художньому аналізу ті ризики й 
небезпеки, які стали очевидними пізніше. Проза М. Коцюбин-
ського демонструє типово театральні ефекти фантомів, залеж-
ності людських учинків від вигаданих обставин. С. Васильчен-
ко відтворює поетику барокової інтермедії у образах марноти. 
У М. Рильського різноголосся оповіді уможливлює використан-
ня прихованих цитат і визначає стратегію поетичного дискур-
су, подібну до акторської гри. В цілому можна твердити про по-
тужну тенденцію театралізованого викладу в розвитку україн-
ського письменства, коріння якої сягають в барокову традицію. 

17  Докладніше див. Юдкін-Ріпун  І.  М. Джерела драматизму лірики Тара-
са Шевченка. Студії мистецтвознавчі. 2011. 2 С.  7–19; Підтексти драм Лесі 
Українки. Студії мистецтвознавчі . 2011. 4. С. 7–19. 
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Зокрема, прийоми шкільної драми з її алегоризмом та гіпер-
болізацією як засобом створення характерів стали постійним 
чинником образної характерності й увійшли до сталих ресурсів 
національної своєрідності української художньої культури. Про 
українську національну специфіку театральної гіперболізації 
та деталізації свідчить порівняння з відповідними явищами в 
інших культурах, зокрема, в англійській, російській, польській. 

1. Театральна образність у літературі: традиції Григорія 
Сковороди і Лоренса Стерна 18. Віддзеркалення поетики «шкіль-
ної драми» в діалогах Г . Сковороди. «Хрестами / І візерунками з 
квітками  / Кругом листочки обведу  / Та й списую Сковороду». 
Ці хрестоматійно відомі слова Тараса Шевченка, ув’язненого в 
Орській фортеці, з послання до А. О. Козачовського 1847 року, 
недвозначно вказують на ту особистість, до якої відсилають 
традиції новочасної української культури. Зрештою, досить по-
гляду на картину Сергія Васильківського «Сковородинівська 
псальма» (1898), щоб упевнитися в глибині вкоріненості цієї 
постаті в українстві. А коли й урахувати, що в самого Сковоро-
ди виразно засвідчено причетність до сарматського міфу 19, то й 
спадок Івана Вишенського та полемічної літератури, створеної 
перед двома століттями, виявиться живим голосом сучасності. 

18 Матеріали розділу апробовано в публікаціях Юдкін-Ріпун І. М. Григорій 
Сковорода як драматург. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету . Серія: філологія. Одеса, 2015. Вип.  16. С.  67–70; Трансформа-
ция барочной театральности в прозе гоголевского круга: Г. Ф. Квитка. Родная 
словесность в современном культурном и образовательном пространстве. 
Тверь  : Твер. гос. ун-т, 2017. Вып.  7  (13). С.  8–18; Theatrical Impact upon L. 
Sterne’s Experimental Prose as the Interpretative Problem of Contrastive Studies. 
Контрастивные исследования и прикладная лингвистика : в 2 ч . Минск : Мин-
ский государственный лингвистический университет, 2015. Ч .  1 . С.  211–214; 
Гумор і гротеск в українській культурі. Студії мистецтвознавчі. 2012. 2. 
С. 7–19; Міфологічні джерела епічної оповіді в драматичних поемах Ц. Норві-
да і С. Руданського. Слов’янські обрії. 2010. Вип. 3. С. 84–95. 

19 Юдкін-Ріпун І. Герметичний дискурс Григорія Сковороди. Студії мисте-
цтвознавчі . 2010. № 2. С. 16. 

Ми торкнемося нижче лише одного з джерел художнього світу 
мислителя – того, який пов’язаний з його власним акторським 
дебютом в його юнацькі роки: йтиметься про досвід шкільної 
драми, прослідки якого далися взнаки в основних його філо-
софських творах – діалогах. 

Нагромаджено чимало спостережень щодо залежності 
структури прозаїчного тексту від театру. В  одному з новіших 
досліджень творчості М. Пруста пропонується тлумачити відо-
му епопею як своєрідне подвоєння реальності, де вигаданий, 
уявний світ письменника постає не лише альтернативою, але й 
ключем до реальності  20. Та це тлумачення можна подати і як 
театралізацію реальності в світлі численних спостережень щодо 
залежності структури прозаїчного тексту від театру. Хрестома-
тійний приклад, приміром, становить «Мадам Боварі» Г.  Фло-
бера, де наскрізь театралізовано поведінку Емми  21. У  перших 
спробах російської прози оповідь виповнена позиченими з теа-
тру промовами 22. Ці спостереження можна узагальнити, вбача-
ючи у театрі необхідний посередницький щабель у формуван-
ні художньої прози. Особливо цікаві діалоги Г. Сковороди, які 
становлять цілісний корпус текстів – декалог, виявляють ознаки 
барокової шкільної драми, в якій реалізувалася когнітивна ме-
тафора «театр – школа». 

20 «…основна гіпотеза нашої книжки — припущення, що не було нічого того, 
про що він писав, і що це — мрії хворого юнака… Або це – гра уяви того ж таки 
юнака, який вигадує, що може статися за двадцять років… У героя, Марселя, два 
життя: реальне, починаючи від дитинства у Ільє-Комбре (батьки, бабуся, Сван і 
таке інше – до хвороби в старості) і вигадане, в якому він відльно пересуває свої 
мрії… Автор впроваджує до тексту роману “ключі”» (Николаева Т. М. О чем на 
самом деле написал Марсель Пруст? Москва : Языки славянской культуры, 2012. 
(Studia philologica. Series minor), с. 97, 107). 

21  Зокрема, з  «заміною після смерті матері справжньої скорботи 
наслідуванням» (Копистянська Н. Функція чужого простору в поетиці роману 
Г. Флобера «Мадам Боварі». Іноземна філологія, 2003, вип. 114). 

22 Це, зокрема, «самохарактеристики», що «нагадують монологи комедійних 
персонажів» (Кукушкина  Е.  Д. О  драматургическом компоненте в прозе 
XVIII века. XVIII век . Москва : Наука, 1991, Сб. 17, с. 52). 
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Театральність філософських творів Г.  Сковороди відзначив 
М.  Сулима. Впливи драми простежуються, зокрема, у  притчах, 
приміром, в  «Убогому жайворонку», де відтворюється фабу-
ла різдвяної містерії «Цар Ірод». Додамо, що ця байка демон-
струє приклад притчі, як витоку для розгортання «сценічного 
прислів’я», а  відтак стає доволі рідкісним зразком прозаїчної 
драми для того часу, коли тексти для театру писалися майже ви-
нятково віршами. Покладена в основу діалогу «Наркісс» (Нарцис) 
«євангельська зустріч воскреслого Христа з Клеопою й Лукою 
не раз інсценізувалася українськими драматургами», а в діалозі 
«Кільце» репліки персонажів часто стосуються побутових об-
ставин спілкування і тому «сприймаються як внутрішні ремар-
ки» 23. Незвичність «сократичних діалогів» Г. Сковороди під цим 
оглядом вже віддавна привертала увагу. Л.  Ушкалов констату-
вав, зокрема, що вже з перших прослідків інтересу до спадщини 
мислителя на початку ХІХ ст. відзначалися ознаки драматичної 
будови, засвідчені яскравими характеристиками тих уособлень 
абстрактних ідей, якими є дійові особи – учасники діалогів 24. Та-
ким чином, наявні очевидні можливості театральної інтерпрета-
ції текстів Г. Сковороди, а водночас залишаються нез’ясованими 
джерела цих інтерпретаційних можливостей. 

Насамперед, необхідно зауважити, що загальна проблема 
театралізації оповідного способу викладу як такого, зокрема, 
перетворення оповідного тексту на різновид вистави, віддавна 
знаходила своєрідне розв’язання в проповідницькому стилі  25. 
Ще наочніше ця драматизація оповіді простежується у «поле-

23 Сулима М. М. Українська драматургія XVII–XVIII ст. Київ : Стилос, 2010. 
Вид. 3-тє. С. 263, 265. 

24  Зокрема, «Брань архистратига Михаила со Сатаною» (1783  р.) постає як 
«пишна барокова містерія-візія» (Ушкалов Л. Григорій Савич Сковорода. Історія 
української літератури в 12  т . Т.  2. Давня література (друга половина XVI  – 
XVIII ст.). Київ : Наукова думка, 2014, с. 768), що відсилає до творів П. Кальдерона. 

25 Вже в Кирила Турівського Віра Сулима виявила ознаки театралізації, так 
що «його проповіді подібні до певних зразків персоніфікованих декламацій, 
які проповідник озвучував власним голосом» (цит. Сулима  М.  М. Українська 
драматургія.., с. 8). 

містів», зокрема, в  Івана Вишенського, який вдавався до діа-
логізації висловів, вкладаючи їх в уста уявних персонажів. Такі 
діалоги звичайно прибирали вигляду катехізису, побудованого 
з чергування питань та відповідей. Приміром, у «Книжці» зна-
ходимо типовий прийом «театру одного актора», коли один 
виконавець почергово виголошує репліки різних дійових осіб: 
«Што ж ми даеш, дияволе? Именуй, да знаю наперед . Дам ти 
нынѣшняго вѣка славу…» 26. Така монодрама успадковує манеру 
оповіді казкарів, які теж інсценізують свої тексти 27. 

Цілком інакше виглядає театралізація наративу в Г. Сковоро-
ди, де вже не казкова традиція, а професійна театральна прак-
тика сучасності залишає відзначені вище сліди. Тут доречним 
видається зіставлення з таким мислителем барокової доби, як 
Б. Паскаль. Ознаки драматичної композиції, зокрема, В. Скура-
тівський виявляє в такому творі Б. Паскаля, як славетні «Дум-
ки»  – зібрання філософських висловлювань  28, де Б.  Паскаль 
демонструє «бальзаківський парадокс» самокритики янсенізму, 
виходячи з янсеністських «антитеатральних» позицій. Ще один 
аргумент на користь театральності філософських фрагментів 
становить специфічна сценічна ситуативність  29, де корпус фі-
лософських афоризмів створює низку начерків драматичних 
епізодів, які разом взяті складають віхи прихованого лібрето. 

26 Вишенський І. Книжка Иоанна мниха Вишенского. Українська література 
XIV–XVI ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 310. 

27 У фольклористиці казки відносять до драми, а не епосу (Савушкина Н. И. 
Драматизированный образ в некоторых жанрах русского фольклора. Москва : 
Наука, 1964 – (VII международный конгресс антропологических и этнографи-
ческих наук. Москва, август 1964), с. 3). 

28 «Вся драма нашого ось тут перебування… – ось що таке ці «Думки». При 
цьому слово «драма» ми вживаємо зовсім не метафорично… «Думки» – то ніби 
лібрето» – всупереч тій настанові «неприйняття самої стихії театрального» об-
стоювану янсеністами, до яких належав автор «Думок» (Скуратівський В. Блез 
Паскаль і його «Думки». Паскаль Б . Думки / пер. з фр. А. Перепадя, О. Хома. 
Київ : Дух і літера, 2009, с. 385). 

29 Тобто «неможливість, а точніше, недоречність нібито цілісного, штучно 
синтетизованого портрета людини» (Скуратівський В. Блез Паскаль.., с. 385). 
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Порівняння Г. Сковороди з Б. Паскалем – це вже доволі роз-
роблена тема. Підстави тут знаходять передусім в славетній «фі-
лософії серця», спільній для обох мислителів. Однак не менше 
підстав дало б зіставлення будови конкретних текстів, а не лише 
їх ідейного змісту. Коли ознаки драми виявляються в збірнику 
афоризмів Б. Паскаля, то не менше підстав знаходити прослідки 
драматичної будови в корпусі цілісних текстів, зокрема, в такому 
епістолярному монументі, який становлять латиномовні листи 
Г.  Сковороди до М.  Ковалинського  – своєрідний філософський 
дебют, датований 1762–1765  роками, слідом за «Садом боже-
ственних пісень» 1757 року. Їх теж можна розглядати як лібрето 
драми життя філософа, де продовжено містичну традицію, зокре-
ма, її новіший різновид – квієтизм. Епістолярні тексти Г. Сково-
роди демонструють одну з провідних властивостей театрального 
тексту – наявність розвиненого, таємного підтексту. 

Та можна вказати і на особливий жанр барокового театру, де 
філософські діалоги безпосередньо перетинаються з виставою. 
Це  – практика викладання в навчальних закладах єзуїтського 
ордену  30, де народилася шкільна драма, в  якій абстрактні по-
няття для предмету навчання виступають у вигляді конкретних 
персонажів, а  університетська дискусія здобуває напруги сце-
нічної дії. Інтелектуальні та інструктивні завдання, висунуті 
перед драматичним твором, позначалися на самій структурі її 
тексту. Поряд з дискусіями на абстрактні теми в діалогах вири-
нають побутові епізоди, значення яких не обмежується демон-
страцією ожилих «наочних приладів» уособлених ідей. Епохаль-
не відкриття своєрідного рівняння «школа – театр» було одним 
з провідних здобутків тієї революції в педагогіці, яку здійснили 
єзуїти. Загальновідомо, що система єзуїтських навчальних за-
кладів стала найпривабливішою в Європі барокової доби: ви-
хованцями єзуїтських шкіл були Декарт, Мольєр, Вольтер. Пе-
дагогічна програма, сформульована в документі Ratio studiorum 
(біля 1559 р.), використовуючи ідеал всебічного розвитку осо-

30 Саме цей орден «визнав драматичні вистави одним із практичних видів 
навчання» (Сулима М. М. Українська драматургія.., с. 11). 

бистості ренесансних гуманістичних утопій, пропонувала теа-
тралізацію самого навчального процесу, в якому учні виступа-
ли б як драматичні актори. Ці особливості єзуїтської педагогіки 
особливо яскраво виявляються у порівнянні з протестантським 
шкільництвом 31. Театралізація навчання виявлялася через зао-
хочення учнів до сценічної поведінки 32. В Україні вагомість єзу-
їтської системи навчання вже докладно вивчено 33. Зокрема, до-
сягнення найдосконалішої на той час єзуїтської педагогіки ви-
користовувала Києво-Могилянська Академія 34. Коли діяльність 
єзуїтів було заборонено в Європі, то в Російській імперії, де тоді 
працював Г. Сковорода, цей орден продовжував існувати. 

Рівняння «школа – театр» як основа жанру «шкільної драми», 
зі свого боку, спиралося на концепцію казуїстики, що була одним 
із здобутків так званої другої схоластики. Створена передусім 

31  «В  протестантів істотну частину навчального часу займало вивчення 
релігії, єзуїти обмежувалися коротким вивченням катехізису, натомість про-
понували постійну релігійну практику… Зовнішнє закріплення успіхів у 
єзуїтських колегіях здійснювалося в диспутах, шкільних церемоніях.., поділу 
класу на партії з своїми лідерами… Найкращі учні… повинні були стежити за 
своїми товаришами» (Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Ис-
пании. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006, с. 85). 

32  «У  протестантських школах не намагалися збудити честолюбство учнів 
Школи єзуїтів пішли в цьому керунку значно далі від того, що винайшли 
гуманісти. В  них кожен школяр мав спеціального конкурента, кожен клас 
ділився на два табори, які змагалися» (Фадеева  Г.  Д., Паршина  К.  С., Арте-
мов К. В. Истории образования: иезуитская система образования. Молодой уче-
ный. 2013. № 5. С. 783–785). 

33 Сєряков С. Єзуїтське шкільництво в Україні: кількісні показники та струк-
турний розвиток (к. 40-х – сер. 90-х рр. XVII ст.). УІЖ. 2001. Kиїв, 2002. С. 126–150. 

34 Приміром, «Ad Maiorem Dei Gloriam – для більшої слави Бога… Цей ви-
раз запровадили єзуїти… У філософських курсах Києво-Могилянської академії 
кожен великий розділ закінчувався даним виразом» (Захара  І.  С. Коментарі. 
Яворський С. Філософськаі твори : у 3 т . Київ: Наукова думка, 1992. Т. 1. (Па-
мятки філософської культури українського народу). С.  618). Зі свого боку, «в 
єзуїтських колегіях було запроваджено церковнослов’янську мову й навіть 
елементи православного церковного обряду» (Антонюк Г. Д. Вплив латинської 
школи на розвиток шкільної освіти України. Вісник Львівського Державного 
Університету, 2011, № 5, с. 12). 
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зусиллями Л.  де Моліна (1536–1600) та Ф.  Суареса (1548–1617), 
праці яких вивчалися в Києво-Могилянській академії, доктрина 
казуїстики була спрямована на зведення розмаїття уявно випад-
кових, строкатих явищ довкілля до загальних категорій. Кон-
кретні «випадки» («казуси») поставали як унаочнення загальних 
законів, описуваних абстракціями. Звідси випливає алегоризм 
«шкільної драми» як своєрідного «наочного приладу» для демон-
страції аргументів у вчених дискусіях. Відтак розмаїття життєвих 
ситуацій зводиться до системи концептів, придатних для їх опи-
су, подібно до юридичної процедури підведення вчинків під дію 
тих чи інших законів. Здійснюється своєрідна експертиза життє-
вих випадків, які підводяться до загальних законів та зводяться 
до них. Зі свого боку, цей підхід спирався на так званий принцип 
індивідуації (principium individuationis, впроваджений Фомою 
Аквінським) 35. Він знаходить відповідність в бароковій поетиці 
в понятті концепту як знаряддя виявлення проблемності зміс-
ту 36. Відтак окремі випадки, казуси, зокрема, і життєві ситуації 
«шкільної драми» передбачають можливість повноти знання про 
них, їх виведення з ідеальної досконалості. 

Саме з обговоренням і критикою казуїстики був пов’язаний 
такий славетний пам’ятник барокової епохи, як «Листи до 
Провінціала» Б. Паскаля – «правдива дочка платонівських діа-
логів», за оцінкою сучасниці М.  де Севіньє. Побудований як 
філософський діалог, цей твір виявляє ознаки театралізації, 
зокрема, в  специфічному використанні вставних новел у ре-
пліках партнерів. Взагалі прийом вставного оповідання має 
театральне походження як прийом сцени на сцені: наприклад, 

35 Він визначає, «по-перше, спосіб, за яким конституюються (творяться) речі, 
по-друге, те, що розмежовує цю річ та найближчу до неї видову суть, нарешті, 
те, що робить річ неповторимо своєрідною» (Шмонин Д. В. В тени Ренессан-
са.., с. 191). В «другій схоластиці» цей принцип «постає як всебічна визначеність 
конкретної речі.… Принцип індивідуації тут – наше знання про річ, наділене 
повнотою» (Шмонин Д. В. В тени Ренессанса.., с. 183). 

36  Yudkin-Ripun  I. Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry 
Kiev: Osvita Ukrainy, 2013. (National Academy of Arts of Ukraine. Institute of 
Culturology). Р. 88.

у проповіді вставне оповідання виглядає як розігрування сцени 
з театру одного актора. Б. Паскаль вдається до такого прийому, 
приміром, у 6-му листі 37. Ще більшою мірою сліди казуїстики 
та полеміки з нею позначилися на творчості однодумця Б. Пас-
каля  – великого драматурга Ж.  Расіна. В  його драмі «Федра» 
вчинки персонажів визначаються наперед вироком долі відпо-
відно до фаталістичного тлумачення проблеми волі янсеніста-
ми в суперечках з казуїстикою 38. 

Тут суто жанрові питання будови драматичного тексту пе-
ретинаються з проблематикою свободи волі, започаткованою 
Св. Августином, полеміка над спадщиною якого стала межовим 
каменем епохи Реформації. «Єзуїти зробили спробу звільнитися 
від суворості августинівської етики», зокрема, впровадивши, за 
казуїстикою, розрізнення двох видів благодаті «достатньої» (т. зв. 
gratia sufficiens, коли «благодать наявна як проста можливість, ко-
тру можна… використати або ні») та «дійової» (т. зв. gratia efficax, 
яка «владно охоплює їство тих, кого визначено до спасіння») 39. 

Навпаки, янсеністи, подібно до протестантів, «не припуска-
ли людську волю, яка робить благодать безкорисною»  40. В  са-
мого Августина Божа благодать, яка спрямовує волю до добра, 
характеризується висловом про любов до Христа з грою слів: 

37 Автор-оповідач вводить новелу невимушеною реплікою: «Ото ж я бачу, 
батечку мій, що ви не знаєте цієї історії: мені треба її вам розповісти» (Па-
скаль Б . Письма к провинциалу. Киев : Port Royal, 1997, с. 135). 

38  Зокрема, «певна особлива ситуація, взята окремо, буде психологічною 
par excellence. Однак перебіг трагедії в цілому не може бути поясненим, якщо 
виходити виключно з психології… Дія драми… не може розглядатися в плані 
виключно людському» (Кадышев В. С. Расин. Москва : Наука, 1990 (ВНИИ Ис-
кусствознания Министерства культуры СССР), с. 185). Звідси виводиться вис-
новок: «У світі спасіння немає, спасіння дає Бог, але шлях до спасіння вказаний 
обранцям, яким дарована благодать» (Кадышев В. С. Расин, с. 194). 

39 Хома О. И. Провинциалии и культура Нового Времени: к проблеме дис-
сидентства Паскаля. Примечания. Паскаль Б . Письма к провинциалу. Киев : Port 
Royal. 1997. С. 531. 

40 Брюнетьер Ф. Рассуждения о Провинциалиях. Паскаль Б . Письма к про-
винциалу. Киев : Port Royal, 1997. С. 7–42 С. 27. 
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«Parum voluntate etiam voluptate trahimur (Не досить, щоб нас 
притягувала воля, треба, щоб притягувала і насолода)»  41. 
У вченні Г. Сковороди одне з центральних тверджень про те, що 
«легко бути добрим», означає саме доступність благодаті, всу-
переч протестантам і янсеністам. Тому, хоча Д. Чижевський по-
рівнює Г. Сковороду з протестантським теоретиком педагогіки 
Я. Коменським 42, не менше підстав шукати схожість з традиці-
ями єзуїтської школи. На початку творчого шляху Г. Сковорода 
завершує 28-у пісню з «Саду божественних пісень» знаменним 
висловом Св.  Августина: «Tolle voluntatem propriam et tolletur 
infernus – Истреби волю собственную – и истребится ад». Така 
позиція зовні суголосна протестантизму, але через чверть сто-
ліття (1781 р.) створюється «Бесѣда, нареченная двое, о том, что 
блаженным быть легко», де розвиваються погляди казуїстики. 
Очевидно, самі погляди мислителя зазнавали еволюції в бік, 
ближчий до єзуїтської педагогіки. 

Отже, зіставлення «сократичних діалогів» зі «шкільною дра-
мою» вкладається в значно ширший контекст проблематики 
співвідношення філософського діалогу та театру. Принципова 
відмінність драми та діалогу полягала в тому, що коли перша на-
лежала до поезії і передбачала вигадку, то «сократичні» розмис-
ли належали до того, що позначалося загальним найменуванням 
«історія», наперед виключаючи можливість невірогідного чи ви-
гаданого. Таке протиставлення поезії та історії підкреслювалося і 
тим, що драма зазвичай писалася віршами, натомість діалоги ко-
ристувалися майже винятково прозою. Тоді театралізація діалогу 
в бароковій культурі виглядає як порушення поетичного кано-
ну – крок на шляху до створення прозаїчної драми, що стала вже 
здобутком Просвітництва. Тим часом місток для переходу між 
історією та поезією прокладався у вирі полемічних баталій між 
протестантами, єзуїтами, янсеністами. 

41  Гільдебранд  Д. Етика. Львів  : Український Католицький Університет, 
2002. С. 219. 

42  Чижевський  Д. «Лабіринт світу» Яна Коменського. Чижевський  Д . 
Філософські твори у 4 т . Київ : Смолоскип, 2005. Т. 3. С. 158–200. С. 172. 

Театральності творів Г.  Сковороди, здавалося б, суперечить 
майже цілковита відсутність жіночих персонажів, що узгоджу-
ється з відомим приписом mulier taceat in ecclesia (нехай жінка 
мовчить у церкві). Однак такий підхід цілком суголосний з але-
горезою «шкільної драми», де персонажі постають як уособлен-
ня ідей, як «ходячі категорії». Пояснення цього можна знайти у 
листі від Г. Сковороди до Тевяшова (01.01.1775) 43: «Кто-де ищет 
моего имени, тот не видит естества моего… И не без толку у 
нѣкоторых христіян дают имя мушинѣ с мужеским и женское, 
например: Юзеф-Маріа» (1, с. 414). Істотним виявляється не пер-
сонаж як такий, а та суть, до якої він відсилає та яку уособлює. 

До «сократичних діалогів» належить десять дворів Г. Сково-
роди (одинадцятий діалог, «Потоп зміин»  – це театральна со-
лілоквія, розмова Духа і Душі, а  інші твори діалогічної будови 
становлять притчі  – сценічні прислів’я). Цей «декалог» відкри-
вається хронологічно першим з діалогів 44 «Наркісс» (написаний 
між корпусом листів до М. Ковалинського та 1767 р.). Його по-
будовано як катехізис, де часто виступає стихомітія – чергуван-
ня однорядкових висловлювань, звичайно запитань і відповідей. 
Ця композиція унаочнює театральне видовище розмови вчителя 
з учнем (Друг, тобто Христос, і апостол Лука). Принцип казуїс-
тики як наочної ілюстрації загальних ідей подіями засвідчує ви-
слів Друга про ницість чуттєвого світу як тіні світу ідей, де «земля 
и ничто – одно и то же… Видишь тѣнь свою, просто сказать, 
пустошь свою и ничто . А самого тебе от рода ты не видывал» 
(1, с. 160–161). Постає сценарій вистави у платонівському «театрі 
тіней» як драми ідей. Саме таке тлумачення унаочнюється дуже 
прикметною реплікою, якою відкривається подальший «разго-
вор». «Тѣнь мертвая! Здравствуйте!» (1, с. 163). Цей вислів може 

43 Тут і далі твори Г. Сковороди (посилання – в дужках том і сторінка) ци-
туються за виданням Сковорода Гр. Повне зібрання творів у 2-х томах. Київ  : 
Наукова думка, 1973. 

44 Датування подається за : Іваньо І. В. Примітки. Коментарі. Сковорода Гр . 
Повне зібрання творів у 2-х т . Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 466–528 ; Т. 2. 
С. 500–556. 
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видатися загальником барокової культури, схожим до вітання 
ченців memento mori. Однак конкретний цей вислів має цілком 
точне коло вжитку: для єзуїтів нормативом поведінки було упо-
дібнення до мертвого тіла – corpus mortuus. Завершується діалог 
«симфонією», яка становить не що інше, як зразок театрального 
жанру «декламації». Хор учнів почергово виголошує цитати зі 
Святого Письма, яким відповідає голос рефрен Друга – Христа. 

В 2-му діалозі, «Симфоніа, нареченная книга Асхань о позна-
ніи самого себе» (1767), діють шість персонажів і Друг – уособлен-
ня Христа як арбітр дискусій. Цікаво, що тут один з персонажів – 
Памва – вдається до тих же прийомів «сцени на сцені» у вигляді 
вставної новели, які демонстрував Б.  Паскаль. Для унаочнення 
своїх аргументів він розповідає байки як своєрідні інтермедії в 
драмі. Таку роль вставної інтермедії відіграє притча про сина, 
який з батькового спадку взяв лише кий, що виявився дорогоцін-
ним. Основна теза діалогу – обґрунтування пріоритету самопіз-
нання, а  притчі унаочнюють тезу. Особливо цікавою видається 
тут рекомендація Друга щодо техніки самопізнання – «роздвоєн-
ня» особи, порада розділити себе надвоє (1, с. 219), яка відсилає 
до «Сповіді» Св. Августина як першоджерела театрального жан-
ру внутрішнього монологу або солілоквії – розмови з собою. 3-й 
діалог з двох частин – «Бесѣда, нареченая Observatorium» (1772) – 
відкриває тексти, в яких відсутній персонаж Друг (втілення Хрис-
та). 4-й твір «Діалог или разглагол о древнем мірѣ» (1772) втілює 
думку про історію як театральну виставу. 5-й діалог «Разговор 
пяти путников о истинном щастіи в жизни» (1770-ті рр.) впро-
ваджує персонажа на ім’я Григорій, який висловлює авторську 
позицію, проголошуючи діалектику волі і благодаті в дусі казу-
їстики: «Дѣйствительно все дѣлается по волѣ Божіей, но и ей я 
согласен, и она уже моя воля» (1, с. 343). 

6-й діалог, «Кольцо. Дружескій разговор о душевном мирѣ» 
(1773), становить спростування і висміювання поглядів Просвіт-
ництва, зокрема, скептицизму та раціоналізму, уособлених уїд-
ливим і дотепним Афанасієм. Театралізація тексту виявляється 
насамперед в тому, що йдеться про розвінчування Афанасія як 
особистості, а  не лише про спростування його поглядів, коли, 

приміром, до нього звертається Яков: «Высморкай же нос, тог-
да почувствуешь, что в отцовских и сановних сил словах тот 
же дух» (1, с.  352). Глузуванням піддаються насамперед спроби 
енциклопедичного подання знань. Осміювання опонентів по-
вертає знову-таки до традицій єзуїтської педагогіки, де вживання 
ритуального сміху було одним з засобів переконування учнів у 
очевидності засвоюваних ними положень, засвідчене ще в кінці 
ХІХ ст. 45. В діалозі виринають риторичні формули типового ре-
пертуару другої схоластики – такі, як «руцѣ их исполнены очес» 
(1, с. 396) або теза «всякій пункт предваряющее безначальное не-
видимое начало центр свой вездѣ окружности нигде не имущее» 
(1, с.  398), що відсилає до визначення «Бог є коло, центр якого 
скрізь, а околиця ніде» з загальників герметичної традиції. Саме 
тут формулюється і принцип казуїстики як основи театральної 
концепції добору ілюстрацій для підтвердження загальних істин, 
засвідчений словами Якова про те, що «дѣйствія, будто отломки 
зеркала, цѣлое лице Божіе изображают» (1, с. 397). Сюди ж нале-
жать і символіка їжі, розжовування як акту мислення: «хорошень-
ко разжуй, естли гдѣ в библіи начитаеш» (1, с.  399). На основі 
таких загальників висловлюється головний аргумент проти ра-
ціоналізму: «Афанасій: Вить астрономія есть дух. Яков: И обо-
няніе есть дух, естли понюхать в навозную кучу. А.: Она не около 
куч упражняется. Я.: .Планета и куча одно то ж» (1, с. 399–400). 

7-й діалог, «Разговор, называемый Алфавит или буквар 
мира» (1775) може мислитися як своєрідний відгомін до над-
звичайно популярного в полономовному регіоні трактату 
«Нові Афіни» (1745  – 1746, 2-ге вид. 1754–1756). Написаний 
єзуїтом, київським каноніком (з 1761  р.) Йоахімом Бенедик-
том Хмєльовським (1700–1763), він був закроєний як нова 
енциклопедія, альтернативна середньовічній ерудиції  46. Про 
глибоко приховану полеміку з цим бестселером доби свід-

45 Алтаев Ал. (Рокотова-Ямщикова М. В. ) Памятные встречи. Москва : Гос-
литиздат, 1957. С. 287. 

46 Rybicka-Nowacka Helena. «Nowe Ateny» Benedykta Chmielewskiego. Warsza-
wa, 1974. (Uniwersutet Warszawski. Rozprawy. N. 75). С. 14. 
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чить, зокрема, репліка Якова, який розповідає про «республіку 
Афінську» (1, с. 416). Діалог можна уявити як двоактну драму. 
Сенс акту першого цієї драми  – обґрунтування незмінності, 
непорушності станового поділу суспільства в ідеї так званої 
«сродственной» праці: «Зачем же окаеваеш себе, о маловѣрная 
душа, когда твой отец небесный родил тебе или земледѣлом, 
или горшечником, или бандуристом?» (1, с.  422). В  2-му акті 
натяк на енциклопедизм «Нових Афін» підкреслено, зокрема, 
байкою про Афіни (1, с. 425). 

Нарешті, 8-й і 9-й діалоги становлять вже згадані «Двое» 
(1781) і «Брань Архистратига Михаила со Сатаною» (1783), 
присвячені обґрунтуванню благодаті, а завершує декалог «Пря 
бѣсу со Варсавою» (1783), де розгортається «психомахія» – вну-
трішня боротьба автора (Варсава  – ім’я самого Г.  Сковороди) 
з силами спокуси. Тут автор виголошує знаменну тезу: «Воля! 
О несытый ад! Всѣ тебѣ ядь . Всѣм ты яд .» (2, с. 95). Це може 
здатися поверненням до протестантського фаталізму, але через 
кілька рядків знаходиться і шлях спасіння, де «новая любовь 
творит ищезати ветху . Ветха же, ищезая, помалу-малу преоб-
разуется в новую волю и в новое серце взаимно» (2, с. 95). Таким 
чином, сотерологія (концепція спасіння) в Г. Сковороди знахо-
дить розв’язання в динаміці душі, в драмі життя. 

Орієнтація Г.  Сковороди на західноєвропейський дискурс 
виразно відрізняє його від сучасника (ті ж роки народження і 
смерті) Паїсія Величковського  – укладача відомої хрестоматії 
з патристики «Добротолюбіє» Коли для Г. Сковороди рівняння 
«школа – театр» стає провідним композиційним принципом, то 
П. Величковський утримується від розігрування сцени на сцені і 
орієнтується на писемне слово, а не на театр 47. Розглянута кон-
цепція волі та благодаті як основа драматичної концепція теж 
відмінна від православної патристики, де вимагається єдність 

47 «Щоб більше пов’язати думку і увагу із змістом читаної книги, необхідно 
слово за словом стежити за текстом книги, а це найкраще досягається списуван-
ням книги» (Четвериков Сергей, протоиерей. Старец Паисий Велличковский. 
Минск : Изд. Свято-Елисаветинского монатыря, 2006, с. 249). 

особистісного чину та причетності до громади 48. На відміну від 
цього Г.  Сковорода, спираючись на єзуїтську педагогіку і казу-
їстику, розвивав саме ідею «достатньої благодаті», що розгорта-
ється в дискусіях поміж персонажами його філософських драм. 
От чому неприйнятна оцінка Г. Сковороди російським дослідни-
ком Ю. М. Лощицом, популяризована свого часу в масових ви-
даннях і збережена як ще не викоренений забобон. Насамперед, 
спроби наближати погляди Г. Сковороди до народно-релігійних 
російських рухів через вигаданий паралелізм його з П. Величков-
ським 49, як бачили, принаймні некоректно. Навпаки, визнається, 
що діалоги покликані прищеплювати наперед визначені тези  50, 
а водночас ставиться під сумнів прозелітизм творів 51. 

Отже, доктрина казуїстики, породивши шкільну драму, ви-
явилася продуктивною і для тлумачення філософських текстів як 
театральної вистави, розкриваючи зумовленість драматичної ком-
позиції загальною концепцією свободи волі. Концептуальну осно-
ву композиції драми становить «принцип індивідуації» казуїстики, 
визначаючи алегоризм образів. Ознаки ранньої прозової драми ви-

48  «Таїнства несуть благодать наче у вигляді зернини… Без початкової 
благодаті зусилля будуть марними, але і без зусиль таїнства не принесуть 
плодів» (Плакида (Дезей) архимандрит. «Добротолюбие» и православная ду-
ховность. Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет, 2006, с. 127). 

49 «Величковський народився і помер в один і той же рік, що й Сковоро-
да… «Нестяжателі»… виразнго перегукаються через віки і з простонародним 
ідеалістом Сковородою, і з його «тихим» сучасником Паїсієм Величковським» 
(Лощиц Ю. М. Сковорода. Москва  : Молодая гвардия, 1972. (Жизнь замеча-
тельных людей), с. 165–166).

50 «Сковорода ажніяк не обтяжується тим, щоб прищепити співбесідникам 
певний метод мислення. Особа, що представляє його у розмовах… прагне «роз-
жувати» істину, вже оголошену як істина» (Лощиц Ю. М. Сковорода.., с. 137).

51  Зокрема, висловлюється міркування: «Перед будь-яким сектантським 
рухом рано чи пізно виникне – і досить гостро – проблема однодумців… Ско-
ворода цілком міг би підійти в якості однодумця» (Лощиц Ю. М. Сковорода.., 
с. 162) всупереч відомій причетності Г. Сковороди до київської «духоборської» 
конспірації (Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Москва : 
Наука, 1977, с. 229). 
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никають з дидактичних завдань побудови дискусії над проблема-
ми особистої волі. Вставні оповідання подаються як епізоди сцени 
на сцені. Дискусії навколо спадщини Св. Августина сприяли фор-
муванню рівняння «театр – школа» і осмисленню жанру філософ-
ського сократичного діалогу як театральної вистави. Філософський 
декалог діалогів Г. Сковороди в цьому аспекті постає як важливий 
крок до створення новочасного прозаїчного драматичного тексту. 

Театральні джерела прози українського бідермаєру: Гр .  Квітка-
Основ’яненко. Подальша доля сковородинської спадщини вельми 
промовиста. Саме знадоби шкільної драми. засновані на казуїстич-
ному вченні про благодать, були успадковані і розвинуті в ранньоро-
мантичній стилістиці бідермаєру, що здобула ключове становище в 
українській культурі 52. Релікти барокової спадщини були тут пере-
осмислені як рудименти нових художніх можливостей, що істотно 
вплинули на формування новоукраїнської прози. Такі прослідки ба-
рокового творчого потенціалу очевидні вже у Миколи Гоголя. 

Одне з витлумачень гоголівського парадоксу відсутності по-
зитивних героїв в сув’язі з манерами «фізіологічного» начерку 
вбачають у тому, що характери побудовано не як відхилення від 
ідеалу, зокрема, не як карикатурна гіперболізація, а навпаки, як 
спрямовані до ідеалу, але нескінченно від нього віддалені. Іде-
ал ставиться письменником не за характерами, а перед ними як 
схована мета їх розвитку, а відтак як образ, звільнений від харак-
терності, безхарактерний  53. Відтак преображення особистості, 
яке приховано накреслюється в гоголівських персонажів, перед-
бачає невидимий ідеал і злиття з ним в граничному безмежжі. 
Це постійне співвіднесення характерів з невидимим ідеалом як 
далекою перспективою водночас узгоджується з настановами 
стилістики бідермаєру як розвитку барокового спадку в україн-

52  В  загальноєвропейському масштабі можна було б послатися на цілий 
культ Кальдерона, створений, зокрема, зусиллями його перекладача, очільника 
йєнського гуртка романтиків Августа Шлегеля. 

53 Адже «характерність и характерне – спотворення основного і визначеного, 
образа Божого» (Михайлов А. В. Гоголь в своей литературной эпохе (1985 г.). Ми-
хайлов А . В . Обратный перевод. Москва : Языки русской культуры, 2000, с. 315). 

ському романтизмі через посередництво сентименталізму. Тут 
виокремлюються принаймні три пари стилістичних принципів. 
За О. В. Михайловим, якому належить формулювання цих прин-
ципів, це, по-перше, квієтизм (що походить з «поміркованої» 
барокової течії, звільненої від надмірностей) з його особливою 
терпимістю та стриманістю, «слабістю»  54 та грація як почуття 
міри 55. Можна послатися й на подібну спадкоємність іспансько-
го барокового малярства, зокрема, Мурільо, відгомін якого від-
чувають в Т. Шевченка. По-друге, альтернативу бароковим рито-
ричним конвенціям становила певна сентиментальна аморфність 
(пов’язана, зокрема, з відтворенням традицій засновника літера-
турного сентименталізму Лоренса Стерна) та, як її компенсація, 
циклізація форми 56. Тут варто згадати, що Л. Стерн, зі свого боку, 
черпав натхнення в театральній імпровізації, зокрема, в  свого 
приятеля актора Д. Гарріка. Нарешті, по-третє, від бароко похо-
дять еклектика бідермаєра 57 та його енциклопедизм як реставра-
ція барокового «ерудиторства» 58. 

Зазначимо, що саме в гармонії бідермаєру містяться і джерела 
його глибоко прихованої конфліктності, що обертаються вияв-
ленням дисгармонії в дусі критики наявного буття бароковими 
мислителями в інфернальній картині світу. Грація обертаєть-
ся гротеском, і це особливо наочно демонструє М. Гоголь. Така 
інфернальність як аргумент критики особливо відчутна в його 
епічному стилі. По суті тут постає прийом подвійної (та, зага-

54 Це – «затишок і поетизація побуту», «невміння на як негативність, а як по-
кажчик бідермайєрівською пересічності» (Михайлов А. В. Гоголь.., с. 338–339). 

55  Це  – «ідеали рококо  <…> витонченості, граціозності, грайливості, 
пустотливості» (Михайлов А .В . Гоголь.., с. 340). 

56  Зокрема, тут «стерніанська гра формою сполучається з механічними 
руїнами органичної форми» (Михайлов А. В. Гоголь.., с. 343). 

57  «вільна побудова цілого визначала полістилістику  <…>, перебуваючи в 
гармонії з епігонським самовідчуутям» (Михайлов А. В. Гоголь.., с. 343). 

58 «Увесь бідермаєр завзято базікає. <…> Салон – центр такої культури <…> 
Бидермаєр має справу <…> з розбурханим після якогось вибуху бароковим по-
лігісторством» (Михайлов А. В. Гоголь.., с. 344). 
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лом, мультиплікованої) гіперболи, розвинений саме в бароковій 
поетиці. Доведення суперечностей до граничної межу викликає 
кінцевим рахунком їхнє перетворення. Здійснюється діалектич-
не заперечення заперечень, утвердження нової якості через по-
двійне перебільшення вихідної тези. Приміром, сама суть театру 
передбачає гіперболізацію характерних властивостей особи (в 
тому числі карикатурне зображення постатей в комедії), що на-
очно демонструє шкільна драма, де сама алегорична природа 
звільняла від вимог правдоподібності, а культивування дива само 
апелювало до гіпербол. Зі свого боку, коли й гравці з кону дають 
до зрозуміння, що вони демонструють театральні умовності без 
домагань вірогідності та що перебільшення закладено в оповідь 
поза будь-якою іронією, то сама гіперболізація постає як пробле-
ма, як завдання для дальшого вичитування того сенсу, який за 
ним позначений. Наочні приклади подвійної гіперболи демон-
струє відкритий вже в добу кінематографу прийом збільшеного 
плану: коли умисне перебільшення подається ще й в умисному 
збільшенні, з умисною демонстрацією, то умовність такого пере-
більшення розкривається як спеціальний засіб, а не відхилення 
від норми, як умовність, що потребує розуміння, а не аномалія. 
З позицій функціональної граматики ефект подвійної гіперболі-
зації зрозумілий як зняття гіперболічної аномалії в диктумі через 
вживання такої ж гіперболи в модусі. 

Тут маємо справу з так званими самореферентними або само-
значущими текстами, що постають у вигляді парадоксів самоза-
перечення, що до них привернула увагу казуїстика. Класичний 
приклад тут становить один з найдавніших античних парадоксів 
брехуна, який себе іменує брехуном  59. Тут модус (авторизація 
слів) заперечує диктум (те, що стверджується), так що виникає 
суперечність як основа проблеми. Парадоксом створюється про-

59 Це – так званий парадокс критянина Епіменіда, який твердить «всі кри-
тяни брехуни», залишаючи відтак відкритим питання про «значення, яке мав 
на думці Епіменід» (Вдовиченко  А.  В. Самозначный язык и парадокс лжеца. 
Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета . 3 . 
Филология . 2006, вып. 3.2, с. 186). 

блемність твердження, виявляється його неозначеність, що по-
стає як завдання для розв’язання. Такий ефект спричиняється до 
того, що М. Л. Гаспаров запропонував окреслити як особливий 
троп  – анти-емфаза, що на противагу актуалізації спеціального 
значення в емфазі зумовлює розширення й розмивання сенсу, 
зростання неозначеності. Зрештою, неозначеність, а відтак і про-
блемність становить мету концептуалізації в казуїстиці та самого 
вживання поняття концептів як згорнутих проблем 60. 

Такі значеннєві метаморфози текстів виявляють першорядне 
значення для театру, засвідчуючи себе в поетиці шкільної дра-
ми. Суцільна умовність алегоричної вистави з її несподіваними 
дивами і незбагненними актами благодаті може розглядатися як 
гіпербола або емфаза, очевидність і визначеність якої знімається 
вже самими умовами театрального кону. Визначеність невмоти-
вованої умовності знімається (в діалектичному сенсі) тим, що по-
дається на кону. Театральна вистава умовного шкільного театру 
постає як розгорнутий парадокс, що прибирає рис неозначенос-
ті і тлумачиться як проблема для відгадування, а не декларація. 
Само місце дії на кону, у виставі робить гіперболу припустимою, 
витлумачує її як «звичайне диво», а відтак подає її як «анти-ем-
фазу». Умови кону дають нереальність основи того, що діється на 
кону, а  за парадоксом імплікації, з неістинного твердження ви-
пливає будь-який висновок, тож все може відбуватися у виставі. 
Модус театру усуває невірогідність драматичних подій (зокрема, 
дива), що складають диктум вистави. Саме парадокси умовності 
барокового театру перейшли до прози бідермаєру. 

Зокрема, в гоголівській творчості зазначений ризик властивої 
бідермаєру хаотизації та дезінтеграції оповіді долався через по-
дібний ефект парадоксального самозаперечення подвійної гіпер-
боли перетворенням строкатості описів в непорушну суцільність 

60 Приміром, в одній з найбільш поширених в барокову добу «в концепту-
альной антиэмфазе «земная жизнь Христа – символ истории человечества» из-
вестным оказывается «земная жизнь Христа» (исходный домен), а неизвестным 
«история человечества» (целевой домен)» (Райхерт  К.  В. Концептуализация и 
тропология. Первый независимый научный вестник, 2015, № 1, с. 43). 
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епічної картини світу, з якої неможливо вилучити щонайменшу 
подробицю 61. Адже ця суцільність спирається на критиці світу, 
де епічність виконує викривальну місію в дусі полемістів – сучас-
ників Івана Вишенського: досить згадати образи свинячих морд 
(з кінцівки «Ревізору»), які відсилають і до «Сорочинського яр-
марку» (а водночас і до «червоної свитки»). 

Наявність бідермаєрівських стилістичних ознак як додатко-
вих свідчень українства Миколи Гоголя має також наслідки щодо 
театральних витоків оповіді письменника. Про театральність 
цього стилю добре відомо вже принаймні з утвердження сценіч-
них умовностей, присутніх, приміром, у  спадщині такого пред-
ставника стилю, як А. Ф. Ф. Коцебу в Німеччині. Умовність кону 
й гіперболізація характерності в театрі уможливлюють такі зі-
ставлення, немислимі в житті, але цілком припустимі в сценічних 
ситуаціях, які переносяться до прозаїчного тексту як своєрідне 
капріччіо життєвих подробиць. Загалом життєздатність і продук-
тивність барокового спадку зрозуміла річ в слов’янському світі, 
що демонструють хоча б польські паралелі у відродженні місте-
ріального театру Ю. Словацьким або переробці старопольських 
хронік Г. Ржевуським (Henryk Rzewuski), розгляд яких виходить 
за межі цього повідомлення. Тут лише важливо відзначити, що 
спадкоємність бідермаєру та бароко спирається не лише на пер-
манентність історичного розвитку, але і на специфічні зворотні 
ефекти цього розвитку 62, тобто – на ефекти післядії, пережитків, 
які нами було запропоновано визначати як гістерезис 63. Це – не 

61  «Стерніанську техніку Гоголь був здатний обертати на свою 
протилежність  <…> таку епічну цільність, яку аж-ніяк не можна порушити» 
(Михайлов А. В. Гоголь.., с. 329). 

62  Nachleben, за термінологією А.  В.  Михайлова (Михайлов  А.  В. Иоганн 
Беер.., с.  279). Тут розвивається концепція історичної поетики як підходу «з 
нетрів історії.., поза будь-якої апріорності» (Данилина Г. И. Принцип историч-
ности концепции исторической поэтики А.  В.  Михайлова. Автореф. дисс.  ... 
д. филол. н. Москва : РГГУ, 2005, с. 11). 

63  Юдкін  І.  М. Морфологічний підхід до семіотики культури. Аспекти 
морфології культури України: генезис, типологія. Київ : Інститут культурології 
Національної Академії Мистецтв України, 2011, с. 

результат умисної ретроспекції і не релікт минувшини, а  саме 
зворотний напрямок розвитку, викликаний запізненою післяді-
єю стилістичної спадщини, перетворенням реліктів у рудименти. 
Стаючи зародком нового «переживання» вже в романтичну добу, 
бароковий спадок сам був наслідком зворотного розвитку, зокре-
ма, в архітектурі, де реставрація готичних фасадів з двома вежами 
впроваджувалася як директива для неухильного виконання 64, так 
само, як і фасад Іль Джезу в Римі архітектора Дж.  делла Порта 
1584  року, відтворений, зокрема, в  церкві Богдана Хмельниць-
кого в Суботові, з характерною парою симетричних кривих. Цей 
спадок ставав ознакою місіонерського покликання бароко, яке 
виявилося, зокрема, в українському театрі в тому, що вчинки ге-
роїв подаються саме в річищі вже обговореного вчення про дві 
форми благодаті – «достатньої» та «дієвої». У шкільній драмі ді-
йові особи поставали не лише як алегоричні втілення чеснот або 
вад, але і як носії перебільшеної характерності, як гіперболічні зо-
браження відповідних носіїв людських якостей. Згодом це пере-
йшло і до мелодрами, розвиненої саме за доби сентименталізму. 

Такі прослідки шкільної драми засвідчено в Т.  Шевченка у 
«Назарі Стодолі», де конфлікт розгортається навколо Галі з її на-
реченим Назаром та її батьком Хомою Китчастим, який планує 
через її одруження забезпечити собі кар’єру. У останній з чоти-
рьох версій драми фінал становить втечу закоханих, їх піймання 
та прибуття їм на допомогу Гната Карого з розкаянням батька і 
примиренням. Однак «у першому варіанті Хому Китчастого вби-
вали»  65, що відповідало нормативам романтичної мелодрами. 
Зміну фіналу звичайно пояснюють цензурними вимогами, од-
нак їх не вистачало б для авторського обрання саме мотивів ка-
яття. Між тим зовні невмотивоване навернення, преображення 

64 Бриковський Р. Дерев’яні культові споруди з двома вежами на території 
Речі Посполитої. Українське барокко та європейський контекст  / редкол.  : 
О.  К.  Федорук (відповідальний редактор), І.  М.  Юдкін (секретар) та ін. Київ  : 
Наукова думка, 1991. С. 87. 

65 Дзюба І. Тарас Шевченко. Київ: Наукова думка, 2014. (Історія української 
літератури у 12 т. Т. 4). С. 228. 
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грішника силою благодаті як дива  – це типова схема міраклів, 
які культивувалися в шкільному театрі. Нерішучість й удавана 
слабість героїв, їх невмотивоване примирення вказують саме на 
«благодать» казуїстики. Звідси можна простежити і коріння цілої 
галереї стражденних борців – типових героїв шкільної драми. 

Значущість позірної невмотивованість загального примирен-
ня у «Назарі Стодолі» важлива ще й тому, що вона демонструє 
відзначений напрям трансформації барокового спадку бідер-
маєром  – подвійну гіперболу, властиву самореферентним тек-
стам, завдяки якій, зокрема, здійснюється вже відзначене в Го-
голя гротескове перетворення грації, її самозаперечення. Звер-
нення до барокового самореферентного тексту в М.  Гоголя і 
Т. Шевченка не випадкове: досить вказати на римські гоголівські 
контакти з гуртком А. Міцкевича (так звані ресурекціоністи, до-
слівно – «повсталі з мертвих»), докладно висвітлені П. В. Михе-
дом  66, на «криптографічну» мовну програму Кирило-Мефодіїв-
ців, на «Книги буття українського народу» М. Костомарова, які 
взорувалися на першоджерелах А.  Міцкевича  67. Такі «крипто-
католицькі» уподобання були второвані вже в Г. Сковороди, зо-
крема, «Садом божественних пісень» як взірцем паралітургійної 
місіонерської культури (в дусі «Богогласника») 68. Місіонерським 
завданням суголосне і його твердження про Нового Христа, при-
міром, у листі до М. Ковалинського 21.11.1763 г. (2, с. 341): «non 
novus, sed vulgaris regit Christos ac nemini non communis, licet totum 

66 «Що цікавило Гоголя в ідеях ресурекціоністів? <…> йому імпонувала жива 
віра єзуїтів ордену «воскресенців» <…> головною ідеєю «повсталих – з мерт-
вих» була ідея преображення» (Михед П. В. Рим в творческом сознании Гоголя. 
Нові гоголезнавчі студії. Сімферополь ; Київ: Інститут літератури НАН України, 
Кримський центр гуманітарних досліджень, 2005, вип. 2 (13) с. 153). 

67 Костомаров Н. И. Справа М. І. Костомарова. Кирило-Мефодіївське това-
риство : у 3 т . Київ : Наукова думка, 1990. Т. 1. С. 247. 

68  Думка  Дм. Чижевського щодо некоректності протиставлення його 
Просвітництву (Чижевський  Дм. Філософія Г.  С.  Сковороди (1934). Чи-
жевський  Дм . Філософські твори у 4  т . Київ  : Смолоскип, 2005. Т.  1. С.  3420 
спростовується хоча б словами з 28-ї пісні «Брось коперниковски сферы, / Глянь 
в сердечные пещеры». 

probe mundum et colluviem hominum moderatur» (не новий, а вуль-
гарний править Христос, не для всіх спільний, хоча він і править 
майже всім світом та лайном людським). Радикальне заперечен-
ня трансцендентності Бога в дусі барокової містики засвідчено в 
листі від травня 1764 року (2, с. 337): «Si ubique Deus est, sin in hoc 
vitro… est Deus» (Коли є будь-де Бог, він є і в цій пляшці). 

Зовні протилежним, але посутньо спільним з цими крипто-
графічними тенденціями в бароковій спадщині виглядав такий 
релікт релігійних війн і полемічної літератури, як гробіанізм – 
умисне зниження образів, своєрідна гіпербола, яка знімалася і 
усувалася засобами самореферентного тексту. Промовисті, при-
міром, на додаток до наведених такі рядки з листа Н. Сковоро-
ди від жовтня 1763  року: «Saepius hanc speculam ascendas, licet 
unde videre / Colluvius hominum quidquid in orbe gerit» (Частіше 
сходи на оглядову верхівку, бо слід бачити, як людське лайно 
в землі метушиться) (2, с. 323). Поетика гробіанізму суголосна 
примусовому ритуальному сміху, зокрема, у формі барокового 
«сміху до смерті» (нім. Totlachen) 69. Від протилежного про це ж 
свідчить так звана агеластика – утримання від сміху в Т. Шев-
ченка, зумовлена розгортанням інфернальної картини світу. Та 
найпромовистішим став тут досвід І.  Котляревського. Інфер-
нальні образи тут повсюдні, і не випадково в передостанньому 
рядку йдеться про душу, яка пішла «К пану Плутону на бенкет». 
Знижений опис Олімпу цілком узгоджується з місіонерськи-
ми методами дискредитації та осміяння язичництва. Та всі ці 
гіперболізовані вияви удаваної брутальності нейтралізуються 
і виявляють неоднозначність як елементи самореферентного 
тексту. Вже А.  П.  Шамрай відзначив, що самі характери геро-
їв тут неістотні, оскільки їхні дії «підказані ситуацією, в  якій 

69  Цей феномен повернувся, за А.  В.  Михайловим, на межі XVIII–XIX  ст., 
оскільки «тогдашнее веселье <…> бывает иной раз замешано на жизненной бе-
зысходности  <…>; захватывая людей, такое веселье не дает им остановиться, 
оно отключает их сознание, ведет к полному уничтожению всего человеческого 
в человеке <…>» (Михайлов А. В. Культура комического в столкновении эпох 
(1976–1981). Михайлов А . В . Обратный перевод. Москва : Языки русской куль-
туры, 2000, с. 94). 
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перебуває персонаж»  70. Така залежність вчинків від обставин 
ситуації, і  насамперед від мінливостпй та зрадливостей війни, 
що становить наскрізну тему поеми, осмислюється в ключі ба-
рокової критики суєтності світських справ. Пріоритет зовніш-
ніх обставин над внутрішніми мотивами учинків узгоджується 
з потрактуванням характерів як алегорій загальних ідей, носіїв 
чеснот або вад, а відтак дає підстави для висновку, що І. Котля-
ревський будує поему як драму ситуацій, а не характерів. Це за-
свідчує, зокрема, відсутність мотивації дружніх стосунків у зу-
стрічі героя з Дидоною 71. Перипетії героя в цілому прибирають 
вигляду дивовижних перетворень в дусі театральних міраклів. 
За таких умов виправдовуються зазначені ознаки гіперболізо-
ваної брутальності гробіанізму, які в перспективі міраклю вже 
не мають знижувальної визначеності, стаючи характеристика-
ми «від протилежного», як самозаперечення. Тут йдеться не 
про звичайний риторичний засіб антифрази як різновиду іро-
нії (хвала через позірну огуду та навпаки), хоча й таких місць у 
«Енеїді» досить: «Сивіллу лайте безтолкову / Її се мізок змусо-
вав» (ч. 4, строфа 3) – так автор висловлюється про свою музу. 
Та йдеться не стільки про іронію, скільки про властиву анти-ем-
фазі самореферентного тексту (а не антифразі) невизначеність і 
проблемність. 

Така традиція шкільної драми, передана від бароко до бі-
дермаєра, висунула заразом завдання її перетворення в нові 
творчі знадоби, які б уже відповідали рівневі довіри читацької 
та глядацької громадськості. Ці завдання і належало розв’язати 
творцеві нової української прози Г.  Ф.  Квітці-Основ’яненко. 
Про традиції Г.  Сковороди особливо наочно свідчить розроб-
ка проблематики долі та благодаті в повісті «Ложные понятия» 
(1840). У 1-й частині розвинено варіант «Міщанина-панича», де 
фантом честолюбства зумовлює зубожіння родини заможно-
го обивателя Пантелеймона Стовбиря, так що подано наочну 

70 Цит. Яценко М. Т. На рубежі літературних епох. «Енеїда» Котляревського 
і художній прогрес в українській літературі. Київ : Наукова думка, 1977. С. 145. 

71 Яценко М. Т. На рубежі… С. 91–92. 

демонстрацію справедливості наведеної вище (1, с. 455) тези 
Г. Сковороди про «споріднену» працю 72. Та автор іде ще далі в 
2-й частині повісті, де дочку невдахи Настю спокушає його пле-
мінник Омеля, перейнятий модними ідеями: зокрема, він іме-
нує себе Емілем, а Настю Ніною. Погляди цього молодика роз-
вінчуються як нігілізм, приміром, через унаочнення його сен-
тенції щодо зневаги до старості: «Ты более меня прожил, следо-
вательно, более меня съел, более выпил». В епізодичному вигляді 
щось подібне подибувалося вже у фіналі «Пана Халявського», 
де у фіналі з’являється «мусьє», який твердить: «<…> что ста-
ро, то негодно к употреблению . Глупое правило <…>; уважать 
родителей есть также вздор». Але тепер цим принципом пер-
сонаж виправдовує цілий ланцюг учинків, увінчаний спробою 
спокусника здійснити подвійне самогубство, випивши отруту 
з Настею. Помирає, однак, він один, а  Настя стає чорницею. 
Критикуючи тогочасне модне «вертеріанство», автор «вдався 
до найлегшого  – просто засудив»  73, але доволі курйозний ви-
гляд має спосіб такого осуду – натуралістичний опис мертвого 
тіла самовбивці в стилі житійної літератури. Тоді ефект інверсії 
змісту в дусі барокової подвійної гіперболи виявляється через 
своєрідний «бальзаківський парадокс»: фатальна визначеність 
життєвого шляху становим статусом ставиться під сумнів на-
громадженням гіпербол. 

Самозаперечення декларативних тверджень, властиве шкіль-
ній драмі з її парадоксами самореферентного тексту особливо 
демонстративно простежується в драмі «Сватання на Гончарів-
ці», що зовні начебто має ознаки водевільної комедії, яку завер-
шує щасливий рішенець. Та зовнішнє враження тут оманливе: 
Уляна, міщанка, закохана в кріпака, наче б то здобуває щастя, 

72 Тому, зокрема, образ Сковороди-бунтівника, створений у поемі П. Г. Ти-
чини, в уста якого вкладено репліку «Ота Абетка Світу / розгорнута, що ми 
погноблених / навчатимем по ній» (Тичина П. Г. Сковорода. Симфонія. Київ : 
Радянський письменник, 1971, с. 254), становить поетичну гіперболу. 

73 Зубков С. Д. Русская проза Г. Ф. Квитки и Е. П. Гребенки в контексте рус-
ско-украинских литературных связей. Киев : Наукова думка, 1979. С. 129. 
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одружується з коханим, але примарність такого щастя очевид-
на. Водевільний happy end обертається жахливим абсурдом: ді-
вчина перетворюється на кріпачку, грація стає гротеском. Таку 
метаморфозу ще й підкреслено фінальним панегіриком на честь 
кріпацтва, який проголошує напівбожевільний відставний сол-
дат Скорик. Саме йому випадає амплуа «чарівного помічника», 
який усуває перешкоди до шлюбу, натомість Уляна з її кількома 
репліками демонструє лише рішучість типового слабого персо-
нажа, що чекає сподіваної благодаті у шкільній драмі. Мабуть, 
для посилення ефекту гротескності саме в уста Скорика в ку-
плетах, що уславлюють солдатчину, вкладено безподібний щодо 
абсурдності гімн катуванню: «Палка! Дело ты святое,  / Ум и 
разум нам даешь». Можна лише подивляти тогочасній цензурі, 
яка тричі (1835, 1836 і 1840 р.) не помітила відвертого сарказму, 
видавши дозвіл. В цілому, з урахуванням того, хто виявляється 
справжнім рушієм подій, комедія постає як гротескна пародія 
на водевіль: керуючись найкращими намірами, «чарівний по-
мічник» приводить героїню в рабство, та й по-мазохістському 
тішиться тиранією. 

У прозі ефект зняття прямого сенсу подвійною гіперболою 
демонструє вже згадана повість «Пан Халявський» (1839), що, 
засвідчуючи бароковий спадок бідермаєру, постає як своєрідна 
енциклопедія пережитків «старосвітського» побуту. Тут знахо-
димо одну з версій гробіанізму  – зведення духовного життя до 
тілесних образів за давніми карнавальними раблезіанськими 
взірцями а водночас за відомими з житійної літератури східно-
го християнства (і часто-густо відтвореними Г. Сковородою) об-
разами споживання слова як їжі 74. Наприклад, після завершення 
учти, як висловлюється герой-оповідач (оповідь ведеться у 1-й 
особі), «жена моя испускала только междометия, а местоимения 
с нежными прилагательными не употребляла». Це світовідчуття, 
необхідно підкреслити, співвідноситься з оповідачем  – героєм, 
стосовно якого справжній автор відособлюється, тож висновком 

74 Тут «навіть виховання спрямається яка вигодовування» (Зубков С. Д. Рус-
ская проза.., с. 113). 

передбачається осуд бездуховної тілесності. Гіпербола всеосяж-
ної тілесності тут водночас розвінчується через нетотожність 
автора і оповідача, що засвідчує театральний, акторський досвід 
Г. Квітки-Основ’яненка, створюючи специфічний, глибоко при-
хований ефект іронії. Таку нетотожність позицій автора і опо-
відача, демонструючи їхні маски, засвідчено, зокрема, в останній 
фразі повісті: «Не наудивляешься, право, как свет изменяется!». 
Очевидний перегук з відомою кінцівкою гоголівського «Мирго-
рода»: «Скучно на этом свете, господа!». Так цілий зміст повісті 
зумовлює самозаперечення завершального висновку. Вже звер-
нення до барокових риторичних прийомів, таких, як «анафорич-
ність» 75 викладу, підкреслює саме незмінність, повторність форм 
буття. У  цій розгорнутій автобіографії вбачається фатальна не-
змінність життєвого шляху – одна з проблем шкільної драми та 
дискусій казуїстики, що визначає самозаперечення тези про мін-
ливість світу. Гіперболи оповіді опиняються під знаком запитан-
ня в гіперболізованому оточенні. 

«Малоросійські повісті» (1834) знаменували перший зразок 
української прози, яка засвідчувала водночас виразні прослід-
ки барокового театру. Вже перша з новел циклу – «Салдацький 
патрет»-подає барокову картину світу як сну, як ілюзії, як загаль-
ного театру, а водночас базару, де серед суєтної штовханини ви-
ставлено точне зображення солдата, яке перехожі не годні відріз-
нити від живої людини. Тут метафора світу як театральної ілюзії 
невіддільна від картини марноти, а водночас обертається реаль-
ним виглядом «сцени на сцені»: портрет солдата зробив місцевий 
майстер як опудало для городу. 

Проповідницький стиль звертання до народної аудиторії, 
який виводиться з театральних монологів, засвідчено новелою 
«Купянский самозванец» (до 1833, публ. 1863). Випадок з часів 
смерті Петра ІІІ 1765 року подається як драматизовану оповідь: 
п’яний солдат приходить до священика, демонструє йому сріб-
ний карбованець з зображенням померлого імператора, тому 
ввижається, буцімто імператор перед ним, у  церкві збирається 

75 Зубков С. Д. Русская проза... С. 112. 
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громада, з якою самозванець розігрує з себе царя. Розв’язується 
ситуація внаслідок солдатської навички самого самозванця: при-
булий гусарський поручик першим питанням про полк солдата 
викликає у нього мимовільну відповідь про цей полк, якою той 
виявляє себе. По суті тут відтворюється ситуація з Хлестаковим з 
«Ревізора» (1835), перед тим розроблена самим же письменником 
у драмі «Приезжий из столицы» (1827, опубліковано 1840) 76. 

Але простежується в прозі і вже відзначена казуїстична па-
радоксальність шкільної драми, самозаперечення поодиноких 
умовностей модусом оповіді. Зокрема, властива мелодрамі пе-
ребільшена слабість персонажів, грація знімається (як це бачи-
ли в «Назарі Стодолі» Т. Шевченка) подвійною гіперболою, так 
що сценічний простір обрамлює оповідь у прозі, зумовлюючи 
сприйняття оповіді як казки. Прийом подвійної гіперболи з са-
мозапереченням демонструє «Конотопська відьма», присвячена 
розвінчуванню обскурантизму, але не обмежена цими завдання-
ми. Центральна подія тут очевидна аномалія і гіпербола – випро-
бування запідозрених жінок утіленою гіперболою – головою міс-
та. Та ця емфаза знімається самою повсюдністю абсурду в повісті. 
Неординарність події усувається абсурдністю самого побуту, де 
стає можливим, приміром, така, ніби запозичена з вертепної ви-
стави сцена з летючим янголом, що прибрав вигляду місцевого 
керівництва: «…пан Забрьоха, летить попід небесами: руками 
бовта, мов крилами, черкеска йому роздувається, ногами дрига, 
шаровари напужились,… вже він у вирій полетів». Типово теа-
тральну сцену впізнавання становить рішенець комедії помилок: 
«Олена так і затрусилася, як вздріла, що се… Халявський Омеля-
нович, якого вона так щиро любила» (11). Театральний мотив мо-
роки тягне за собою комічний ефект: «Пан Забрьоха не дуже роз-
глядав, обтер уси та свою гарну молоду цмок!… біля нього стоїть 
Солоха!» (12–13). Тут діє відомий парадокс імплікації: з абсурду 
випливає будь-який висновок, отже, за життєвого безглуздя чу-
дернацтва виглядають як норма. 

76  Зубков  С.  Д.  Цікава сторінка з творчості Г.  Квітки. Радянське 
літературознавство . 1974. № 11. С. 43–53. 

Самозаперечення мелодраматичної гіперболізації засобами 
барокового самореферентного тексту демонструє новела «Ко-
зир-дівка». Мелодраматичну фабулу драми спасіння (сільська 
дівчина Ївга врятовує засудженого через наклеп нареченого 
Левка, зумівши потрапити до губернатора-рятівника) тут пода-
но в ключі барокової мораліте – дивовижна благодать постає як 
щасливий рішенець з винагородою чеснот (давній театральний 
прийом deus ex machina). Приміром, очевидною гіперболою по-
значена досягнута після довгих поневірянь зустріч героїні з її 
рятівником, прибраним у чиновницькі шати: «Губернатор сам 
своїми руками підняв її, та з ласкою, та пестуючи став її випи-
тувати». Та ця гіпербола не повинна сприйматися як вірогідне 
зображення. Це театральна казка, як виводиться з цілого тексту, 
а відтак подія не має значення вияву якогось привілею для долі 
Ївги. Так само подальший епізод спасіння розігрується як те-
атральний ефект сцени на сцені: «Губернатор постановив Ївгу 
за полотняну стіну». Засіб «інтимізації авторського мовлення» 
(термін Л.  А.  Булаховського) перейнято від практики «театру 
одного актора» у переповіданнях казок, де автор присутній як 
учасник дії: «Ївго, Ївго! Чого б ти так довго засиділася у сусіди?». 
З практики мораліте перейнято і нагромадження гріхів у змалю-
ванні злодіїв у сцені зустрічі з братом Тимохою перед зізнанням 
того у злочині: «От найомщик став і звелів своєму сватові по-
їти дітей горілкою .… Далі звів їх накулачки, а сам прицьковує». 
Нагромадження гіпербол створює сценічну феєрію, а грація пе-
ретворюється на гротеск завдяки надмірній гіперболізації, що 
вказує на невірогідність подій. 

Поетика барокового мораліте розробляється в «Перекотипо-
ле» (мотив вбивства Трохима з помсти підступним другом Де-
нисом та викриття злочину), де убивця Денис починає як злодій 
з демонстративною акторською поведінкою, розігруючи одно-
сельців удавано абсурдними крадіжками і випадковими знахід-
ками. «У однім селі почали пропадати кури… Так усе пропажа 
є, а слід відведено». Крадій майстерно зображає сцену на сцені, 
відтворюючи театральний мотив мороки: «А Денис сам, не беру-
чи з собою нікого, полізе на горище,… і усе знаходить Денис по 
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горищам». Нарешті, коли до міста Денис подався разом з Трохи-
мом, той викриває його акторство: «Трохим тихесенько, крадь-
кома помацав замки… та мерщій до хазяїна… і розказав йому, 
як він за Денисом запримітив,… як він буцімто лавку замкнув». 
Саме з театральної практики перейшов засіб предметної клю-
чової деталі, речі-символу, яка присутня в сцені вбивства Тро-
хима Денисом підчас повернення до села: «Та підкотилося пе-
рекотиполе від вітру і до його самого». Розслідування вбивства 
теж позначене акторською поведінкою слідчого, який вичікує 
дій Дениса: «Справник замітив се і мовчить… Справник ще 
змовчав». Мовчання тут стає знаком переходу до наступної дії, 
де відбувається викриття вбивства через ключову деталь: «Тут 
хлоп’я ухопило перекотиполе… та й показує Денисові». Мотив 
такого викриття належить до загального казкового репертуару, 
та у повісті очевидні прийоми театрального мораліте. 

Таке ж мораліте становить оповідання «От тобі і скарб» з мо-
тивом шукання скарбів і з монологом чорта Юдуна, який моро-
чить Хому Масляка. Ще одне мораліте становить «Божі діти» – про 
долю всиновлених сиріт. У новелі «Маруся» прослідки казуїстич-
них дискусій про фаталізм очевидні в ролі фатальної випадковості 
ідилія очікування коханого переривається згубною подією – зли-
вою під час збирання грибів і спричиненою нею хворобою. Грація 
перетворюється на гротеск, як у самореферентному тексті. Провід-
ною гіперболою тут стає мотив спокуси як джерела біди: «Напала 
на рижики, та так вже їх багацько було, та такі мудрі; … та як 
же пішов дощ, та престрашенний… змокла, як хлюща, так з неї і 
тече». Автор вдається до вже згаданого засобу інтимізації: «Що їй 
тут на світі робити? Нікуди і не кажи, щоб збігти та пересидіти, 
бо до села було далеченько, а дощ так і полива! Нігде дітись – треба 
бігти додому». Тут безпорадність героїні серед фатальних обста-
вин відповідає нормативам шкільної драми з її персонажами, які 
визначаються наявністю благодаті. «Маруся» демонструє ознаки 
ранньої романтичної трагедії долі: випадкова фатальна перестуда 
і смерть героїні руйнує вже майже досягнуте щастя. 

Особливе місце у спадку письменника займає «Щира любов», 
відома в новелістичному (1839) та драматичному (1842) варіан-

тах. Письменник, спираючись на досвід сентименталізму, тут ви-
передив художні відкриття А. П. Чехова, подавши начебто невмо-
тивовану трагедію – відмову Галі щиро закоханому в неї офіцеру 
Семену. Вирішальною силою стає підтекст, зокрема, обставини 
виховання, сила забобонного середовища, на які частково натя-
кає оповідання. Такі фантоми, привиди стають сильнішими від 
життя і прирікають героїню до смерті. Саме фантоми середовища 
(«ідоли театру», коли вжити термін Ф. Бекона, або Fata Morgana, 
за сучаснішим М. Коцюбинським) визначають прийняття рішен-
ня героїнею, що недвозначно відзначено у повісті (не відміну від 
драми): «Якби її воля привчилася б і письма». У новелі в уста геро-
їні вкладається і посилання на той мотив, який тяжіє над нею – 
острах заздрості: «Коли він справді мене любить, як я його, так 
ще лучче тут мені вмерти… лучче хочу цілій відмучитись… на-
шому щастю люди позавидують». Спираючись на спадок казу-
їстики, письменник створив принципово новий жіночий образ, 
розвинений вже у «Блакитній троянді» Лесі Українки та у від-
родженій бароковій «драмі честі» за часів модернізму. Тут ради-
кально переосмислено мотиви, по-перше, мезальянсу, а по-друге, 
спокуси та обману бідної дівчини ловеласом.

Все подано за контрастом до звичайних сюжетних схем: офі-
цер Зорін  – цілковита протилежність амплуа спокусників, він 
щиро закоханий в Галю, відмова ж його освідченню слідує з уст 
самої Галі, яка відповідає його почуттям, але саме тому і не бажає, 
як їй здається, нашкодити коханому. Тут відчутні тенденції ба-
рокової «драми честі», однак місце уявлень про честь займають 
невидимі фантоми забобонів, які спонукають діяти всупереч не 
лише серцю, але й розуму абсурдним чином. Не зводиться образ 
Галі також і до амплуа Гризельди, оскільки їй немає потреби до-
водити свою вірність випробуваннями. Фатальною силою стає 
відкритий письменником фантом, який вже через півстоліття 
після створення драми дістане в соціології назву «колективного 
несвідомого». Але тут не лише вперше описаний тип особистісної 
патології, який згодом дістане назву мазохізму, не лише подані 
хворобливі спотворення особистості суспільними забобонами. 
Письменник творчо використав надбання барокової казуїстики. 
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«З переляку очкур луснув», за прислів’ям – і нагромадження гіпер-
бол спричиняється до зворотного результату, грація взаємної за-
коханості обертається гротеском абсурдного самозречення. 

Дещо в іншому ключі проблема всевладдя фантомів розв’язується 
в російськомовних комедії та повісті, де шарлатанка Євгенія та її 
покровителька Маргарита дурять легковірну дворянську громад-
ськість, зокрема, намагаються розладнати заручини дочки поміщи-
ка з майором, переконуючи батьків віддати її за пройдисвіта, що по-
клав їм на руку хабар. «Щасливий рішенець» надходить, коли майор 
упізнає в Євгенії давню знайому і викриває її. Здавалося б, тут упіз-
наються мотиви «Тартюфа», та справа значно складніша, оскільки 
антагоністи значно вищі від здеградованих «протагоністів» 77. Гра-
ція «слабих» жертв обертається знову гротеском. Зрештою, пере-
творення грації на гротескну картину хаосу узгоджується також 
із зростанням уваги до курйозів, аномалій, чудернацьких учинків 
як основи барокових образів марноти. Нагромадження гіпербол 
як основа театральності усуває самий ефект гіперболи, зрівнює її 
з нормою, як свідчить повість «Ярмарок» (1840), створена за вісім 
років до «Ярмарку марноти» Ф. М. Теккерея – «роману без героя» 
і, додамо, без сюжету 78. Характери дійових осіб перетворюються на 
звичайні амплуа як засоби зовнішнього об’єднання подій: поміщик 
вивозить вовну для продажу, а  дочку для сватання. Інфернальна 
картина світу як торгів (подібно ненажерливості в «Пані Халяв-
ському») обґрунтовує впровадження ще одного барокового моти-
ву – життя як театрального видовища, позначеного промовистою 
подробицею: «Зрители, <…> не надеясь ничего заметить от ак-
теров, понукали суфлера погромче читать». Саме суфлер уособлює 
невидиму рушійну силу суєтного світу. 

77  «Маргарита не викликає жожної підозри насамперед тому, що вона не 
грішить проти істини», за спостереженням С. Д. Зубкова, до того ж у її моно-
логах «все побачено гострим і далеко не байдужим, справді жіночим оком» (Зуб-
ков С. Д. Русская проза.., с. 50). 

78 У Г. Квітки-Основяненка це-«опис різних сцен провінційного життя, зве-
дених в один твір за участі поміщика Захара Демьяновича» (Зубков С. Д. Русская 
проза.., с. 142). 

Зі свого боку. курйозність ситуацій переростає на курйоз-
ність характерів, що було властиве бідермайєру. Створюється 
зачарований світ, де чудернацтва обертаються виявленням його 
чудодійної суті. Це помітно у ненадрукованій новелі «Окуля-
ри», побудованій як комедія помилок, де герой, через дефект 
зору, потрапляє замість шинку в чужий дім і освідчується матері 
своєї коханої; в новелі «Друзі» (1842) довірливість героя приби-
рає гіперболічних форм, коли він навіть не дізнався імені свого 
ошуканця; герой новели «Знайомі незнайомі» (1842) – поміщик, 
свариться із своїм сусідом, якого ніколи не бачив, через невірно 
прочитану фразу в його листі, випадково опиняється з ним поруч 
у театрі, про що довідується з принагідної розмови, а далі знову 
втрачає його з поля уваги. Амплуа дивака розвивається і до баро-
кової теми «донкіхотства» у повісті «Герой очаковских времен» 
(1841), спочатку найменованій «Український Дон Кіхот»: помі-
щицький син Роман Тихонович «весь катехизис суеверий матери 
своей знал наизусть», і це перетворює його життя на гонитву за 
фантомами, яка завершується в загибелі через дорожній нещас-
ний випадок, коли «поехал он к тому месту, где рос папоротник, 
долженствующий расцвесть в самую полночь». Протилежність 
дивакам становлять нові іпостасі праведників – героїв житійних 
оповідань: це – Параскева з «панни Сотниківни» (1842), своєрід-
на українська Лукреція ХVІІІ століття, де гріх самогубства перед 
ґвалтівником обертається виправданням як спасіння чеснот; 
так само до парадоксів агіографії відсилає новела «Добрий пан» 
(1841), де чернець за вказівкою наставника повинен залишити 
чернечий стан, щоб творити добро в світі. Диваки і праведники з 
різних боків розвивають здобутки барокової казуїстичної думки 
щодо парадоксальності явиш і розмаїття їх тлумачень. 

Отже, традиції барокового шкільного театру позначаються на 
формуванні прози через знадоби осмислення образів «від про-
тилежного», виявлення їх проблемності, необхідності інтерпре-
тації. Подвійні гіперболи та антифрази, самореферентний текст 
і самозаперечення, розмивання сенсу анти-емфази та незвичай-
ність звичайних висловів визначають цілісний внутрішній світ 
прози, що народжується в лоні театрального кону. Насамперед це 
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стосується прийомів сцени на сцені, словесної маски, характер-
ності прозаїчного слова як засобу деталізації. Але простежується 
в прозі і вже відзначена казуїстична парадоксальність шкільної 
драми, самозаперечення поодиноких умовностей модусом опові-
ді. Зокрема, властива мелодрамі перебільшена слабість персона-
жів, грація знімається подвійною гіперболою, так що сценічний 
простір обрамлює оповідь у прозі, що сприймається як казка. 

Театр позначається тепер на формуванні прози насамперед 
пріоритетом єдності дії над єдністю часу та простору, а відтак і 
єдністю портретованої особи. Виникає цілісний внутрішній світ 
прози, яким визначаються функції окремих висловлювань. Їх 
сенс залежить від функціональної інтерпретації, а відтак завжди 
розкриває можливості інсценізації. Зокрема, на відміну від тра-
диційного епосу як розповіді про довершені події, про минуле, 
проза демонструє час сценічної дії, репрезентований оповідним 
часом. Цей час підданий рефлексії образами персонажів і підпо-
рядкований внутрішньому світу. 

Досвід «сковородинства» Г.  Квітки-Основ’яненка виявився 
суголосним розвитку прози в європейському контексті. Поді-
бним шляхом відбувалося формування перших прозаїчних тво-
рів у інших слов’янських літературах, хоча, зрозуміло, йшлося 
вже не лише про конкретні традиції шкільної драми, а про роз-
виток театрального підходу в цілому. Так, театральний досвід 
М. Д. Чулкова, який починав творчий шлях у О. П. Сумароко-
ва, позначився на першій російській авантюрній повісті «При-
гожая повариха» (1770). Жіноча іпостась авантурника-пікаро 
була розроблена передусім у прозі («Роксана» Д. Дефо, «Маріа-
на» П. Маріво, перекладені в Росії 1762 р.), на відміну від амплуа 
субретки, але епічний стрижень життєпису служить нанизуван-
ню сценічних епізодів. Перша половина повісті Чулкова буду-
ється як ряд епізодів сценічних прислів’їв: вже перші кроки ге-
роїні, удови загиблого під Полтавою – ілюстрація прислів’я «на 
красненький цветочек и пчелка летит». Вельми істотне заува-
ження героїні – «я была завидная женщина…; или, по крайней 
мере, так я о себе думала» – розкриває відмінність голосів по-
відомлення про ситуацію та ставлення персонажа, що властиве 

саме драматичному тексту. Викриття її першої адюльтерної афе-
ри здійснюється театральним прийомом підглядання схованим 
персонажем: «…отворился шкаф,… из него вышла женщина». 
Наступна пригода героїні, влаштованої служницею в підполков-
ника, вводиться за допомогою театрального прийому травесті: її 
новий коханець Ахаль переодягається жінкою, удаючи з себе її 
сестру, одурюючи та окрадаючи господаря. Завершення пригод 
знаменується визволенням її з тюрми (де вона опинилася піс-
ля смерті господаря) Ахалем поруч з приятелем Свідалем, між 
якими відбувається двобій через ревнощі, виграний театраль-
ним удаванням: Свідаль «упал и притворился застреленным», 
так що «досталась я Свидалю в полную его волю». 

Саме тут відбувається подія, подана як сцена на сцені в роди-
ні знайомої купецької дружини, а здійснює її «у меня на службе 
малороссиянин»: він удає, що отруює купця на намовлення цієї 
дружини, а справді «намерен сыграть комедию» – замість отрути 
купець випиває засіб, впадаючи в стан сп’яніння, його в’яжуть 
як божевільного, а слуга розкриває правду, розповідаючи при-
тчу. Відбувається театральна вистава для виправлення моралі. 
Схожі риси театральності простежуються і в подальших зразках 
ранньої прози. Героїня «Юлії» (1793) М. М. Карамзіна (першого 
взірця світської повісті) «думала: «Кто мне подобен, кто меня 
достоин?» Думала, прошу заметить, а не показывала». Проти-
ставлення удаваного і справжнього, маски і внутрішнього світу 
стає наскрізною основою повісті. 

Такі ж театральні витоки прози бачимо в іншій слов’янській 
літературі  – у Польщі. Перший польський прозовий худож-
ній твір, «Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki» І. Красицького 
(1776), поєднуючи ознаки роману виховання та утопії, побудова-
ний як театральна вистава. Власне як споглядання театру життя 
виглядає виховання героя, а його участь в цьому театрі – «proba 
sentymentowa»  – обертається на реальну закоханість в Юліану. 
Твір складається з трьох частин, де другу – перебування героя на 
острові з ідеальним суспільним устроєм – подано як утопічний 
топос карнавалу, осмислений в сценічному просторі. У  першій 
частині шлях героя від дитинства до зрілого віку і втечі від кре-
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диторів тлумачиться як розвиток вразливості, чутливості спо-
стерігача світового театру, зокрема, як розвиток «sentymentów 
serca» (1.3). Варшава для героя – це «wielkie teatrum przybyłemu» 
(1.8.), перебування в Парижу осмислено як відвідування театру 
(1.15). Натомість в третій частині, повертаючись з острова утопії, 
герой вже стає не глядачем, а учасником театральної дії, здобува-
ючи навичок актора. Виїзд з острова зобов’язане диву, коли після 
зникнення човна «zwyczajny morski odwrót w toż właśnie miejsce» 
повернув його; далі герой потрапляє в рабство до видобування 
срібла, звідки його випадково визволяє філантроп-квакер; наре-
шті, повертаючись до Іспанії, він потрапляє до божевільні, звідки 
його знову-таки рятує випадковий сусід з подорожі на човні. Всі 
три випадки виглядають як театральні прийоми deus ex machina. 
Зустріч з Юліаною постає як канонічна театральна сцена упізна-
вання (за прототипом Одисей-Пенелопа).

Однак особливо істотно, що у 3-й частині герой вже не спо-
стерігач, але учасник світового театру, який чітко розрізняє дум-
ки та маску удавання. Вже на кораблі до Іспанії він розмовляє 
«grzecznie, ale ostrożnie» (3.7) (ґречно, але обережно) виявляє до-
брочесність свого майбутнього рятівника «pod postacią modnego 
kawalerza» (3.8). Повною мірою здатність до удавання виявилася 
на сеймі, де «raz nieraz musiałem się śmiać z drugimi» (3.13). Але 
особливо істотно те, що оповідач подає внутрішній світ героя 
цілком відмінним від об’єктивного перебігу подій. Постійно фі-
гурує «imaginacja», второвуючи шлях до розвитку внутрішньо-
го монологу. Саме на нього вказує зауваження (у викресленому 
початковому фрагменті тексту), що «myśli ustawicznie się snujące 
żadnego między sobą nie miały związku» (3.3). 

Слід відзначити, що після повісті І. Красицького другий взі-
рець полономовної прози засвідчений лише через 65 років, коли 
вже були створені повісті Г. Квітки-Основяненка: це – Г. Жевусь-
кий – «Pamiątki Soplicy» (1841), які стали зразком жанру gawędy – 
розмови, вільного оповідання. Оповідач тут  – театральне амп-
луа резонера, досвідченого ветерана, що прийшов з кону драм 
Ю. Словацького. Автор наголошує на близькості Кліо і Мельпо-
мени, наголошуючи, що за задумом «mnóstwo domowych naszych 

nieboszczyków» повинні вийти на сцену як актори, і це постійно 
здійснюється. В  оповіданні «Kazanie konfederackie», приміром, 
проповідь театралізується, бо ж «nikt nie słyszał, aby kiedykolwiek 
ksiądz  . . . dwa razy kazał». Оповідач тут учасник, свідок і посеред-
ник «вистави» для читача. Відтак він виконує ту ж місію, яку пів-
століття перед тим в своїх діалогах Г. Сковорода доручав персо-
нажеві, нареченому ним Другом. 

Репетиція замість спектаклю в прозаїчному тексті: Л . Стерн 
і бідермаєр. Рух «сковородинства», який, попри всі відмінності 
національних літератур слов’янщини, становив взірцевий шлях 
розвитку театральних традицій у становленні прози, був значу-
щим не лише для того кола, в  якому він безпосередньо поши-
рився. Є підстави зіставляти його з таким зовні далеким, але по-
сутньо не менш переконливим, ніж казуїстика Паскаля, явищем 
у світовому літературному розвиткові тогочасної доби, як т.зв. 
«стерніанство», започатковане засновником сентименталізму, 
вже згаданим Лоуренсом Стерном (термін виведено від назви 
його повісті «Сентиментальна мандрівка»). Зрештою, невипадко-
во, що Лев Толстой, один з перших поціновувачів Сковороди, був 
також послідовником Л. Стерна, розвинувши його засоби оповіді 
до уславленого «внутрішнього» опису подій очима персонажів. 

Що єднає Стерна і Сковороду, попри всю наперед відому їхню 
контрастність – це давня традиція осмислення світу як величез-
ного театру, когнітивна метафора «світового театру», яка була 
загальником барокової культури і успадковувалася в її перма-
нентному розвиткові. Це стосується і також згаданого феноме-
ну «струменя свідомості», генеалогічне дерево якого насамперед 
сягає роману Л. Стерна «Трістам Шенді» (1760–1767). Прослідки 
«стерніанства» простежуються в широкому стилістичному полі, 
від Жан-Поля (Ріхтера) та ранніх романтиків у Німеччині, до 
Г. Мелвіла та У. Уітмена в англомовній літературі, не кажучи вже 
про Ш. Нодьє та «несамовитих» романтиків у Франції або Л. Тол-
стого. Принципова новація тут полягала в уславленій «внутріш-
ній» манеру оповіді, коли події подаються очима спостерігача, 
через його або її внутрішній світ, що належить чи образу автора 
чи образу персонажа, як це має місце у драматичному творі. Фак-
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тично тут відтворюється те, що стара риторика іменувала диеге-
зисом, тобто таким різновидом мімесису, який ведеться на основі 
власних, суб’єктивних спостережень, з урахуванням позиції спо-
стерігача. 

Своєю чергою, ця творча настанова плодами своїми здобула 
цілу низку мистецьких експериментів, які мали на меті відтворен-
ня розмовного мовлення в усій його спонтанності. Як зазначено 
на початку роману (2, 11, 75) 79, «Writing, when properly managed 
(…) is but a different name for conversation» (красне письменство, 
власне кажучи.., це лише інша назва розмови). Це твердження 
було не голослівне. Воно засвідчувало тогочасну практику театру, 
де прагнули відтворити на кону розмовну стихію. Ці наміри, сво-
єю чергою приводили до істотних синтаксичних трансформацій, 
які тягли за собою, зокрема, невизначеність одиниць мовлення, 
розмивання меж речення. Згодом такі умисні синтаксичні транс-
формації були розвинені Ч. Діккенсом, який впровадив особливі 
різновиди колоквіалізмів, приписувані персонажам його «Пік-
вікського клубу» Джінглу і Веллеру: перший вживав обірвані 
фрази типу «телеграфного стилю», другий натомість доповнював 
вислів таким висновком, який принципово змінював його сенс і 
виявляв цілковиту контекстну зумовленість. Саме такі колокві-
алізми стали згодом одним з витоків «струменя свідомості». За 
часів Стерна такі новації чимало зобов’язані виправданню і під-
несенню ліричних відступів у прозі як елементів, що надавали 
особливої значущості тексту і спеціально були виділені автором 
(с. 50): «Digressions, incontestably, are the sunshine; – they are the life, 
the soul of reading!» (Відступи – це, безперечно, сонячне сяяння, 
вони є життям, душею читання!). 

Твір переобтяжений незліченними відступами, що надають 
невизначеності, амбівалентності його семантичній та синтаксич-
ній будові. Наслідком стає насамперед те, що предикація (як по-
тенційна, так і актуальна, тобто співвідношення тем і рем тексту) 

79 Тут і далі посилання (вказано том, розділ, сторінку) за виданням : Sterne 
Laurence. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Ware, Hertsford-
shire : Wordsworth, 1996. 458 р. 

поступається місцем т.зв. напівпредикатним, по суті атрибутив-
ним характеристикам предмету оповіді. В  такому разі йдеться 
лише про семантичну вісь і побічні, латеральні значення, про 
стратифікацію тексту за прихованими значеннями, як, примі-
ром, у  дескриптивному періоді з «загубленого» (ще один засіб 
містифікації читача) авторського вступу (т. 3, р. 20, с. 136–137): 
«In that spacious Hall, a coalition of the gown, (…) driving a damned, 
dirty, vexatious cause (…) – kicking it out of the great doors (…) as if 
the laws had been originally made (…): – perhaps a more enormous 
mistake (…)» (В цьому просторому холі, зібранні мундирів, про-
тягуючи кляту, брудну, марудну справу – викидаючи це за великі 
двері, наче закони щойно створені, мабуть ще більш величезна 
помилка). Тут впадає в око наявність того, що згодом, за епохи 
романтизму, визначали як іменниковий стиль, де майже відсутні 
дієслова, а коли і вживаються, то переважно в дієприкметнико-
вій, дієприслівниковій формі. Явна предикація заступається тут 
посередницькими мотивами текстової тканини, де інтегративна 
вісь становить хитання між «правомірністю» акту «викидання за 
двері» та висловлюванням сумнівів щодо «помилки». 

Для порівняння тут доречно буде навести уривок з п’єси «Та-
ємний шлюб» («The Clandestine Marriage», 1766) відомого актора і 
драматурга Д. Герріка (приятеля Л. Стерна) та його співробітника 
Дж. Колмена, де театральні витоки подібно трактованих колокві-
алізмів з їх синтаксичними наслідками очевидні. Зокрема, фраг-
ментації мовлення тут сприяють незавершені фрази 80: «Sir John: 
Well, but if I – Sterling: And then, my sister has (…) a deal of money 
(…) Sir J.:I can only say, sir – St.: Why, your offer (…) was very clear» 
(Дж.: Добре, а якщо я… Ст.: А тоді, в моєї сестри купа грошей. 
Дж.  Я  може лише сказати, сер… Ст.: Навіщо, ваша пропозиція 
цілком ясна). Тут перервані спроби вставлення реплік сплетено 
до тиради, яку виголошує партнер діалогу, засвідчуючи наявність 
прихованих заперечень і спротиву, з якими ще доведеться мати 

80 Colman Ge; Garrick D. The Clandestine Marriage. A comedy. John Gay’s «The 
Beggars’ Opera» and other 18th century plays. London etc.  : Dent, 1962 (Everyman’s 
Library 818). P. 309. 
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справу. Можна припускати про наміри цю тираду протистави-
ти прихованим перешкодам, які й утворюють таксис предикації 
цілої сцени, її інтегруючу ситуацію. Ще переконливіші приклади 
подібного стилю знаходимо в одному з листів і щоденникових 
записів (27.06.1767) самого Л.  Стерна до його коханої, що в ці-
лому утворили своєрідний літературну пам’ятку «Щоденник для 
Елізи»  81: «(…) your gentle sweet heart opposite to mine, and saying 
(…) – possibly you may be precisely engaged at this very hour, the same 
way – and telling me (…) – absence and uncertainty create within You, 
for my own part (…), I am a prey to every thing (…)» (Твоє ніжне 
благородне серце навпроти мого, і кажучи – мабуть Ти може бути 
зайнята саме цієї години, саме цим способом  – і розповідаючи 
мені – відсутність і непевність творять в Тебе, на мою власну ко-
ристь, я жертва будь-якої речі). Ці думки відсилають до мотиву 
беззахисності перед уявною зустріччю з коханою (яка на той час 
відплила до Індії з чоловіком), але жодного мотиваційного лан-
цюжка тут не простежується. У  всіх подібних випадках бракує 
відкритої предикатної ієрархії, тож постають саме посередницькі 
мотиви, що діють подібно до підказок акторові, який вчить роль 
напам’ять, а відтак діють подібно суфлерові з-під кону. 

У всіх наведених прикладах заслуговує на спеціальну увагу 
насамперед аспектна амбівалентність, оскільки йдеться про нео-
днорідність точок зору, ракурсів бачення а водночас і авториза-
цію тих голосів, якими висловлюються окремі фрагменти тексту, 
зокрема, засобами невласне прямого мовлення. Невизначеність 
категорій модусу та особи мовленнєвого акту, що ніби то пода-
ється як авторський вислів, призводить до специфічної невло-
вимості, властивої внутрішньому мовленню медитації, що нале-
жить до найзвичайнісіньких засобів практики сценічних репети-
цій. О. Ф. Лосев вказував у цьому зв’язку на феномен «довільних 
припущень» 82 з їх нестабільністю, що пов’язує ефекти струменя 

81 Sterne L. The Journal to Eliza. L . Sterne . Selected Prose and letters. Moscow  : 
Progress. P. 774.

82 Лосев А. Ф. Поток сознания и язык. А . Ф . Лосев . Знак . Символ . Миф. Мо-
сква : Изд. Московского университета, 1982. С. 464.

свідомості з зазначеними модальними властивостями медитації. 
Тому аспект у найширшому значенні цього терміну (включаючи 
категорії модальності, особи та актуалізації) стає поряд з дейк-
тичними засобами інтеграції тексту як точка зору або ракурс 
опису, даючи обґрунтування невласне-прямому мовленню з ци-
туванням реплік дійових осіб, прихованих вербальними масками 
авторської оповіді. От чому з аспектом і ракурсом в гру входять 
такі типово просторові засоби синтаксичної характеристики тек-
сту, як перспектива, дистанція, горизонт. 

В результаті інтерпретаційних зусиль відкривається насамперед 
актуалізація, зокрема, замість потенційних (формальних) підмета і 
присудка знаходяться актуальні – тема і рема. В цих процедурах 
розкривається функціональне призначення фрази та її позиція в 
перспективі цілого. Ця значущість інтерпретаційного потенці-
алу, відкрита лінгвістикою ХХ  ст., була зрозуміла вже Л.  Стерну 
принаймні щодо допоміжних дієслів (с.  285): «Now the use of the 
Auxiliaries is, at once to set the soul a-going by herself (…) and make 
every idea engender millions» (Тепер використання допоміжних дієс-
лів полягає в тому, щоб відправити душу іти самостійно і змусити 
кожну ідею породжувати міліон). Приклади такого винахідливо-
го вжитку допоміжних дієслів можна знайти в переосмисленні їх 
як «пучків омонімів» (за термінологією празького лінгвістично-
го гуртка), що розкривають своє значення, як у міркуванні: (т. 1, 
р.  11, с.  20): (…) we are all ups and downs in this matter;  – you are 
a great genius (…); not that there is a total want of intermediate steps 
(…); – but the two extremes are more common (…) where nature (…) is 
most whimsical» (ми всі зазнаємо мінливості долі у цій справі – ви 
великий геній…; не те, що бракує проміжних щаблів – але край-
нощі більш звичні, де природа найбільш примхлива; підкреслено 
мною. – І. Ю.-Р.). Тут найпростіше допоміжне дієслово бути стає 
знаряддям «породження» цілої низки значень від протиставлення 
автора та адресата («геній») до відсутності спільності та звернення 
до природи. Коли речення в другій особі звертається до уявного 
адресата, то адресатами решти висловлювання можуть бути різ-
ні особи, і  відповідно модальність змінюється від категоричного 
твердження до подальших припущень та удаваного обґрунтування 
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(апеляція до природи). Така аспектна мінливість заохочує інтер-
претаційну активність читача. 

Взятий в цілому, роман Л. Стерна відсилає до традиції спові-
ді, тож невипадково він зіставляється з сучасною йому «Сповід-
дю» ще одного засновника сентименталізму – Ж. Ж. Руссо, а ра-
зом обидва вони сягають традиції, започаткованої Св. Августином. 
Водночас текст гранично піддається спонтанності висловлювань, 
так що ефект хаотичності театральної плутанини стає очевидним. 
Традиція сповіді породжує довгі тиради, що дають нагоду для роз-
галужених інтерпретацій і водночас передбачає конфіденційний 
тон, створюючи сприятливі умови для подання образу автора. На-
слідком стають дуже специфічні міжособистісні взаємини цього 
образу та потенційних адресатів, які, за припущенням, наділені 
компетенцією, необхідною для розуміння ідіоматичних зсувів по-
серед таких тирад. Такі інтерперсональні взаємини автора і адре-
сата можна продемонструвати на прикладі міркувань про важли-
вість кута нахилу промовця (т. 2, р. 17, с. 84): «He (…) bent forwards 
just so far, as to make an angle of 85 degrees and a half upon the plain 
of the horizon; – which sound orators (…) know very well to be the true 
persuasive angle of incidence;  – in any other angle you may talk and 
preach; (…)»(Він нахилився вперед настільки, щоб утворити кут 85 
стопнів над крайобрієм; – що, як добре відомо вправним промов-
цям, становить справді переконливий кут впливовості; – за будь 
якого іншого кута ви можете лише говорити і проповідувати). Іро-
нічно осміяний диспут щодо терміну кут тут дає привід для ідіо-
матичного значеннєвого зсуву, який, за припущенням, зрозумілий 
тим, хто має досвід у проповідницькій практиці. 

Але конфіденційний тон тягне за собою ще дальші наслідки. 
Сповідь – це основа такої барокової театральної форми, як солі-
локвія, тобто розмова особи з собою, внутрішній монолог або ла-
тентний діалог між уособленими здібностями особи. Цю форму 
високо оцінював А. Ч. Шефтсбері – попередник Л. Стерна. Солі-
локвія вживається акторами і як медитація, що не вимовляється, 
а заповнює інтервали між окремими репліками ролі. Та в Стерна 
цей звичайний акторський прийом переростає будь які межі і стає 
наскрізним інтеграційним знаряддям роману. Великі періоди мо-

жуть тут породжувати дейктичну мережу, принципово відмінну 
від таксису та макроскопічної предикації, коли увесь текст постає 
як потенційне складнопідрядне речення. Приклад таких транс-
формацій подає медитативний пасаж автора (т. 6, р. 2, с. 312–313): 
«To one that took pleasure in the happy state of others, – there could 
not have been a greater sight in the world, than, on a post-morning 
(…), – to have stood behind a horn-beam hedge (…); – with all your 
elements, wet or dry, ye never compounded so intoxicating a draught» 
(Для того, хто тішився радістю інших, – не могло б бути велич-
нішого краєвиду в світі, ніж, одразу після ранку – стояти побіля 
тину з живих грабів – з усім, що там є, вогкий чи сухий, ти ніколи 
не змішав би такого отруйного ковтка). Це міркування з завер-
шальною фразою щодо створення знадобів подає асоціативний 
ряд деталей до категорії симпатії. Текстові фрагменти таких пере-
обтяжених періодів можуть інтерпретуватися як латентні цитати 
прямого мовлення дійових осіб, так що вони прибирають вигля-
ду центона або барокової декламації, де фрази розподіляються як 
репліки для почергового проголошення учасниками театральної 
вистави. У неперервному і нескінченному струмені сповідей ав-
тора його здібності або схильності здобувають власні голоси як 
уособлені істоти, а відтак розпізнаються як інакобуття (за Геге-
лем), Інше самого автора – alter ego. Цитовані фрагменти власне 
можна поділити на такі фрази, що утворюватимуть в сукупності 
центон для декламації. Водночас така конфіденційна солілоквія 
відбувається на межі марення, делірію. Що автор добре усвідом-
лював такий ризик змішування сповіді і марення, свідчить при-
кметна його вказівка щодо (с. 162) «whimsical theatre of ours» (при-
мхливого театру нашої уяви); він також визнає: «What confusion 
in greater Theatres from words of little meaning, and as indeterminate a 
sense!» (Яка маячня у великих театрах від слів з малим значенням, 
і який невизначений сенс!). Такі медитації, становлячи водночас 
декламації з невизначеними персонажами, обертаються експе-
риментальною грою «на межі мови» (за висловом відомого біло-
руського лінгвіста Б. Ю. Нормана). 

Саме від солілоквії веде свій родовід той специфічний «підві-
шений» стан непевності (якщо скористатися промовистою назвою 
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останнього, незавершеного твору Дж.  Конрада-Коженєвського 
«Підвішений»), який стає, зокрема, інтеграційною силою тексту в 
детективних повістях, прийшовши на взамін класицистській «три-
єдності» драми. Проміжний щабель на шляху до такої інтеграції 
становить мелодрама, де критичні моменти драматичної дії пода-
ються з умисним перебільшенням, гіперболізацією. Латентне не-
власне пряме мовлення уможливлює розкриття неминучого пере-
втілення як закону детективного жанру, де відбувається перехід від 
особистих висловлювань (свідчень) щодо вихідної події (конфлік-
ту) до розкриття загадки – зняття маскування. Не випадково саме 
новела, а  не роман стала основою детективного жанру, оскільки 
саме вона задовольняє вимогам оповіді з контрастом «вчинок  – 
подія» (нім.  Handeln-Geschehen) як основою текстової інтегра-
ції. Це – своєрідна інверсна форма солілоквії, де фрагменти при-
хованого діалогу з собою перетворюються на репліки, об’єднані 
струменем взаємозалежних і взаємно пов’язаних висловлювань, 
а розмова точиться поміж протагоністом та антагоністом як його 
Іншим. Ця інверсія особливо наочно простежується в такому спе-
цифічному для детективу типу діалогу, як допит або опитування 
слідчим свідків з наперед визначеним змістом і можливостями від-
повідей, як, наприклад, у допиті інспектором Люком свідка Хам-
блбі з «Убивство – легка справа» («Murder is Easy») Агати Крісті 83 
(розділ 10): «L.: There was something – to do with your cousin. H.: My 
cousin? Bridget? L.: Yes (…) Do you like Mr Ellsworthy? H. Emphatically 
no» (Було щось до справи з вашим кузином. Х. Мій кузин? Бріджет? 
Л. Так. Вам подобається містер Елсворсі? Х. Виразно кажу, ні). Від-
так парадоксальним чином стислі і документально точні текстові 
структури детективу виникають з того ж джерела, що й сповнений 
неозначеністю струмінь свідомості. Спільність обох полягає в на-
явності латентних, прихованих мотивів, відмінних від явно пода-
них у тексті як підказка для відгадування, а відтак і для заохочення 
інтерпретаційних зусиль. 

Струмінь свідомості сприяє залученню і відтворенню власти-
востей «екзотичних», вкрай віддалених мовних граматичних сис-

83 Christie A. 1930s omnibus. London : Harper Collins. 2006. 455. 

тем – зокрема, ізоляційного типу, як китайська (з  її ідеографіч-
ними моносилабемами), або полісинтетичного типу, як японська 
(з  її рамковими будовами речень). З одного боку, фрагментація 
тексту сприяє не лише посиленню ролі позиції в перспективі ці-
лого для визначення сенсу, але також розвитку «семантичного 
синтаксису», що переходить обмеження «ізольованих речень» 84 
і розгортається в наскрізну семантичну мережу (зокрема, мережу 
дейктичних взаємних посилань, що забезпечує зв’язність тексту). 
З  іншого боку полісинтетична структура (на кшталт японської) 
уможливлює незліченні вставні епізоди, ліричні відступи типу 
т.зв. парентези, прикладок 85. Та це безмежжя крайобріїв мовно-
го розвитку відкривається, як бачили, ще в бароковій казуїстиці, 
якої сягає родовід струменя свідомості. 

Гумористика як розгортання ідіоматики: С . Руданський і його 
наступники. Поєднання явного і прихованого, відкрито вислов-
леного і того, що належить спеціально відтворити сторонньому 
спостерігачеві через відтворення пресупозиції (мовчазних при-
пущень), імплікації (безпосередніх висновків), інференції (ви-
сновків, які спираються на знання, що вважається наявний у спо-
стерігача) в струмені свідомості тягне за собою один з наслідків, 
який виявився дуже вагомим для розвитку драматургії. Йдеться 
про форми гумору, зокрема, т.зв. «прихованого сміху», не зрозу-
мілого на перший погляд, але цілком ефективного для обізнаних 
з властивостями конкретної образної системи, який особливого 
розвитку здобув саме в Україні. Універсальне значення гумо-
ристики в історії української культури загальновизнане. Саме на 
гуморі, на відмінність від інших виявів комізму, наголошувала 
Олена Пчілка в програмній статті «Українська гумористика», де, 
зокрема, відзначено повсюдну присутність в текстах фольклору 
саме гумористичного елементу, оскільки «сама оповідальна «ма-

84  Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и 
прагматика языка изолирующего строя. На примере китайского языка. Москва : 
Языки славянской культуры. 2002. С. 147. 

85 Вардуль И. Ф. Две особенности японских синтаксем. Вардуль И . Ф . Акту-
альные проблемы японского языкознания. Москва : Наука, 1986. С. 49.
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нєра» в нашого народу така, що дуже часто не може втриматися 
від того, щоб не положити хоч подекуди красок жартівливого гу-
мору» 86. У статті, надрукованій понад сто років тому, фактично 
було висунуто проблему дослідження «мовчазного сміху», тих 
прихованих форм гумору, які не помічаються з першого погляду, 
але становлять основу для розвитку комізму. 

Ця проблема впродовж ста років залишилася недослідженою, 
та останніми роками пожвавилися дискусії навколо витоків смі-
ху як такого. Висувалися, зокрема, тези про його походження 
від вищирених зубів хижака, про зв’язок сміху з агресією, про 
страх як його тіньове підґрунтя. З подібних міркувань виснову-
ються думки про те, що джерела комедії лежать у гротескних та 
фарсових формах сміхової культури, зокрема, у так званому ри-
туальному сміху. Це поняття, впроваджене В. Я. Проппом, озна-
чає такі форми сміху, які становлять свого роду обернення табу 
на сміх, відомого, зокрема, в поховальних обрядах та інших об-
рядах переходу 87. Одну з переваг такого підходу вбачали в тому, 
що наче б то ритуальний сміх позбавлений однобічності через 
синкретичне об’єднання з протилежними сферами емоцій, зо-
крема, з різними фобіями 88.

Та подальший розвиток тези про первинність ритуального 
сміху приводив до тверджень про агресивність як основу коміз-
му. Відтак С.  Є.  Лащенко, приміром, запропонувала вважати, 
що «сміх, секс, рух і насильство, ідучи поруч, колись були вза-
ємним міметизмом. Виділити тут первинне і вторинне немож-

86  Пчілка  О. Українська гумористика (етнографічно-літературний нарис). 
Мікула О . Творчість Олени Пчілки і фольклор. Ужгород : Ражда, 2011. С. 294. 

87  «Якщо із вступом до царства смерті припиняється і забороняється будь-
який сміх, то, навпаки, вступ до життя супроводжується сміхом. Більше того: 
коли там ми бачили заборону сміху, то тут спостерігаємо заповіт сміху, примус до 
сміху» (Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Москва : Лабиринт, 1999, с. 231). 

88 Свідченням того мав би служити «факт сміху при смерті, класичний приклад 
якого становить сардонічний сміх», що за міфологічними уявленнями «перетворює 
смерть на нове народження» (Пропп В. Я. Проблемы комизма.., с. 232). 

ливо»  89. За таким тлумаченням ритуальний сміх обертається 
сміхом патологічним, а джерелом комізму опиняються психічні 
розлади 90, і навпаки, фобії становлять основу сміхової реакції, 
так що «жах у такому сміхові відігравав колосальну роль»  91. 
Отже, «кошмарний істеричний сміх» 92, за таким підходом, мав 
би стояти біля витоків комедії. Помилковість цих поглядів стає 
особливо очевидною у витлумаченні матеріалів українського 
фольклору, де засвідчено релікти давніх «танців смерті» – про-
слідків ритуального сміху в поховальних обрядах, засвідчених, 
зокрема, записами В. Гнатюка та З. Кузелі. Слідуючи догмі про 
патологічні витоки сміху, тут вбачаються «пережиткові форми 
ритуального шлюбу з покійником» 93. 

Між тим добре відомо, що описані тут звичаї  – це вияв так 
званої апотропеїчної, тобто охоронної магії, а  не релікт гіпоте-
тичного садизму чи то істерії. Примусовий сміх ритуалу повинен 
був відгороджувати світ життя від присутньої поруч смерті. Крім 
того, типові середньовічні «танці Смерті» належать до виявів так 
званих дуалістичних вірувань (з  наївними спробами магічного 
обертання смерті на життя), які виникли значно пізніше від язич-
ництва і не можуть вважатися виявами первинних джерел сміху. 
Але найбільша суперечність полягає в тому, що ритуальний сміх 
береться ізольовано від цілісності того ритуалу, в якому він по-
стає: адже сміхові елементи мали тільки суворо регламентоване, 
локальне місце вжитку в поховальному ритуалі. У поховальних 
обрядах табу постає в особливо безпосередній формі, оскільки 
викликається самим фактом смерті, що визначає примусовий 

89 Лащенко С. Е. Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуаль-
ных традиций восточных славян. Москва : Ладомир, 2006. С. 8. 

90  Зокрема, «стан людини, що здійснювала подібний сміх, не мала нічого 
спільного з веселощами і радощами» (Лащенко С. Е. Заклятие.., с. 78). 

91 Так «сміючись, люди починали боятися себе» (Лащенко С. Е. Заклятие.., с. 81).
92 Лащенко С. Е . Заклятие.., с. 108. 
93 Де, зокрема, «поцілунок був не лише послабленим варіантом ритуального 

шлюбу.… Він був, мабуть, однією з різноманітних форм ритуального коїтусу» 
(Лащенко С. Е. Заклятие.., с. 75).
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характер «танців смерті». Зрештою, гіркий сміх від горя добре 
відомий, так само, як сміх над собою від усвідомлення марноти, 
звідси випливає його можливість в поховальному обряді, але так 
само і його обмеженість. Дивне враження залишають наведені 
міркування: навіть собаки виють над покійником, а для людини 
тут сміх вважається нормою…

Одна з очевидних похибок теорій «ритуального сміху» по-
лягає вже в тому, що ритуал як такий мовчазно вважається 
первинним та архаїчним явищем і так само мовчазно ігнору-
ється необхідність попередньої ритуалізації дій для їх орга-
нізації в обряді та накладання табу на сторонні дії (в даному 
разі – табу на утримання від сміху). З тієї ж причини немож-
лива первинність пародії або карикатури, оскільки наперед 
повинно бути наявним їхнє першоджерело, ознаки якого гі-
перболізує комічний образ. Як табуйована заборона мовчан-
ня в ритуальному сміху так і гіперболізоване перебільшення в 
пародії відсилають до об’єкта відповідних перетворень. Звідси 
випливає дуалістична основа і вторинність подібних сміхових 
форм. Але найістотніший контраргумент полягає в тому, що 
сміх тут постає як аномалія, зокрема, як патологія. Нормою ж 
мовчазно вважається серйозність, а сміх – відхиленням від неї, 
так званою девіантною поведінкою.

Обмеженість ритуальної концепції комізму спонукала до 
шукання альтернативних джерел. Їх знаходили насамперед в 
елементах абсурду, властивих когнітивній (пізнавальній) ді-
яльності як такій 94. Однак тут по суті використано те, що здав-
на відоме з мовної ідіоматики. Суперечність поміж предметом 
оповіді та його атрибутами як іманентна властивість ідіомів 
стає одним з першоджерел комізму в зіставленні дослівного 

94  За такого підходу «базою комічного служить концептуальна ознака, її 
структура чітко розмежовується на образні та інтерпретаційні компоненти», 
так що ефект комізму полягає «в такій модифікації вихідного образу, коли він 
стає дволиким: зберігаючи колишні образні ознаки, він дістає і нові» (Коше-
лев А. О природе комического и функции смеха. Язык в движении . К 70-летию 
Л . П . Крысина. Москва : Языки славянских культур, 2007, с. 289).

та фігурального сенсів фразеологізму. Такі ідіоматичні жарти, 
як «м’ясник запропонував хазяйці серце й ногу», «добре смієть-
ся останній, а  плакати можна без черги», «можна придбати 
втіху, але не зумієш продати свій смуток», «і  німий має ба-
гато чого сказати», «доводиться базікати, щоб мовчанням 
не сказати зайвого», засвідчують комедійний потенціал ідіо-
матики. Цей потенціал нагромаджений в паремійному фонді 
фольклору. Можна казати про систему комічних паремійних 
образів, які склалися на когнітивній ідіоматичній основі, не 
маючи нічого спільного з «ритуальним сміхом». Без комізму 
немислимий образний світ прислів’їв, більшість яких можуть 
сприйматися як жарти.

Але особливо істотно, що такий комізм дуже далекий також 
від агресивності. В  українських прислів’ях панує гумор, іма-
нентно властивий ідіоматичним можливостям мови, неминуче 
пов’язаним з абсурдними ефектами. Баба, що купила порося, не 
маючи клопоту; хлопи, в яких чуби тріщать, коли пани б’ються; 
кума, до якої потрапив, їхавши до Хоми – це вже закінчені пер-
сонажі, що легко доповнюються до комічних сцен 95. Саме такі 
сцени створював, зокрема, С.  Руданський в поетичному циклі 
«Приказки». Так, «Тоді піду по воді,  / Коли зима буде»  – каже 
приповідкою циганчук, оголосивши селянам, що «Я  по воді 
піду» і зібравши з них «по грошу» («По воді піду»)  96 (с.  258); 
«Треба всюди, добрі люди,  / Приятеля мати»  – пояснює баба, 
що ставить одну свічку святому, іншу чортові («Баба в церкві») 
(с. 117); «Святи її, хрести її – / Все свинею буде!» – робить висно-
вок мужик, що ніс «додому свячене», після того як «спіткнувся», 
а  відтак «в  болото покотилось  / Порося печене» («Свиня сви-
нею») (с. 197) Не важко помітити спадкоємність такого гумору 
з тими образами, що були відомі в бароковій естетиці як марно-
та (vanitas). Хаос світу сприймається в гумористичному ключі, 

95 Прислів’я та приказки. Взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазяк. Київ : 
Наукова думка, 1991. С. 165, 233, 29. 

96 Тексти подаються за виданням : Руданський С. Твори в 3-х т. Т. 1. Пісні. 
Приказки. Байки. Небилиці. Співи. Київ : Наукова думка, 1972. 548 с.
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через милування і забавляння тим, що постає як скороминуща 
дріб’язковість. Саме завдяки гумору людина знаходить життєві 
сили для протистояння хаосу та його осмислення через уявлен-
ня про марноту. Гумор постає як противага агресивності, умож-
ливлюючи розвиток складних комічних форм.

Альтернатива «гумор  – агресивність», що окреслюється в 
дискусіях навколо джерел сміху, перетинається ще з одним 
проблемним колом. Добре відомо, що дискусії навколо твор-
чості М. В. Гоголя, розпочаті за його життя, не лише не вщух-
ли, але й спалахують з новою силою і стосуються саме проблем 
комізму, оскільки, за влучним висловом П. В. Михеда, «голо-
вний гріх у тому, що Гоголь… навчив росіян сміятися з усього, 
в тому числі й імперії» 97 Вельми симптоматичною виявилася 
наведена ним заява Н.  Полєвого: «Русский любит сарказм… 
Его насмешка есть брань…» 98. Критик Гоголя не помітив, що 
власними словами ставив діагноз серйозних психічних роз-
ладів свого суспільства: адже відсутність почуття гумору, об-
меження сміху гнівом засвідчує патологічні зрушення, і  саме 
вони дають привід до щойно згаданих спроб тлумачити сміх 
як патологію за своїми витоками. Та через півтора століття в 
Гоголя запропонували вбачати саме те, за відсутність чого ко-
лись його шельмували. Вже цитована С.  Є.  Лащенко вважає, 
що Гоголь «об’єднував у єдине ціле сміх, конвульсії, судомні 
стрибки, біль, муки, смерть» 99. Думається, ці твердження, які 
пасували б романам маркіза де Сада, щонайменше неприпус-
тимо робити стосовно письменника, який ціле життя нена-
станно намагався шукати в світі добро.

Справжні джерела гоголівського комізму коріняться в україн-
ській бароковій традиції, тобто, як слушно підкреслив П. В. Ми-
хед, там же, де й «Енеїда І. П. Котляревського – підсумок бароко-
вої епохи, могутня художня рефлексія якої забезпечила етнічну 

97 Михед П. В. Проблеми українського гоголезнавства: попередні підсумки й 
найближчі перспективи. Гоголезнавчі студії. 2008. Вип. 17. С. 7. 

98 Михед П. В. Проблеми... С. 7. 
99 Лащенко С. Е. Заклятие... С. 206. 

самоідентифікацію України» 100. Предметом цієї рефлексії власне 
ставало повсякдення з його марнотою, вперше відкритою для ху-
дожнього дослідження саме бароковою естетикою. Добре відома 
роль такої уваги до швидкоплинностей і подробиць звичайного 
побуту в становленні реалістичної драми, де долалося давнє про-
тиставлення комедії та трагедії. Відомо також і те, що гнів заслі-
плює, а тому відкрити очі на багатство і значущість деталей по-
всякдення міг лише гумор. Саме завдяки гумору стало можливим 
без упередження заглибитися в пізнавання того, що видавалося 
неістотним. В  Україні виник і адекватний носій барокового гу-
мору: це – передусім «особливий тип баламута-бурсака, який був 
відповідником національного picarro»  101. Постать, уособленням 
якої став гоголівський «спудей» Хома Брут, відповідала персона-
жам барокового пікарескного роману, засвідчуючи цілком гумо-
ристичний інтерес до дрібних принад скороминущого світу і від-
криваючи перспективи їх осягнення.

В річище проблеми «Гоголь – Котляревський» вкладається та-
кож один вельми симптоматичний епізод тогочасних літератур-
них дискусій. Є. Нахлік показав, що, критикуючи водевільну тра-
дицію в українському театрі, «Куліш уперше запровадив поняття 
і термін “котляревщина”», розглядаючи започатковані І. Котля-
ревським традиції «як продовження і вершину бурсащини», «як 
логічне завершення староукраїнської писемної традиції»  102, не-
прийнятної для його тогочасних естетичних позицій. Так само 
«не сприйняв Куліш ранніх віршів Степана Руданського», зокре-
ма, в листі до 25.02.1861 року негативно оцінив його вірші «По-
вій вітре, на Вкраїну…» та «Та гей, бики, чого ви стали…», тож, 
як зазначив Є. Нахлік, «у цьому випадкові естетичний смак зра-
див Куліша» 103. Подібна химерна ситуація, мабуть, відтворилася 

100 Михед П. В. Пізній Гоголь... С. 93.
101 Михед П. В. Пізній Гоголь... С. 107. 
102  Нахлік  Є. Пантелеймон Куліш. Особистість, письменник, мислитель. 

Київ : Український письменник, 2007. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона 
Куліша. С. 316–317. 

103 Нахлік Є. Пантелеймон Куліш... С. 336–337. 
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через півстоліття, адже «намагався свого часу Микола Зеров пи-
сати історію української літератури ХІХ ст., акуратно оминаючи 
постать Шевченка (як запримітив колись Віктор Петров)» 104. Та 
поза конкретикою тих чи інших оцінок тут промовисте саме не-
прийняття сміхової традиції бурсацтва, розвинутої спершу в ін-
термедіях, а згодом у водевілях. Йдеться про позицію так званої 
агеластики – відмови від сміху на користь виключно поважного, 
серйозного тлумачення предмету оповіді (в дусі риторичної по-
статі вічно сумного Геракліта, що проставлявся вічно веселому 
Демокритові). Такі антитези лише засвідчують європейський 
контекст розвитку української культури: досить згадати, що для 
класицизму або вікторіанського академізму бароко взагалі було 
синонімом негативної оцінки. 

Згадані контроверзи зумовлені тим, що відкрита гумористи-
кою перспектива дослідження хаосу з неминучістю веде до фор-
мування тих форм комізму, які власне збігаються з аномаліями 
сміху  – вимушеними або агресивними його формами. В  історії 
української культури з ними пов’язується поняття химерності як 
своєрідного національного варіанту гротеску. Традиції химерно-
го сміху 105 виводяться саме від «Енеїди», де (так само як і у водеві-
лях) І. П. Котляревський засвідчив продуктивність сміхових тра-
дицій. Згодом про химерність почали говорити в зв’язку з про-
зою В.  Земляка, Є.  Гуцала, В.  Шевчука, з  латиноамериканським 
«магічним реалізмом», з неоміфологічними, неосинкретичними, 
неоязичницькими течіями в мистецтві. Та особливо цікавим ви-
дається збереження в змісті поняття химерності генетичного 
зв’язку з його комічними витоками, а відтак і його виведення з 
гумористики як її похідного явища.

104  Ушкалов  Л. На риштованнях історії української літератури: дещо 
про рецепцію нашої класики. Київ  : Смолоскип, 2007. (Університетські 
діалоги. 3). С. 11–12. 

105 Варто нагадати, що «термін химерний з’явився у 1958 році разом із ро-
маном з народних уст О.  Ільченка “Козацькому роду нема переводу, або ж 
Мамай і Чужа молодиця”» (Чайковська  В.  Т. Українська химерна проза: іс-
торія народження терміна. Вісник Житомирського державного університету, 
2006. № 26, с. 79). 

Думка про первинність гумору відносно інших форм комізму 
(зокрема, гротеску) висловлювалася, зокрема, німецькими романти-
ками. Основи цього вчення про гумор заклав німецький письмен-
ник-романтик Жан-Поль (псевдонім Й. П. Ф. Ріхтера, 1763–1825), 
який у трактаті 1804 року вже спростовував погляди своїх сучасни-
ків, близькі до уявлень про агресивну природу сміху 106. Саме гумо-
ристична основа сміху, відмінного від осміювання та його вияву в 
гострослів’ї, дає підставу для парадоксу: «Нам не вистачає жартів 
тому, що нам не вистачає серйозності, яку заміщають тепер, все ні-
велюючи, гострослів’ям, яке однаково сміється над чеснотами і ва-
дами» 107. На противагу голому осміюванню «ті, хто сміється, добро-
зичливі й нерідко самі стають серед осміяних; діти й жінки сміються 
більше інших…» [8, с. 145]. Завдяки такій спрямованості на себе гу-
мор дозволяє відкрити і поєднати суперечності світу 108. 

Далі теорію гумору розвинув К. В. Ф. Зольгер (1780–1819), по-
слідовник Ф. В. Шеллінга, що увійшов до історії, зокрема, як один 
з провідників патріотичного університетського руху. В гуморі до 
радощів завжди додано домішок смутку 109. Більше того, цей тра-
гічний підтекст гумору як комічної категорії становить невід’ємну 
його властивість 110. Відтак гумор вільний від сміхової однобічності 
не менше, ніж гротескні форми, де сміх переплетений зі страхом, 
лише в ньому переважають здорові, а не спотворені хворобливістю 

106  Зокрема, аргументом тут була відмінність між сміхом та осміюванням, 
так що «осміювання, тобто моральне обурення, суміщається з постійним підне-
сеним почуттям.., але не сміх» (Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики, 
Москва : Искусство, 1981, с. 130). 

107 Жан-Поль. Приготовительная школа... С. 141. 
108 Так що «виникає сміх, в якому є і велич, і біль» (Жан-Поль. Приготови-

тельная школа.., с. 152). 
109 Так що «радісну, легку насолоду… неминуче супроводжують сумні думки 

про нетривалість прекрасного» (Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. Четыре диалога о пре-
красном и об искусстве. Москва : Искусство, 1978, с. 195). 

110 Він постає як «почуття не лише внутрішнього болю, але й всеохоплюючої 
скорботи… Скорботу цю викликає в нас… думка про ницість самої ідеї, котра, 
втілена колись, повинна поділити долю всього смертного… Така справжня доля 
прекрасного на землі!» (Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин.., с. 196). 
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вияви чуттєвого життя. Переваги уявлень про гумористичні корін-
ня сміху також у тому, що в ньому поєднуються протилежні аспек-
ти буття 111. Гумор вільний також від гніву, від агресивних злості 
та ненависті, в яких прихильники теорії первинності «ритуального 
сміху» вбачають його витоки 112. Отже, гумор визначає сприйнят-
ливість митецького світобачення. Гумористична спрямованість 
уможливлює увагу до деталей, а відтак і перехід до поетизації хао-
тичної марноти в химерних формах гротеску. 

Виняткова цінність гумору як пізнавальної здібності уна-
очнюється в постаті тієї дитини з відомої казки, яка помітила, 
що король голий. Гумор звільняє від полуди на очах, утвореної 
наперед відомими загальниками і дозволяє відкрити нову прав-
ду. Але це уподібнення підводить до висновку про принципову 
спільність між дитинством і сміхом. Дитяча «невинність», тобто 
необізнаність з уявленнями дорослих, незалежність дитячого сві-
тобачення від суспільного «досвіду», неупередженість дитини – 
от ті психологічні властивості, які дають підставу вбачати витоки 
гумористичного настрою в дитячому світі. Тому вадою теорій 
агресивного походження сміху слід вважати ігнорування обста-
вини, відомої кожному з повсякденного життєвого досвіду: сміх 
завжди пов’язаний з дитинством 113.

111  Коли «ми бачимо себе в чомусь цілком простому, а  водночас прекрас-
ному. Це породжує веселий і радісний стан, який дуже схожий на приховане й 
досконале блаженство.., але воно ж існує й тішить нас в нашому рідному, знай-
омому, земному світі» (Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин.., с. 192). 

112  Адже «ми сміємося поблажливо і доброзичливо над усім земним і над 
собою..; нице й істотне зливаються в одне… прекрасне силою свого впливу здат-
не вшляхетнювати звичайне». Тому саме завдяки гумору постає «прекрасне як 
цілком конкретний окремий предмет» (Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин.., с. 193, 195). 

113 Відомий німецький лікар-педіатр А. Пейпер наголошує, що, на протива-
гу виведенню посмішки з вищирених зубів хижака, у немовля в посмішці «не-
можливо… вбачати вороже або захисне спрямування». Так само безпідставно 
виводити посмішку з наслідування дорослих, «інакше б сліпонароджені не 
посміхалися». Переконливо засвідчено в дитинстві також єдність сміху і плачу, 
особливо «схожість між сильним сміхом та плачем.., коли людина сміється до 
сліз» (Пейпер А. Особенности деятельности мозга ребенка. Ленинград : Медгиз, 
1962, с. 115, 113, 114). 

У дискусіях про походження сміху надто часто забувають про 
те, що справжні джерела коріняться тут не в ритуалі, а в дитячій 
грі. Мабуть, промовисто про це свідчить сам фольклор: «Зайчику, 
де ти був? – У лісі . – Що бачив? – Горіхи . – Чом не взяв? – Сміх 
не дав»; усміхнені образи вщерть виповнюють дитячий світ неби-
лиць, персонажі якого симпатизують маленькій людині, від того 
кота-воркота, від якого «на дитину дрімота», до сороки-ворони, 
що «На припічку сиділа, / Діткам кашу варила» 114. У дитячих ко-
лискових, зокрема, «елемент фантастики… пронизує мало не всі 
твори» 115, так що виникає цілком особливий світ «Сну та Дрімо-
ти», де зростає дитяче почуття гумору.

Водночас саме в дитячому світі закладаються передумови 
формування химерності гротесків. Зіставлення несподіваного, 
своєрідний дитячий «сюрреалізм» пояснюється не лише самою 
фантастикою, але й глибшими, екзистенціальними мотивами. 
Саме в тому віці, коли немовля опановує мову і перетворюється 
на дитину, воно дізнається також про власну особисту обмеже-
ність, про кінець індивідуального буття, про смертність. Смерть 
і сміх стають сусідами в картині світу в особистій свідомості. Тут 
коріниться джерело так званих страшилок, які складають один з 
особливих різновидів дитячого фольклору і виявляють спорідне-
ність із згаданими «танцями смерті» та іншими регламентовани-
ми сміховими елементами поховальних обрядів. Відгомін такого 
зіставлення смерті й сміху засвідчена промовистими рядками: 
«День, бом, день, Савко вмер . / Положили Савку на дубову лавку . / 
Лавка гнеться, Савко сміється . / Прийшов піп, Савко втік . / При-
йшла попадя, / А Савка вже давно нема» 116. Сміх як воскресіння 
належить до кола індоєвропейських міфологічних уявлень про 

114  Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки  / упоряд. та прим. 
Г. В. Довженок. Нотний матеріал підготувала К. М. Луганська. Київ  : Наукова 
думка, 1984. С. 340, 135, 351. 

115 Довженок Г. В., Луганська К. М. Українські народні колискові пісні та за-
бавлянки. Дитячий фольклор. Київ : Наукова думка, 1984. С. 19. 

116  Дитячі пісні та речитативи  / упоряд. Довженок  Г.  В., Луганська  К.  М. 
Київ : Наукова думка, 1991. С. 292. 
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метемпсихоз  – вічність існування душ та їх перевтілення після 
смерті. Саме такі уявлення відбито, зокрема, у  вірші С.  Рудан-
ського «Моя смерть»: «Я віддам землі / Всі кістки мої, / А на світ 
пущу / Лиш щілки мої! / Не умруть вони: / Кожна щілочка / Поле-
тить жива, / Як та пчілочка» (т. 1, с. 89). Усміхнений світ бджі-
лок, на які обернулися поетичні рядки, існує вічно, незалежно від 
смертних кісток. Гротескне зіставлення сміху і смерті відтворю-
ється в особливих умовах дитячого світобачення. 

Та й поза темою «смерть – сміх» в дитячому фольклорі (яка за-
лишається, зазначимо принагідно, майже недослідженою) ство-
рюється ціла образна система «перевернутого світу», випереджа-
ючи «карнавальну» міфологію дорослих. В цьому світі «танцю-
вали миші / По бабиній хижі», «Комар з мухою танцює» 117. Лише 
в дитячому фольклорі знаходимо ті форми гумору, які забувають 
і не завжди вміють знайти знову дорослі. Сміючись щиро, люди-
на повертається до дитинства, а  вміння сміятися засвідчує збе-
реження дитячого досвіду і тотожність особистості. Здатність до 
дитячої радості, пам’ять про досвід уміння радіти належить до 
передумов збереження особистісної ідентичності. Звідси випли-
ває виняткова важливість здібності до посмішки для психічного 
здоров’я. Навпаки, вже згадані заборони сміху (агеластика) часто 
пов’язуються з ініціацією, із здобуттям вікового статусу «дорос-
лості», коли новопридбані фобії витискають до підсвідомості ве-
ликий дарунок дитинства – сміх.

Особливу сферу комічних образів, причетних до дитячого 
гумору, демонструє так званий тваринний епос  – передовсім 
казки про тварин, в яких міститься першоджерело байки. Цей 
фольклорний бестіарій завжди розрахований на завершальну 
посмішку: «Байка про тварин – це комічна небилиця, а тому з 
неї принципово не може виводитися абсолютно серйозна мо-
раль»  118. Саме гумор, а  не гротеск визначає комізм бестіаріїв. 
Цілком гумористична, приміром, постать дурного вовка. У од-

117 Дитячі пісні... С. 220–221. 
118 Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. Москва  : Наука, 1987. 

С. 173 

ній з казок він «найшов під корчами торбу з хлібом і ковбасою» 
і, поївши, «ковбасою грався і верг так ковбасою вгору, що та 
завісилася на галузу», а через це «зачав голосно вити»; у іншій 
він погодився на пропозицію баранів «за дяка співати», а від-
так «сів си на горбочку та й як завив» 119. Такі абсурдні вчинки 
мають давнє міфологічне походження: це – поведінка хижака, 
що перетворюється на жертву хитруна (так званого трікстера). 
В основі поразок хижаків лежить однобічна серйозність їхньої 
поведінки: вовк, зокрема, відзначається саме серйозністю, не-
здатністю до розуміння гри жартів. Навпаки, уміння хитрувати 
рівнозначне з умінням жартувати і бавитися, як дитина.

Інфантильність особистої душі проти інфернальності спо-
твореного світу – така антитеза стала дуже істотною особливіс-
тю української культури. Мабуть, в цьому слід вбачати причини 
того, що цілковитою новацією світового значення стало ство-
рення в Україні кінця ХІХ  ст. принципово нового жанру дитя-
чої драми. В цій царині українські драматурги стали піонерами. 
В  європейській літературі щойно розпочиналося формування 
літературних жанрів, призначених спеціально для дітей (пригод-
ницька література для підлітків, переважно в англомовних краї-
нах – Марк Твен, Майн Рід) і спрямованих на особливості дитя-
чого сприймання. Та українська драматургія, яка щойно увійшла 
до європейського культурного простору, одразу ж позначилася 
принципово новими кроками в тому зневаженому і занедбаному 
терені культури, який адресувався дітям. 

Започатковує новий жанр М.  Кропивницький («Івасик-Те-
лесик», «По щучому велінню»), але особливо уславилися твори 
Дніпрової Чайки (псевдонім Л. О. Березіної, за чоловіком – Ва-
силевської, 1861–1927). «Дитячі оперки», як визначила жанр 
сама письменниця, стали відомими завдяки музиці М. Лисенка: 
це  – «Коза-дереза», «Зима й весна або снігова краля» та «Пан 
Коцький». Справжня аура доброзичливого гумору проймає ці 
твори. Лиса, побачивши Кота, який ледь врятувався від хазяїв, 

119 Казки про тварин. Упорядкування, вступна стаття та примітки І. П. Бере-
зовського. Київ : Наукова думка, 1979. С. 199–200. 
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виявляє симпатію до нього тому, що «Це щось таке ж бідолаш-
не, скривджене, як і я» (с. 451) 120. Утверджується в казках і пере-
мога добра над злом у боротьбі, як у хорі звірів, зверненому до 
Кози: «Годі, годі, не просись, / Ходім краще в темний ліс» (с. 436). 
Алегорії зимових свят промовляють у сніговій містерії, як у ре-
пліці Мороза до Зими: «А казав я не брататись / З вітром тим 
поганим» (с. 444). У ще одній п’єсі, «Проводи Сніговика Снігу-
ровича», Промінь звертається до героя, унаочнюючи глядачам 
вічне обертання природи: «Будь же хмаркою в блакиті,  / Будь 
легенький як пух!» (с. 473). А «Весна-красна» завершується про-
мовистою фразою Туману: «Я – Туман! Всіх переможу, Всім лад 
дам» (с. 494). Всепереможний туман – досить красномовний об-
раз для доби символізму, виявляється суголосним дитячій гумо-
ристиці. Так інфантильні витоки сміху виявляють свої міфоло-
гічну наснаженість. Промовисто, що творчість Олени Пчілки, 
яка привернула увагу до ролі гумору в українській культурі, та-
кож пов’язана з театром для дітей. Її науковий дебют присвя-
чений описові української вертепної драми, і цей досвід дозво-
лив створити принципово новий тип дитячої драми. Зокрема, 
у п’єсі «Сон-мрія, або Казка Зеленого Гаю» «виведено цілу гале-
рею українських міфологічних образів», що дає підставу зістав-
ляти твір з «Лісовою піснею» Лесі Українки 121.

Отже, в  дитячому гуморі, а  не в гнівливій агресивності та 
психічних аномаліях лежить основа сміхової культури. Ця об-
ставина дає новий ракурс для висвітлення розвитку комедії в 
історії українській драматургії. Вже в межах системи шкільної 
драми «українські драматурги… були готові створити побуто-
ву комедію – для цього, очевидно, треба було лише наважити-
ся розширити будь-яку інтермедію»  122. Гумористика абсурду 
типово казкових мотивів мороки виступає в 4-й  інтерлюдії до 
драми М.  Довгалевського «Властотворний образ», де Пиворіз, 

120  Цитати наводяться за виданням  : Дніпрова Чайка. Твори. Київ  : 
Держлітвидав, 1960. 512 с.

121 Мікула О. Творчість Олени Пчілки і фольклор. Ужгород : Ражда, 2011. С. 186. 
122 Сулима М. М. Українська драматургія... С. 177. 

одурюючи прибулого до міста Мужика, відповідає на прохання 
намалювати щось для гостинця: «Обмалюем усіого, толко за-
плющ очі». Та ситуацію врятовує поява другого Мужика, який, 
побачивши неподобство, втручається: «То ми легкобитовѣ при-
пиляем рога!» 123. Конфлікт вичерпується, засвідчуючи гуморис-
тичне його тлумачення, а сама тема мороки стає в подальшому 
характерною особливістю українських водевілів.

Приклад нагромадження гумористичних ефектів у інтермедії 
демонструє, приміром, інтерлюдія до «Воскресіння» Г. Конисько-
го, де чи не уперше з’являється образ дрібного деспота Яриги – 
прототипу цілої галереї майбутніх персонажів  – визискувачів. 
Сюжет сцени – Мужик звинувачує Бабу в чаклунстві, позаяк «еи 
в житах сидячи застали». Баба виправдовується, що «только по-
требних зѣліок по полю шукала». Характерні вислови Яриги, який 
відчув свою владу, позначені суржиком чиновних підпанків: «Да 
нада перве в допрос взять», «Признавай мніе в рожу», звертається 
він до Баби. Далі Мужик спробує підняти Бабу, та сипле зілля, 
забираючи в нього силу, але водночас підтверджує тим звинува-
чення, даючи підставу Яризі до вироку: «Вить самое дело!». Та 
далі Ярига вимагає плати за своє втручання, викликаючи відмову 
Мужика: «Ну еи у воду чи то пак у кручу!» 124. Дрібна сутичка за-
кінчується нічим, провіщаючи майбутні водевільні гумористичні 
картини побутової марноти. 

Ця спадщина дістала розвиток в творах І. П. Котляревсько-
го, що на півстоліття визначили взірці сценічної проблемати-
ки – мезальянс (конфлікт закоханої пари з батьківським поко-
лінням) у «Наталці-полтавці» та адюльтер (викриття недолуго-
го коханця) в «Москалі-чарівникові» (1819). Водночас за цими 
схемами водевілів відтворювалася поетика не лише інтермедій, 
але, як це довів М. М. Сулима, цілої системи шкільної драми: 
тепер «те, що відображали алегорії, стало рисами характеру ге-

123  Довгалевський  М . Інтерлюдії до драми «Властотворній образ». 
Хрестоматія давньої української літератури  / упоряд. О. І. Білецький. Київ  : 
Радянська школа, 1967. С. 499–500. 

124 Довгалевський М. Інтерлюдії до драми... С. 504–505. 
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роїв п’єс»  125. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко написав два водевілі, 
що розробляють схожу тематику  – «Сватання на Гончарівці» 
(1836) та «Бой-жінка» (1840). Однак на відміну від «Наталки» та 
«Москаля» тут, відповідно, цілковито змінено сюжетні схеми та 
трактування характерів. Принципові новації І.  Котляревсько-
го – це створення нечуваних раніше жіночих образів. Наталка 
проголошує: «Рушники нічого не значать». Подібна теза вида-
валася іншим авторам немислимою, то ж Уляна з «Гончарів-
ки» надає ритуалові першорядного значення, виголошуючи під 
час сватання: «…хоч до смерті вбий, а не дам нелюбу хустки!» 
(дія 3, ява 3). 

Особливість розвитку комічних ефектів  – це відзначений 
вище зсув у бік абсурду та гротесків: обранець Уляни Олек-
сій  – кріпак, і  в цьому закладено принципову відмінність її 
долі від Наталчиної. Гротескність ситуації засвідчена вже тим, 
що фатальне слово в останніх словах Олексієвого суперника 
Стецька повторюється вісім разів: «Жених твій крепак / (Не-
хай йому болячка!) / Через нього і ти стала / Не хто як крепач-
ка . / Крепачка,…». Більше того, відвертим абсурдом обертаєть-
ся нав’язливість аргументації на користь кріпацтва, яку пер-
сонажі п’єси наводять чотири рази. Фатальну роль, зокрема, 
відіграють аргументи Скорика, дядька Олексія, бувалого сол-
дата, що грає роль помічника протагоністів і допомагає зако-
ханим: «…за памещиками крепакам житьйо доброє» (д. 2, я. 3); 
«У  казьонних мужичков начальники, а  у подданих памещики 
камандєри, а усім галава батюшка гасударь . Ат єво миласти 
приказано усєм нікаво не абіджать» (д. 3, я. 3). Сарказм поля-
гає в тому, що уславлення кріпацтва виголошується ламаною 
мовою скаліченого солдата.

Подібна ж трансформація помітна і в зіставленні «Бой-жінки» 
з «Москалем». Тетяна в «Москалі», незважаючи на спорідненість 
сюжетної схеми з поширеним казковим мотивом про те, як пере-
хожий стає випадковим свідком приховування коханця в хаті при 
поверненні чоловіка і виганяє цього коханця у вигляді нечистої 

125 Сулима М. М. Українська драматургія... С. 275. 

сили 126 – це не амплуа невірної дружини, відтак і сюжетна схема, 
зовні адюльтерна, посутньо відмінна від оповіді про подружні зра-
ди. В. Г. Квітки постаті коханця і перехожого свідка об’єднуються 
в одній особі, але до того ж для цієї особи така роль виявляється 
фіктивною, оскільки нею стає брат Насті – улан, а сюжет розгорта-
ється як сцена на сцені, коли перед очима чоловіка Насті розігру-
ється адюльтерний сюжет з метою відучити його від зайвих рев-
нощів. Таке сюжетне рішення дає привід для широкої розбудови 
мотивів мороки, які займають переважну більшість тексту. Потап 
опиняється у віртуальному, примарному світі фантомів, демон-
струючи глядачам своєрідний «роман виховання». Спочатку Настя 
запевняє Потапа, що шабля Улана – це мотовило, далі непомітно 
на її місці з’являється її брат – Улан, який забирає шаблю і запев-
няє його, що хоче купити його коня для війська; далі Потап копає 
і викопує на городі підкинуту щуку, лізе на вербу і знаходить там 
прив’язані груші, тим часом Настя з братом забирають драбину і 
удають з себе коханців (подібний мотив зустрічається і в гуморис-
тичному вірші С. Руданського «Той, що над нами»: «Стоїть ко-
зак коло груші, / Дівку підмовляє… / А із груші старий батько:…» 
(т. 1, с. 171). Далі до Потапа з’являються вже Настя, переодягнена 
уланом та її брат, переодягнений жінкою, що оголошує себе від-
ьмою і примушує Потапа удавати з себе квочку, знову надходить 
Настя у вигляді циганки і ворожить Потапові, аж доки не розкри-
вається таємниця. Таким чином, коли в «Москалі» був лише мотив 
вигнання коханця у вигляді нечистої сили, то тут мотив мороки 
розростається до цілої панорами небилиць казкового походжен-
ня. Водночас такі загальники образної системи «неможливостей» 
(impossibilia) тут підпорядковані сюжетові «розумниці» типу казок 
про мудру дружину. Цей сюжет 127 було покладено також в основу 
драми М. Костомарова «Загадка» (1862). 

126 Сюжет 1358 за каталогом Аарне-Андреєва (Сравнительный указатель сю-
жетов. Восточнославянская сказка / составит. Бараг Л. Г., Березовский И. П., Бри-
цына А. Ю., Кабашников К. П., Новиков Н. В. Ленинград : Наука, 1979, с. 286). 

127 Сюжет 875 за цитованим покажчиком (Сравнительный указатель сюже-
тов.., с. 220). 
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Створення комедій нового типу позначене саме ознаками хи-
мерності, що відкриваються за буденністю. Ці ознаки в М. Кропив-
ницького, порівняно з сучасними йому реалістами, виявилися не 
в сатирі, але насамперед у відкритті неймовірності, невірогідності 
самої правди, в тому, що Л. З. Мороз влучно визначено як «вивер-
нутість логіки суспільних взаємин», коли персонаж заради мети 
«вдається до протилежних… засобів»  128. Так, «Лихо не кожному 
лихо – іншому й талан» (1883) – драма, визначена автором як «тра-
гікомічний етюд», побудована за принципом «з’ясування обста-
вин» – обрання жениха для Пріськи Кугутенкової між паламарем 
Несихієм та «парубком таранкуватим» Данилом Кандалупенком, 
який залицяється до дівчини. Спершу Пріська схиляється до Да-
нила, та коли Паламар у фіналі приносить deus ex machina – уря-
довий наказ про звільнення службовців його рангу від духовних 
обов’язків, вона приймає його пропозиції. Так химерна подія  – 
втрата Паламарем свого статусу – дає привід для демонстрування 
жіночої мінливості та позірної щасливої кінцівки.

З химерністю пов’язана ще одна фундаментальна властивість 
стилістики М.  Кропивницького  – розвінчування романтичних 
ідилічних уявлень про народ. Чи не найпершим взірцем тако-
го нового творчого спрямування стала вже найвідоміша з драм 
М. Кропивницького «Глитай або ж павук» (1882). В основу драми 
покладено той же мотив підміненого або сфальшованого (напи-
саного під примусом) листа, який був сюжетним стрижнем «Під-
ступності та кохання» Ф. Шіллера, очевидна паралель поміж сіль-
ським лихварем Бичком та бюрократичним інтриганом Вурмом 
(дослівно «хробак»). Та в М.  Кропивницького основу інтриги 
становить химерність внутрішнього світу Олени, в якої виникає 
думка про помсту. Романтизм знав чимало зображень жіночого 
божевілля, але історія Олени – це не звичайна екзальтація, а мо-
тиви екзистенціалізму (реалізовані, приміром, через сімдесят 
років у монодрамі Ж. Кокто «Голос людський»). Полеміка з ро-
мантичним народництвом подається через гротескну «критику 

128 Мороз Л. З. Марко Кропивницький. Марко Кропивницький . Драматичні 
твори. Київ : Наукова думка, 1990. С. 14. 

реаліями»: пісню про Байду співає п’яний Мартин, приятель Бич-
ка, лежачи мало не в калюжі, коли місцевий лихвар Юдко ротом 
з землі бере віддану позичку. Цю полеміку продовжила драма 
«Супротивні течії» (1900), де головна героїня, Надежда, сільська 
вчителька, замість вдячності за просвітницьку діяльність, опиня-
ється на межі ганебного обшуку п’яною юрбою, і лише несподіва-
не прибуття дворянки Ольги становить той deus ex machina, що 
розв’язує перипетію в комічному ключі. 

В комедії «Згуба» (1896) П. Мирний фактично ревізує запо-
чатковану шевченківською «Катериною» традицію, здійснюючи 
своєрідний розумовий експеримент: навіть за неймовірної си-
туації, коли спокусник виявляється порядною людиною, справ-
ді прихильним до дівчини, химерний суспільний світ прирікає 
її бути ошуканою. Головна героїня  – Хима, дочка «кріпацької 
вдови» Одарки, взята до міста Паничем, приязним до неї – не 
«інженю» водевілів, а за власною самокритичною оцінкою,: «Со-
держанка паничева та й годі!»(с. 275) 129. Але вона зберігає дитя-
чу душу – «Дитина, зовсім дитина», за словами прихильної до 
неї Палажки (с. 276), і в цьому дитячому гуморі причина її без-
порадності перед міськими хижаками. Саме цим користуються 
пройдисвіт Іван та заздрісна покоївка Хвенька, і тому, коли вла-
штовуються вечорниці, на які несподівано (за підмовою Хвень-
ки) приходить Панич, Іван, «сміло підходячи» (за ремаркою), 
проголошує стандартну фразу «Благословіть нас, я хочу Химу 
взять собі за жену», натомість сама Хима на запитання Панича 
зніяковіла і відповіла «Як прикажете, паничу» (с. 286–287). По-
дальший перебіг подій визначений грошима. Подаровані пани-
чем, вони переходять до Івана, який відверто визнає: «Как на 
што женився? Штобы дєнєг добить…» (с. 316). Голосом цього 
хама промовляє світова хаотичність: навіть коли б його не було, 
знайшлися б інші химери. Тому попри умовно щасливий фінал 
(поява хрещеного батька Хими), драма по суті становить гро-
тескну трагікомедію, в якій саме гротеск стає вирішальним. Гу-

129  Цитати з драми подаються за виданням  : Панас Мирний. Згуба. Панас 
Мирний . Твори в 5 т . Київ : Держлітвидав, 1960. Т. 5. С. 257–318. 
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мор душі, що зберегла свій дитячий світ і особисту тотожність, 
постає в непримиренному конфлікті з химерністю суспільного 
світу. Саме цей конфлікт визначив провідне місце трагікомедії 
в українському театрі ХХ ст. 

Розвитку трагікомедії сприяла також тенденція взаємодії 
драми та епосу, що засвідчена таким яскравим представни-
ком «сковородинства» в українській культурі, як Степан Ру-
данський. Тут далися взнаки парадоксальні наслідки загальної 
міфотворчої настанови романтизму: драма замість оголоше-
ного повернення до міфоритуальних уявлень насправді напо-
внювалася епічними чинниками, наближаючись до інсценізації 
літературних творів 130. Такий парадокс розбіжності намірів та 
наслідків  131 засвідчений також драматургією, де умови жанру 
виключають можливість подання безпосередньої оповіді про 
події, а тому розширення епічних компонентів потребувало та-
ких чинників, які б уможливили реконструкцію оповіді в уяві 
читача або глядача. До них належить, приміром, використання 
голосу «свідків», як у ораторії (що заміняється «хоровими» сце-
нами як аналогом авторського тексту в літературному творі), 
або розгорнутими коментарями з уст самих дійових осіб, де міс-
титься оповідь про події. Звернення романтиків до міфологіч-
них мотивів відкрило можливості збагачення подібних оповід-
них прийомів, а відтак наближення драми до епосу. 

У класичній праці М.  Є.  Сиваченка докладно досліджено 
незвичайне для ХІХ ст. відтворення в так званих «Приказках» 
С.  Руданського традиції, пов’язаної з «Декамероном» та фаце-
тіями, з  іменами Й. Паулі, Г. Бебеля, М. Рея. Відзначалося, зо-

130 Так було, приміром, з операми Р. Вагнера, де замість містерії постають 
алегорії – починаючи від «Летючого голандця» з баладою Сенти, що виглядає 
як літературне витлумачення «морських балад» (в дусі романів Г. Мелвіла «Біллі 
Бад» або «Мобі Дік»), та до «Парсіфаля» зі сценою в замку Кундрі, що стала 
хрестоматійним «наочним приладом» для курсів психоаналізу. 

131 Загалом типовий для історії театру, досить згадати виникнення оперно-
го жанру, закроєного спершу як спроба реставрації античної драми, або того ж 
таки Р. Вагнера, що виявився фактичним попередником «епічного театру» його 
антагоніста Б. Брехта. 

крема, що письменник, виявляючи спеціальний інтерес до анек-
дотів  132, оздоблював відомі сюжети деталями, які самі несуть 
символічне значення: приміром, у  опрацюванні мандрівного 
мотиву «перенесення схованої коханки» у приказці «Kulbaczka» 
(‘Сідло’), писаній макаронічним стилем суміші української та 
польської мов 133, «жива ноша маскується не в снопі і не в гриб-
ному кошику.., а в мішку»  134. Таке ідіоматичне вживання лек-
сики, зовні мало істотне, впроваджує низку конотацій (таких, 
зокрема, як образ, відомий з прислів’я «кіт в мішку»), а відтак 
і питання про можливості згортання сюжетних мотивів, їх ре-
презентації узагальненими висловлюваннями афористичного 
типу. Недарма поет називає свої гуморески «приказками», слі-
дуючи взірцеві славнозвісних «Adagia» Еразма Ротердамсько-
го. Фабули мініатюрних драматичних сцен знаходять підсумок, 
резюме в афористичних висловлюваннях в дусі прислів’їв, що 
завдяки багатозначності сенсу зосереджують в собі можливість 
перетлумачення і розгортання в оповіді, де викладається згор-
нутий сюжет. Саме в уста персонажів, а не в авторську оповідь, 
вкладаються афористичні вислови, сентенції, що становлять 
місця «згущення думки» (за О.  О.  Потебнею), де поняттєвий 
обсяг розширюється не коштом абстрагування та відволікання 
від подробиць, а на основі семантичних зсувів, як у прислів’ях. 
Образні узагальнення постають тут як результат багаторазових 
семантичних переходів або мультиплікації тропів, де можна 
простежити крок за кроком формування сенсу  135. В  промовах 
персонажів такі образні узагальнення слугують аргументації їх 
думок, обстоюваних в діалогах, а  водночас становлять резюме 

132  Сиваченко  М.  Є. Студії над гуморесками Степана Руданського. 
Порівняльно – культурологічний аспект. Київ : Наукова думка, 1995. С. 89. 

133  Макаронізм цього, як і багатьох інших віршів поета, супроводжуючи 
розробку «пікарескної» тематики, засвідчує, зокрема, перманентність розвитку 
барокової традиції.

134 Сиваченко М. Є. Студії... С. 267. 
135 Юдкін-Ріпун І. М. Внутрішня форма слова в українських прислів’ях. Мова 

і культура. Київ : Бураго, 2008. Вип. 10. Т. 1 (101). С. 140–142. 
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сцени 136. Опис таких концептів дескрипторами метамови в ког-
нітивній лінгвістиці становить здебільшого омонімічне відтво-
рення самого тексту та зіставлення концептам переліків понять, 
з  якими вони сполучаються в даному контексті та які їх опи-
сують – так званих фреймів. Зі свого боку, персоніфікація від-
повідних висловлювань, їх вкладання в уста певних персонажів 
робить рельєфним комунікативний намір, закладену в вислов-
лювання інтенцію як чинник інтеграції тексту. 

Образні узагальнення, висловлені персонажами драматичних 
мініатюр, становлять такий же підсумок сюжету, як фінальні «пу-
анти» в сонетах. Так, коли ляхи – карателі вішають козака, той 
звертається до них: «Хоч високо не кажіть  / Мене підіймати:  / 
Буде лучче вам мене / В с… цілувати» («Смерть козака», 16–20) 137. 
Коли злодії «…вопівночі / Костьол обкрадають», то у відповідь 
на сумнів, чи можна йти за вівтар у брудному взутті, один з них 
висловлює софістичний арґумент: «Аби душа чиста була  / По-
столи – нічого!» («Аби душа», 15–16). Концепт [ДУША ЯК АН-
ТИПОД ВЗУТТЯ] несе печатку міфологічних часопросторових 
уявлень протиставлення верху й низу як місць локалізації чи-
стого і нечистого. В гуморесці «Окуляри» неписьменний мужик 
відмовляється від посади дяка, наводячи таке обґрунтування: 
«Окулярів не купив  / Та й дяком не буду» (27–28). За сенсом тут 
бачимо збіг із сентенцією Лисиці з відомої байки «Лисиця серед 
винограду», але концепти відрізняються: коли там ідеться про 
мотив [НЕЗРІЛІСТЬ / НЕДОСЯЖНІСТЬ ВИНОГРАДУ], то тут – 

136 Коли, приміром, в гуморесці «Циган на толоці» бідний циган після робо-
ти та частування в багатого сусіда підсумовує вірш варіантом прислів’я «Вміли, 
кумцю, ви варити – / Не вміли давати», то тут згорнутий натяк на сюжетні події: 
смачні страви подавалися після того, як зголоднілий гість «припав до маслянки», 
щоб вгамувати голод, так що він вже не може ними потішитися.

137 Ці слова приреченого персонажа становлять відгомін відомого мотиву, 
засвідченого, приміром, у 57-й новелі з циклу оповідань про Уленшпігеля, де 
той, на відміну від персонажа Руданського, врятувався від страти, висловивши 
останнє побажання, здійснення якого було розцінене його катами як неможли-
ве, що й стало підставою для звільнення (див. Прекрасная Магелона. Фортунат. 
Тиль Уленшпигель. Москва : Наука, 1986. (Литературные памятники), с. 219).

[ВІДСУТНІСТЬ ОКУЛЯРІВ  / НЕВИКОНАННЯ  СЛУЖБИ]. По-
дібні «підсумки» відповідають, з одного боку, вимогам драматиз-
му, засвідчуючи момент розв’язання інтриги, але водночас, саме 
завдяки своїй передбачуваності, відсиланню до загальних місць 
паремійного фонду, вони посилюють епічний характер дискурсу. 

Єдиний суто сценічний твір С. Руданського – це «Чумак» у чо-
тирьох діях, що виглядає як інсценізація балади або «жорстокого 
романсу» (так званий «дивоспів»). Спочатку розгортається мотив 
«трикутника»: Чумак закоханий у Явдоху, яка відмовляє йому і 
відповідає на залицяння багатія Гордія. В наступній дії Чумак іде 
до шинкарки, милується з нею, напивається і засинає, в  шинку 
його знаходить Гордій і збиткується з нього, а далі до нього над-
ходить Мати, вмовляючи його повернутися. У 3-й дії (у Ворожки) 
Мати дізнається, що її син тоне в морі, а Явдоха, яка також при-
ходить туди, повідомляє, що Гордій її кинув і просить чарівного 
зілля. У фіналі на березі моря з’являються Явдоха, Гордій, який 
жене її геть, та Мати, якій рибалки виносять тіло втопленого сина; 
Явдоха «кидається в море». Ця типова мелодраматична фабула 
балади цікава тим, що для самогубства нещасливої пари поет зна-
ходить місце «серед моря», відправляючи персонажів «до Дону»: 
саме там опиняються всі дійові особи. Така обставина свідчить на 
користь фольклорного концепту [МОРЕ], наявного у численних 
приказках та пісенних формулах з римуванням «море-горе» 138. 

Таке сюжетне тло дозволяє розгортати оповідь, де образні уза-
гальнення будуються за взірцями прислів’їв. Ті сентенції, які ви-
голошуються персонажами мелодрами, демонструють паремій-
ний дискурс. Коли Явдоха (1-ша дія) промовляє «Мати – спати, 
а я з хати», то за цими словами просвічують такі прислів’я, як 
«де був, то був, аби вдома ночував» або «навіщо м’яко слати, коли 
нема з ким спати». Репліки Шинкарки (2-га дія) «Не веди мя в 
будяки, / Бо я поколюся» та «Сім раз була в лободі, / та ще не ба-

138  Приміром, серед фольклорних записів самого поета зустрічаємо такий 
рядок: «Ой стій, мати, не ридай / Слізьми моря не вкривай» (Народні пісні в за-
писах Степана Руданського. Київ : Муз. Україна, 1972, с. 206), який суголосний 
прислів’ям «велике горе, як глибоке море», «бреду горем, мов тим морем». 
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гата» становлять типові зразки інакомовлень, характерних для 
прислів’їв. У першому зрозуміло, що йдеться не про будяки, а про 
ризиковані життєві обставини, а отже, і не про те, щоб «поколо-
тися», а  про небезпеку, зокрема, сексуальну (символіка гострих 
предметів) 139. В другому очевидний семантичний перехід «лобо-
да – хащі – жваве спілкування – торги». Репліка Явдохи (2-га дія) 
«Бо з музики і з муляра / Нема в світі господаря» містить очевидну 
алюзію на прислів’я, зафіксоване у варіанті «рибак і музика ніколи 
грошей не має». Коли Музика (2-га дія) попереджає Явдоху: «За 
багатим недолюдком / Сама пропадеш», – він фактично створює 
варіант прислів’я, зафіксованого у версії «не йди за багатого, а йди 
за щасливого». Така висока питома вага паремійного дискурсу в 
сценічному творі фактично нейтралізує драматичну невідворот-
ність та непередбачуваність дії на користь зростання оповідного 
компоненту тексту, а  досягнення такого ефекту значною мірою 
завдячує відповідній ідіоматизації лексики. 

Значно ширший діапазон образних узагальнень подається у 
великих віршованих творах С. Руданського, що постають фактич-
но як драматичні поеми. «Байки світовії (лірницькі співи)» являє 
собою поетичну версію етіологічного міфу – розкриття таїни тво-
рення світу за народними уявленнями, де синкретично поєднано 
язичницькі та християнські уявлення. Від початку демонструються 
дуалістичні уявлення про змагання світлого та темного первістків, 
персоніфікованих Богом – Творцем та Сатанаїлом, колишнім анге-
лом. Посилаючи свого прихованого суперника добувати землю, Бог 
наказує, як це робити, зазначаючи одну особливу обставину: «І як 
вложеш,-Господь каже  / Руку у безодню…» (1. 61–62)  140. Концепт 
[РУКА В ЗЕМЛІ / БЕЗОДНІ] пов’язаний із хтонічною міфологією, 
з  уявленнями про циклопічні творіння, і на загал оцінюється як 
символ злої сили. Далі Бог звертається до Сатани: «Ти хотів мене, 

139 Відоме прислів’я подібного змісту: «Хто вліз в будяки – хоч би й не радий, 
то в їх убереться». 

140 Тут та далі в дужках подано номери розділу та рядків у наведених цитатах 
за виданням : Руданський С. Твори в 3-х т. Київ : Наукова думка, 1972. Т. 1. Пісні. 
Приказки. Байки. Небилиці. Співи. 548 с. 

невдячний, / В морі потопити / За то вічно будеш змієм / Під зем-
лею жити» (1. 197–200). Тут концепт [ЗМІЙ ПІДЗЕМЕЛЛЯ] являє 
собою етимологічну фігуру, оскільки назва плазуна являє собою 
табуїзоване позначення, похідне від того кореня, який міститься у 
землі. Прикметна також згадка про замах на Бога як [ПОТОПЛЕН-
НЯ В МОРІ]: не кажучи про алюзії на потоплення Перуна під час 
християнізації, варто згадати фольклорні уявлення про море як 
місце темної сили, засвідчене, приміром, прислів’ям «чекай горя 
від моря, а біди від води». Викладові міфу про гріхопадіння передує 
заява Лукавого: «Чогось скучно мені стало, / Нема що робити. / Тра 
щось думати, гадати, / Як людей згубити» (1. 581–584). Концепт 
[НУДОТА] як атрибут гріховності належить до усталених уявлень 
як фольклорної, так і барокової культури (нагадаємо бодай 19-ту 
пісню Г. Сковороди). 

Промовисте свідчення наявності міфологічних уявлень стано-
вить протиставлення концептів [ГРУША] та [ЯБЛУКО]. Насампе-
ред, на відміну від «молодильних» яблук груша в фольклорі постає 
як «плодильний» символ. Ця обставина підкреслюється в поемі 
тим, що Бог, звертаючись до створеної Ним людини, дає йому саме 
половину плоду, адже половина означає вказівку на множення 
(етимологічно з коренем цього слова пов’язані рос. пол ‘стать’  = 
пол. plec): «І  в садочку Бог зриває  / Грушку золотую  / Дав Адаму 
половину / А собі другую / І промовив: “З сего часу / Я буду з тобою / 
Як сії дві половини / Були між собою”» (1. 361–368). Навпаки, мотив 
диявольської спокуси пов’язаний з яблуками, а намовляючи Єву 
скуштувати забороненого плоду, Лукавий вдається до промовис-
тої софістики: «Не журися, молодице! / Хто устане зрання / Тому 
з саду можна дати / Яблук на снідання» (1. 617–620). Вочевидь тут 
міститься натяк на прислів’я «Хто рано встає, тому Бог дає». 

Дуже своєрідний концепт [ТРІПОТІННЯ] впроваджується з 
уявленням про жест як спосіб породження добра та зла. Ство-
рюючи життя на землі, Бог промовляє: «…Ви зберіться, / Ангели 
святії  / І  стріпніте над ту чашу  / Крила золотії» (1. 225–228). 
Далі з крил спадає роса, що запліднює землю, даючи початок жи-
вому світові. Протилежний ефект знаходимо, коли Бог, перед 
тим, як створити Адамові Єву, дає тому вказівку: «Вмочи в росу 
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малий палець / І тріпни рукою / Лиш на відворіт не тріпай / А пе-
ред собою» (1. 413–420). Та Адам не вняв ради, зробив навпаки, 
від його жесту поробилися чорти, через що Єву можна було ство-
рити лише під час його сну. І нарешті, саме з тріпотіння почина-
ється повінь, про яку попереджає Бог Ноя: «Знаєш рибу, що на 
собі / Цілий світ тримає? / Тая риба стрепенутись / Штири рази 
має.  / І раз перший стрепенеться – / Світ весь затрясеться…» 
(1. 133–138). Тут концепт [ТРЕМТІННЯ] постає в тому ж значен-
ні, яке дозволяє виводити з нього уявлення про жах, засвідчені, 
приміром, латинським коренем, що міститься у слові терор. Так 
виявляється двоїстість, амбівалентність уявлень про тріпотіння, 
що дістає розвиток і в подальших творах С. Руданського. 

Ціла низка концептів з’являється в поемі в зв’язку з циклом 
так званих Соломонових оповідань, в яких виразно виявляється 
зв’язок з прислів’ями та загадками. Так, Бог, промовляючи до Со-
ломона, витлумачує йому смертність людини: «Хоть крутися, не 
вертися,  / Смерть перед тобою.  / Ти якраз зійдешся з нею  / Під 
горою тою» (4.  753–756). Концепт [СМЕРТЬ ЯК  НЕЗДОЛАН-
НЯ  ПЕРЕШКОДА] відповідає відомій загадці, де смерть пода-
ється у вигляді дерева, яке не обійти, не об’їхати. Коли Соломон 
зазначає, що «…голова жіноча / Не заважить, да й не варта / Сеї 
жмені клоччя» (4. 122–124), то тут виявляються алюзії до мізоґі-
нічних прислів’їв – таких, як «в жінки волосся довге, та розум ко-
роткий», де в основі покладено концепт порівняння [РОЗУМ ЯК 
ВОЛОССЯ]. Коли стара баба дарує Соломонові роки свого жит-
тя, вона висловлює побажання – «Лиш нехай дитина тая / Гайом 
не гайнує; / Нехай літа дорогії / І себе шанує» (4. 221–224), де вмі-
щено специфічний троп [ГАЙНУВАТИ ЧАС], широко розповсю-
джений в бароковій культурі для позначення марноти, до того ж 
вжитий у етимологічній фігурі («гайом гайнувати») 141. Померлі 

141  Первинне значення дієслова гайнувати було ‘занечищувати’ від гайно 
‘лайно’, а у спорідненого гаяти (що виводиться від гай) «в українській мові роз-
виток значення відбувався так: ‘загороджувати – закривати – займати місце – 
займати час – марнувати час’» (Етимологічний словник української мови : у 7 т. 
Київ : Наукова думка, 1982. Т. 1. С. 485).

звертаються до Бога, що прийшов до царя Давида в образі Купця: 
«…Будеш всіх судити / Як захочеш кості наші / З гробу воскреси-
ти» (2. 130–132). Тут виявляється концепт [ВОСКРЕСІННЯ КІС-
ТОК], що також постає як своєрідна етимологічна фігура 142. Ети-
мологічні зв’язки допомагають витлумачити також семантику 
звернення Ноя до синів: «Ото видиш дві комахи – / Такі будуть 
люди» (2. 181–182). Тут легко вичитується міфологема велетнів – 
предків та зменшення людського роду, але специфічний концепт 
[ЛЮДИНА КОМАХОЮ], вжитий у наведеній фразі, дозволяє ви-
явити додатковий сенс 143. 

Наступна поема «Цар Соловей» за сюжетною основою стано-
вить унікальний для ХІХ ст. взірець поетичної розробки проблем 
фемінізму. Тут фактично відтворено напівміфологічні уявлення 
про Сарматію як «ґінекократію»  – царство панування жінок, що 
відсилає також до ще одного семантичного поля – до барокового 
«сарматизму» засвідченого, зокрема, Г. Сковородою. В центрі опо-
віді стоїть постать Злотокрилої Царівни, якій її батько – Цар Соло-
вей – надав у спадок золоті крила: зворушивши ними, вона створює 
незліченне військо. Саме спосіб породження цього війська виявляє 
спільні мотиви з тими, які бачили в попередній поемі: як промов-
ляє цар Соловей, «І у дочки тої будуть  / Золотії крила,  / У тих 
крилах її буде / І воля, і сила. / І як ворог прилучиться – / най тріпне 
крилами: / То посиплються, / Як порох, / Коні з козаками» (1. 389–
396). Тут легко упізнати той концепт [ТРІПОТІННЯ КРИЛ], який 
бачили у ангелів з попередньої поеми, де вони з веління Бога роз-
сівали росу з чаші, поширюючи життєдайні сили по землі.

Поряд з дочкою – Злотокрилою царівною – спадок отримали 
три її брати: Причепа, який дістає невичерпну бочку, Мисливий, 
що нагороджений чарівним конем, та Пастух, якому випала ча-

142 Слово воскресати пов’язане з коренем, поданим в креснути ‘танути’, кре-
сати, викресати (вогонь), що кінець кінцем пов’язується з індоєвропейським 
коренем *kes, який лежить також і в основі позначення кості.

143 Комаха, комар, джміль (варіант з чергуванням приголосних – палаталі-
зацією велярних) виводяться з дієслова щемити, а  відтак концепт прибирає 
конотації ‘прищемлені люди’.
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рівна сопілка. Саме Причепа постає як антаґоніст Злотокрилої: 
після пригод (завоювання його царства ханом Канчуком та заво-
лодіння залишеними після нього деякими чарівними предмета-
ми за універсальним казковим мотивом одурених спадкоємців) 
він вдається до підступних дій, підпоївши Злотокрилу, яка пору-
шила заповідану їй заборону хмелю та шлюбу: «Я хотіла б тобі 
бути / Вічною жоною! / Тілько крила! / Ой, не можу… / Стрепе-
ни рукою!» (4.  161–164). Вже згаданий концепт [СТРЕПЕНУТИ 
КРИЛАМИ], спільний з попередньою поемою, тепер подається 
у варіанті [СТРЕПЕНУТИ РУКОЮ], виявляючи так само двоїс-
тість сенсу 144. Далі Причепа діє за підступним планом, який сам 
оголошує: «Так от! Треба підпоїти  / З нею заручитись,  / А по-
тому туманити, / Тілько не женитись… / А там звісно, що зро-
бити – / Відрубати крила» (4. 225–228, 231–232) 145. Розв’язання 
конфлікту надходить з несподіваного боку: тут впроваджується 
ще один мотив, який виводиться з орфічного міфу про всемо-
гутність музики, а визволителем поневолених Причепою героїв 
стає Пастух, що грає на чарівній сопілці. «Сам Причепа запи-
ває,  / Спить, не просипає,  / Аж тут дудка десь здалека  / Грати 
зачинає.  / І ту дудку на могилі  / Чує Злотокрила  / І з години на 
годину  / Виростають крила,  / І Мисливий серед муру  / Тую дуд-
ку чує, / І зв’язані свої руки / Пробує, моцює» (5. 469–480). Таким 
чином, поряд зіставляються мотиви ґінекократичного сарма-
тизму та маґічного орфізму  – явище, унікальне для ХІХ  століт-
тя. Однак особливо незвичним для тогочасних образних систем 

144  Там викривлення жесту тріпотіння знаменувало породження нечистої 
сили а тут внаслідок сп’яніння воно також веде до від’ємних, руйнівних 
наслідків: «І посипались, як порох / Коні з козаками / І ті коні воронії / Тільки 
що держаться, / А козаки такі п’яні…» (4. 167–172). Концепт [ТРІПОТІННЯ], 
приміром, відповідає добре відомому з латинського середньовіччя trepidatio, 
зокрема, в сенсі творчого стану як «тремтіння перед матеріалом» (Курціус Е. Р. 
Європейська література.., с. 98). 

145  Так само підступно Причепа оволодів своїм братом Мисливим, запро-
сивши його на гостину: щоб позбавити його чарівного помічника, «Слуги взяли 
вівса мірку / І вином полляли / І вівсом тим аж до звалу / Коня вгодували», далі ж 
«А тим часом і Мисливий / У палаці впився» (4. 449–452, 457–458).

виявляється двоїстість концепту [ТРІПОТІННЯ]: з одного боку, 
він виявляється алегорією життєдайності, збігаючись за сенсом 
з тим, що репрезентовано в російському церковнослов’янизмі – 
compositum животрепещущий; з іншого боку, це джерело руїни, 
подане, зокрема, в образі трусу, що збігається за етимологічним 
сенсом з латинським словом терор. 

Ще один концепт, який також фіґурував у попередній по-
емі – це [(МЕРТВА) РУКА В ЗЕМЛІ]. Коли хан Канчук ховає свої 
скарби, він зачаровує їх заклинанням: «Чия рука закопала,  / Та 
най відкопає» (2. 49–52). Та один з нащадків підслухав замовлян-
ня – «І ще теплого в постелі / Волоче до ями / І розкопує ту яму / 
Мертвими руками» (2. 61–64). Очевидна тут схожість з сатанин-
ським персонажем першої поеми, що так само вкладав свої руки 
до земної безодні. Нарешті, на відміну від «лірницької» поеми, 
своєрідність «сарматського» твору виявляється, зокрема, в тому, 
що тут подано думку про поневолення власною силою, яка роз-
кривається в монолозі Злотокрилої: «Не можу я вийти замуж, / 
Поки силу маю.  / І тогді не вийду замуж,  / Як силу втеряю.  / Бо 
хоть би сама я хтіла,  / Не допустить сила,  / Щоб жоною кому 
була / Пані Злотокрила. / А відбийте в мене силу – / Що із мене 
буде?  / Ні я людей не захочу  / Ані мене люде» (3. 209–220). Така 
сила характеризується концептом [(НЕ) ДОПУСКАТИ ХОТІ-
ТИ]. Подібну проблематику в ХІХ ст. став розглядати, зокрема, 
Р. Вагнер, висунувши уявлення про прокляту силу, що здобува-
ють, лише відмовившись від кохання. Однак, як бачимо, ще до 
байрейтських оперних вистав вона чітко окреслена в маловідо-
мій українській поемі. Ідея відчуження, що не сходила зі сторінок 
світової літератури впродовж ХХ  ст., висловлена в дивовижній 
українській поемі століттям раніше. 

Отже, спостереження Олени Пчілки щодо особливої ролі 
гумористики в історії української культури унаочнюються свід-
ченнями розвитку драми від інтермедії до трагікомедії. Гумор 
протиставляється світовому хаосу, який постає гротескною хи-
мерою. В  гуморі людина навчається хоробрості і звільняється 
від страхів. Переможцем суспільного хаосу виявляється здат-
ний до дитячого гумору просток, який помічає «голого царя» 
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і сповіщає про правду. Це уможливлює художнє дослідження 
дрібниць марноти і формування реалістичних образних систем. 
Відтак не «серйозний» сміх ритуалів, який містить внутріш-
ню суперечність примусового відтворення невимушених дій, 
а збереження дитячого світу в особистій душі стоїть у витоків 
сміхової культури. За Г. Сковородою «сум, вочевидь, це сущий 
диявол серед інших почуттів» (certe diabolum existimo inter alias 
affectiones την λυπην) 146 Гумор як антипод нудоти захищає саме 
від цього лиха, забезпечуючи можливість осягнення хаосу через 
барокову категорію марноти.

Фундаментальне місце гумору серед інших форм сміхової 
культури пов’язане з його терпимістю та відкритістю розмаїттю 
світу. Гумор протистоїть гніву та агресивності, які засліплюють 
особистість, роблячи її нездатною помічати значущість окре-
мих деталей, натомість пародія і ритуальний сміх є похідними, 
вторинними формами комізму. Гумор зберігає дитячу здібність 
сприймати світ без попередньої упередженості та загальних 
уявлень. Зв’язок гумору з світом дитинства засвідчено дитячим 
фольклором. Зокрема, гумор виявляється в небилицях. Інший 
терен дитячого гумору репрезентовано в казках про тварин. 
Істотно, що формування дитячого гумору відбувається одно-
часно з появою уявлень про особисту смертність. Первинність 
гумору засвідчена в розвитку комічних жанрів драматургії в 
бароковій інтермедії, де розгортаються образи марноти. Цей 
досвід успадкований у водевілях (зокрема, у І. Котляревського 
та Гр.  Квітки-Основ’яненка). Саме в комедії було прокладено 
шлях до реалістичної драми, а сатирична критика реалій буття 
стала витоком формування реалістичної прози. Там з’явилися 
гротескні образи, зокрема, у М. Кропивницького, Панаса Мир-
ного. Розвиток комічних форм в цьому напрямку привів до по-
яви трагікомедії В. Винниченка, де нагромадження поодиноких 
дотепів оберталося трагічною розв’язкою, про що йтиметься 
далі.

146 Сковорода Г. Листи до М. Ковалинського. Сковорода Г . Повне зібрання 
творів у 2-х томах. Київ : Наукова думка, 1973. С. 338. 

2.  Струмінь свідомості як вияв спільності літератури 
і театру: Володимир Винниченко в європейському контек-
сті 147. Є підстави вважати В. Винниченка одним з творців ху-
дожнього напряму «струменя свідомості», в якому виявляються 
прообрази театральної виконавської практики. Продовжується 
традиція, засвідчена, зокрема, Т. Шевченком, створення образу 
автора як актора на кону світу для розкриття інфернальної суті 
повсякдення. Драми використовують моделі подвійної рефлек-
сії узагальненого прийому сцени на сцені, властивої трагедії 
долі. Викриваються симптоми некрофілії сучасного суспільства 
через уявлення про долю як фантом (фатум або фортуну), що 
виявляє себе чинною силою. 

Проблема способу існування літературного твору, зокрема, 
його видовищної інтерпретації, приводить до цілої низки питань 
на межі літературознавства та театрознавства. Насамперед, пи-
тання про сценічну долю вже завершеного тексту обертаються 
завданнями дослідження його творчої історії, його задумів та ре-
дакційних версій, що виявляють несподівану схожість з тими пе-
ретвореннями, яких текст зазнає на театральному кону. Звичайно 
оповідний текст становить вихідний пункт для інсценізації, ви-
значаючи можливості театральної інтерпретації словесного мате-
ріалу, а відтак стаючи предметом для переробки у режисерській 
партитурі або лібрето. Однак, зі свого боку, в літературному творі 
оповідь теж виникає як результат переробки попередніх ескізів, 
які віддзеркалюють участь автора в програванні соціальних ро-
лей, у своєрідних репетиціях та спектаклях суспільства як світо-
вого театру. Коли взяти до уваги, що світ, про який розповідає 

147  Матеріали розділу апробовано в публікаціях Юдкін-Ріпун  І.  М.  Від 
сценічної репетиції до літературного тексту: джерела струменя свідомості в тво-
рах В. Винниченка. Студії мистецтвознавчі . 2015. № 2. С. 7–23; Перифрастична 
ідіоматика в історичній драмі. Слов’янські обрії . 2013. Вип. 5. С. 96–106; Вчен-
ня  О.  О. Потебні про внутрішню форму слова в дослідженні ідіоматики дра-
ми. Слов’янські обрії. Київ, 2012. Вип. 4. С. 69–78; Theatrical Devices in V. Woolf’s 
Novels. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Серія: 
філологія. Одеса, 2014. Вип. 8. Т. 2. С. 101–104; Ідіоматизація образних висловів 
у драмах Ципріяна Норвіда. Слов’янський світ. 2008. Вип. 6. С. 130–146. 
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твір, сам прибирає вигляду велетенського театру, то й письмен-
ник, створюючи текст, стає лицедієм світового кону, так що ав-
тор обертається на актора. Тому в ширшому сенсі можна сказати, 
що театр передує літературному задумові, а сценічна гра постає 
як неодмінний попередник літературної оповіді. Оповідь тоді 
стає своєрідним протоколом сценічної репетиції, звітом про те-
атральний досвід письменника не лише як стороннього спостері-
гача життя, а й співучасника творення історії. 

Таке ставлення до оповіді як результату попередньої актор-
ської гри, як звіту про гру, особливо розвинулося в ХХ ст. з по-
явою так званої літератури «струменя свідомості». Цю течію 
звичайно пов’язують з іменами М. Пруста, В. Вульф, С. Моема, 
знаходять її витоки в сентименталізмі – в експериментах Л. Стер-
на, безпосереднім попередником називають Л. Толстого. Однак 
ще не зверталася увага на театральні витоки прийомів «струме-
ня свідомості» і на вікопомні відкриття, здійснені для розвитку 
цієї течії В. Винниченком – письменником і драматургом. А між 
тим відзначалося, що «кожна з п’єс В. Винниченка є своєрідним 
ігровим експериментом – дослідженням можливостей і, сказати 
б, варіантів внутрішнього життя людини» 148. Вказували також на 
«характерну для психологічного театру роль драматурга-режи-
сера», так що В. Винниченко як письменник «виявляє себе і як 
режисер-експериментатор»  149. Ця позиція автора-актора або ж 
автора-режисера, а відтак і образ автора як своєрідного виконав-
ця ролей у драмі самого життя тягла за собою звернення не лише 
до «струменя свідомості», але й до того типу драматичної компо-
зиції, створеного ранніми романтиками, який історично здобув 
назву «трагедію долі» (нім.  Schicksalstragödie) або «драму долі». 
Тут В.  Винниченко перебуває в річищі тогочасної проблемати-
ки – досить згадати «Кассандру» Лесі Українки, де саме ставлення 
до присудів долі складає основу драматичного конфлікту. 

148 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд». Парадокси драматургії В. Винни-
ченка. Київ, Інститут літератури НАН України ; ВІПОЛ, 1993. С. 141. 

149 Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ : 
Академвидав, 2010. С. 214–215. 

В європейському масштабі українські митці виявилися су-
голосними творчості М. Метерлінка, одного з лідерів символіз-
му, творця «драми чекання», де «відбувається наче роздвоєння 
долі: вона виступає проти себе як любов, активна хоча б тим, 
що прагне досягнення своєї мети» 150. Своєю чергою, «драма че-
кання», що продовжує традицію «трагедії долі», виявляє спіль-
ність з літературою «струменя свідомості», очевидну хоча б з 
того, що репліки персонажів постають тут не стільки як вияви 
дії, «кільки як «слова, будь які слова як форма чекання, як за-
хист від мовчання»  151. Відтак позиція автора-експериментато-
ра, що пірнає в реальність життя як у простір кону в ролі актора 
чи режисера уявної вистави, тягла за собою не лише потребу в 
специфічних прийомах внутрішніх монологів, придатних для 
розкриття такого театру уяви, але і необхідність переосмислен-
ня концепції драматичного конфлікту та його відношення до 
характерів дійових осіб. Тут ішлося не про відродження фата-
лістичного світобачення раннього романтичного містицизму, 
а  про використання моделей розвитку драматичної дії, позна-
ченої неминучістю, невідворотністю наслідків учинків дійових 
осіб, якими б зовні неприродними і несподіваними ці наслідки 
не видавалися. Драматичні сюрпризи тут стають антитезою те-
атральним конвенціям, засвідчуючи ту думку, що життя завше 
містить більше від найвигадливіших сценічних інтриг. Відтак і 
само розуміння долі як дійової особи драми поставало не як на-
перед визначена стороння сила, а як проблема, розв’язання якої 
коливалося між конечністю фатуму та примхами фортуни. 

Зі свого боку, В. Винниченко як письменник-лицедій, що фік-
сує на папері досвід власної участі в тій виставі, яка зветься жит-
тям, мав великого попередника – Т. Шевченка. Що лицедійство 
було неминучим вже через особливості життєвих обставин, за-
свідчено багатьма біографічними фактами. Відомі широкі мож-
ливості сценічного витлумачення лірики Т. Шевченка (розкриті 

150 Шкунаева И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. Мо-
сква : Искусство, 1973. С. 62. 

151 Шкунаева И. Д. Бельгийская драма... С. 52. 
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ще інсценізаціями Л. Курбаса). Однак можливості інсценізації по-
етичного потенціалу, так само як і біографічні деталі, становлять 
лише окремі аспекти ширшої проблеми створення самого образу 
автора як дійової особи в уявній виставі, зафіксованій літератур-
ним твором в оповідному тексті. Замість дистанції епічного спо-
стереження тут постає співучасть автора як дійової особи уявної 
вистави, що стає першоджерелом оповідного тексту. 

Про позицію самого оповідача як учасника дії, а  не сторон-
нього спостерігача свідчить насамперед ракурс описів та опові-
дей. Такий ракурс зустрічаємо,приміром, у «Наймичці»: «Минає 
рік . Росте Марко-/ І дійна корова / У розкоші купається…». По-
мітити і виділити деталь, яка стосується корови – годувальниці 
родини  – може лише безпосередній небайдужий свідок подій, 
а не спостерігач на відстані, тож образ автора подається як дійова 
особа драматичної акції. Ще одне свідчення лицедійства як дже-
рела оповіді полягає в тому, що наративна стратегія відсилає до 
фольклорних казкових мотивів мороки та постаті вигадливого 
хитруна. Поет переповідає те, що за його натяками може відгада-
ти компетентний адресат. Дається взнаки тут також безперечне 
розігрування адресата. Про свідоме звернення до мотивів мороки 
свідчить, зокрема, один з останніх віршів поета: «Чи не дурю себе я 
знову / Своїм химерним добрим словом? / Дурю! Бо лучче одурить / 
Себе-таки, себе самого,  / Ніж з ворогом по правді жить  / І  всує 
нарікать на Бога!» («Не нарікаю я на Бога…», 05.10.1860). Само-
одурення тут постає як альтернатива угодовству та компромісам. 
Прихованим виявляється гнів, якого поет не зрікається. Само-
забуття продовжує цей мотив самоомани в площині акторської 
гри і створення вигаданого світу, здатного замінити неприй нятну 
реальність. Отже, поет постає під маскою а тому виникає питання 
про те, яку ж маску він обирає. 

Необхідно врахувати ще й особливу схильність до автор-
ського маскування, яке випливало, зрештою, з  особливих умов 
існування поета. За приклад може правити, приміром, початок 
відомої поеми: «У  Вільні, городі преславнім,  / Оце случилося не-
давно,  / Ще був тойді… От як на те,  / Не вбгаю в віршу цього 
слова» (Кос-Арал, 1848). Вочевидь поет натякає на університет, 

що було ліквідовано царським урядом. Прозора конспірація до-
зволяє відчитати «незручне» слово, для чого автор прибирає мас-
ку амплуа наївного віршувальника. Автор полемізує з можливи-
ми запереченнями, усуваючи їх зауваженням про «незручність» 
сакраментального слова. Маскування образу автора так само як 
і удавання «хитруна» для «мороки» адресата виявляється у від-
значеній мінливості ракурсів оповіді  – зокрема, через феномен 
так званого невласне-прямого мовлення з його неозначеністю ас-
пектів вислову. Це унаочнює вже такі рядки з ліричної мініатюри 
років заслання: «А душу треба розважать, / Бо їй так хочеться, 
так просить / Хоч слова тихого. – Не чуть, / І мов у полі сніг за-
носить / не охолонувший ще труп» (Кос-Арал, 1848). Тут відчутні 
принаймні три голоси, чиї вислови ви ділено підкресленням. Про 
значущість такої аспектуальної неозначеності свідчить її наяв-
ність в останньому вірші поета («Чи не покинуть нам, небого»). 
Розвиток прийомів невласне-прямого мовлення дає підставу для 
перетворення властивої ліриці іманентної полемічності (запе-
речення можливих альтернативних образів) у реальну сценічну 
дискусію, зокрема, з невідомим, уявним опонентом. «Ми заспіва-
ли й розійшлись / Без сліз і без розмов […] /-Чи заспіваємо коли? Не 
тут, і певно, не такими» (Оренбург. 1850). 

Така сценічна гра з її необхідністю «мороки» адресата пов’яза на 
з інфернальною картиною світу, спільною для Шевченка і Гого-
ля (прикметного, зокрема, відсутністю позитивних героїв у тво-
рах з сучасної йому тематики), де на противагу сміховій версії цієї 
картини в Гоголя Шевченко дотримувався позиції так званої аге-
ластики – утримання від сміху («Ти смієшся, а я плачу  / Великий 
мій друже»). Інфернальність світобачення тягла за собою також 
гіперболізацію оповіді – ще одну проміжну ланку до театралізації 
творчості, породжуючи також відповідних специфічних героїв, 
упосліджених «запропонованими обставинами». Тираноборчі мо-
тиви випливають з інфернального світобачення. Це повертає до 
ідеї внутрішньої боротьби як змагання духу, що відсилає до «ду-
хоборчої» концепції «психомахії» Г. Сковороди. Особливе місце в 
інфернальному світобаченні займає образ дитини, що дає підста-
ву для зіставлення Т. Шевченка не лише з М. Гоголем, але і з го-
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голівським учнем – Ф. Достоєвським. Досить згадати такий вірш 
Т.  Шевченка «Дівча любе, чорнобриве  / Несло з льоху пиво .  / А  я 
глянув, подивився-/ Та аж похилився .  / Кому воно пиво носить?  / 
Чому босе ходить? / Боже милий! Твоя сила / Та тобі ж і шкодить» 
(15.01.1860). Це по суті драматичний епізод, змальований за всіма 
правилами внутрішнього монологу. Питання ставляться поетом 
про ті біографічні моменти в житті персонажа – дівчини, які пере-
дували спостереженому епізодові та які неодмінно складатимуть 
долю персонажа. Відвертий натяк на цю долю міститься в апостро-
фі до всемогутнього Бога. А ось абсолютно схожий пасаж у Ф. До-
стоєвського: «…через минуту она вышла, но уже книг с ней не было . 
Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка… раздался 
пронзительный женский визг и затем ругательства… толстая 
баба, одетая как мещанка… визжала на бедную Елену, стоявшую 
перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках» («Униженные 
и оскорбленные», 2.4). Однак само по собі зображення упослідже-
них нещасних дітей веде до дальших висновків. Це, насамперед, 
мотив сирітства в широкому сенсі – як переживання себе у світі. 
Автор ідентифікує себе з образом сироти, прибираючи його маску 
і граючи його роль. У інфернальному світі він не знаходить при-
тулку і сам постає наче сирота. 

Інфернальний світ, відкритий Т.  Шевченком, М.  Гоголем, 
Ф. Достоєвським, стає у В. Винниченка тереном художніх експе-
риментів для аналізу і вияву глибоко прихованого в психіці су-
часника тяжіння до смерті, помирання і хворобливості – симп-
томів некрофілії та встановлення дуже сумних діагнозів щодо 
суспільства сьогодення. Саме для того, щоб здійснити мандрівку 
Орфея до пекла, виявилося необхідним бути не відстороненим 
споглядачем, а учасником театральної гри, здатним провести екс-
периментальне художнє дослідження хворого суспільства. Та-
кий підхід до розв’язання завдань викривального спрямування 
сам по собі не містив би особливих новацій: досить згадати, що у 
«Сні» Т. Шевченка образ автора постає як своєрідний лицедій – 
свідок, що подумки опиняється у царському палаці. Але якісно 
новим виявляється у В.  Винниченка обізнаність з деталями те-
атральної практики, з навичками роботи виконавців, яка умож-

ливила принципово нові художні відкриття. Коли, створюючи 
«нову драму», Леся Українка зображала головних героїв насампе-
ред як цілковито переосмислених романтичних протестантів, то 
персонажі Винниченкових драм позначені водночас «романтич-
ним відчуттям ворожості навколишнього світу прагненням оди-
ниці і далеко не романтичним усвідомленням її власної єдності з 
тим світом, її залежності від нього» 152. Мотиви «Марка в пеклі», 
власної присутності в пекельному світі і нерозривного зв’язку з 
ним власного існування стають тепер вихідними умовами для 
ризикованої театральної гри як своєрідного соціологічного екс-
перименту на кшталт так званого «залученого спостереження» 
(involved observation), коли спостерігач подій стає водночас їх 
співучасником. Акторська співучасть у спектаклі світової історії 
замість епічної дистанції стороннього спостерігача – такими ста-
ють умови творчості. 

Насамперед звернімо увагу на одну істотну особливість інфер-
нального світобачення. Вже щойно згадані образи дитинства за-
вжди постають у творах В. Винниченка поруч з неодмінним су-
путником – образами смерті. Вочевидь тут дається взнаки спадок 
барокової традиції, де для демонстрації припису memento mori 
зображали поруч кістяк і немовля – так зване putti. Таке відси-
лання до традиції присутнє навіть у створеному на еміграції «За-
коні» (1923), де поява дитини, яка, сказати б сучасним жаргоном, 
походить від донорського материнства, стає провісником за-
гибелі родини, хоча зовні всі особи й лишаються при житті. Від 
проблем дитинства, актуальних для Шевченка і Достоєвського як 
сирітства, Винниченко підходить до моторошного розумового 
експерименту – заглиблення в аналіз наслідків можливості вбив-
ства дітей (відомих, зрештою, з фольклорних мотивів покритки-
«дітозгубниці»), насамперед у «Чорній пантері та білому ведмеді» 
(1911). Колись перші християнські проповідники засуджували 
язичницькі ритуали «діторізання»-принесення в жертву нащад-
ків роду, дітей. Дослідник цих пам’яток свідчить, що тут «йдеться 

152 Гуменюк В. І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики. 
Автореф. дисертації. ... докт. філол. н. Київ, 2002. С. 9. 
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про принесення в жертву дітей-первістків», засвідчуючи знання 
про «людські жертвоприношення у таврів», де наведена назва ри-
туалу була калькою давньогрецького терміну ζενοκτονια 153. Тепер 
повернення до поганських часів відбувається або під приводом 
потреб мистецтва, як у «Чорній пантері та білому ведмеді» (1911), 
або ж вигаданих законів спадковості як у «Memento» (1909). В та-
кому чині, прихованому шатами фразеології, автор розгледів 
його основу – некрофілію, адже вбивство нащадків прирікає люд-
ство на самогубство, виявляючи те, що М. Гайдеггер визначив як 
«буття, спрямоване до смерті» (zum – Tode-sein) або патологічну 
ознаку некрофілів, притлумлене прагнення самовбивства. 

Експериментальне дослідження інфернального світу методами 
акторської гри і уявної співучасті у виставах світового театру ви-
являється не лише в творах, безпосередньо призначених для теа-
трального кону, але й у оповідних текстах, до числа яких належить 
відомий фантастичний роман «Сонячна машина». Відзначалося, 
що Винниченко на еміграції творить особливий жанр – «ігровий 
роман» – і що саме тут «творча свідомість письменника перебува-
тиме в силовому полі Іншого» 154. Відтак роман стає записом спіл-
кування Інших, виявляючи властивості драми, а  точніше  – вну-
трішнього монологу в репетиційній практиці виконавців. Маску-
вання під чужі голоси тягне за собою насамперед множинність і 
неозначеність ракурсів авторської оповіді, можливості її віднесен-
ня до різних персонажів, тобто те, що властиве невласне-прямому 
мовленню. Винниченко вдається до такого способу вислову з екс-
периментальною дослідницькою метою критичного аналізу сус-
пільного світу. В романі розповідається, як дивовижний винахід – 
«сонячна машина»  – створює можливість звільнити людство від 

153 Зубов М. І. Лінгвотекстологія середньовічних слов’янських повчань про-
ти язичництва. Одеса : Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління, 2004 (Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова). С. 152–153. 

154 Сиваченко Г. Емігрантська творчість Володимира Вииниченка: імагологічні 
інтенції в ідеологізованому дискурсі  / Літературна компаративістика. Вип.  4. 
Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. Київ : 
Стилос, 2011. (Інститут літератури НАН України). Ч. 1. С. 165, 168. 

небезпеки голоду, тобто замальовується утопія («казкова скатер-
тина тут замінена сонячною машиною» 155) і аналізуються її наслід-
ки: «…людство гепнуло з царства конечності в царство свободи» 
(с. 433) – як каже автор 156, глузуючи з відомого вислову Ф. Енгель-
са. Розвінчування технократичної утопії (традиції якої сягають від 
«Бурі» В. Шекспіра до «Тунелю» Б. Келермана) здійснюється реа-
лізацією відомого з античності міфу про лотофагів – споживачів 
лотосу, людей, які потрапили в ідеальні умови існування, звільни-
лися від потреби боротися і дегенерували. 

Цікаві засоби «струменя свідомості», до яких вдається автор 
для здійснення такого розумового експерименту. Вже звичай-
ні оповідні пасажі побудовані за принципом невласне-прямого 
мовлення: «Доктор Рудольф пильно, похмуро зиркає по боках ву-
лиць. Та сама картина страшної помертвілої руїни.… Доктор 
Рудольф часом переганяє людей із візочками. На візочках – трава 
та листя, прикриті мокрим покривалом; тай хазяйновито все, 
діловито, спокійно і звично, наче вони все життя тільки те й 
робили, що возили оті-от візочки з травою собі на їжу» (с. 420). 
У  наведеній цитаті підкреслено ті фрази, які може виголосити 
лише учасник подій, обізнаний з тим, що було раніше: опис тут 
подано з очевидного ракурсу учасника і свідка подій. Вочевидь 
дається тут взнаки характерна неоднорідність драматичного тек-
сту: мінливість ракурсів оповіді, зіставлення різних голосів у ніби 
то авторському мовленні створює ефект прихованого обговорен-
ня побаченого, сперечання з собою. 

Та поруч з прийомами неозначеності ракурсів і невласне-пря-
мого мовлення ще вагоміше театральне витлумачення діалогіч-
них епізодів, зокрема, в площині сперечання з собою як класичної 
солілоквії. У «Сонячній машині» це стосується, зокрема, образу 

155  Герман  Н. Роман-антиутопія у слов’янських літературах 1920-х  років 
(твори Є.  Замятіна, В.  Винниченка, С.  І.  Віткевича). Дух і літера . 2010. №  22. 
(Польські студії). С. 183. 

156  Тут і далі посилання на твори письменника наводяться за виданнями 
Винниченко, В.  Сонячна машина. Київ  : Дніпро, 1989. 622  с.; Винниченко  В. 
Вибрані п’єси. Київ : Мистецтво, 1991. 606 с. 
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Елізи та її дискусії з Трудою. Вважають, що «Еліза… активно чи-
нить опір, щоб зрештою здатися.., героїня приходить до трагічно-
го самозаперечення, розчиняється в ми» 157. Такий висновок, про-
те, потребує уточнення. Справді Еліза схиляється до точки зору 
Труди, виходячи з власних міркувань. «Т. : Ми всі будемо короля-
ми й богами… влаштовуємо величезне свято Сонячної машини… 
Посередині буде насипано велику гору… Е... Я не маю здатності 
вірити в фантастику… Т. : ...для вас краще смерть, ніж сонячна 
машина» (с. 532–534). Тут неважко упізнати типовий дискурс го-
лосів спокусників, відомих ще з барокової шкільної драми. Звіль-
нення від спокуси дорівнює загибелі. Дальший перебіг спілкуван-
ня між цими двома іпостасями по суті одного їства повертає з 
ситуації спокуси на ситуацію зречення, коли Еліза стає чимось на 
кшталт Марусі Богуславки з відомої української думи. «Е.: А те-
пер ідіть зараз же до ваших і скажіть, щоб усі негайно зникли й 
поховалися . Не пізніш, як через дві години, всі будуть арештова-
ні… Т. : Чекайте, Елізо, я не розумію, ви ж із ними?… Е. Не завсіди 
ми розуміємо, що діється в нас самих…» (с. 563). Вочевидь таке 
самозаперечення героїні не має нічого схожого до конформізму, 
як може здатися. Подібні конструкції дають підставу вбачати в 
текстах В. Винниченка не лише виразні ознаки літератури «стру-
меня свідомості», але й простежувати їх театральні витоки. 

Виявлені ознаки «струменя свідомості» в прозі В. Винниченка 
можна витлумачувати як щабель до розуміння ширшої пробле-
матики образу автора в драматичному творі, де його зовнішні 
вияви мінімізовані. Зокрема, з  цим пов’язане питання про по-
яснення добре відомої сценічності драматичних творів письмен-
ника, їх адекватності вимогам перевтілення. Тим більше автор-
ська роль учасника театральної гри дається взнаки в драматич-
ній творчості як створенні репертуару для цілком конкретних 
акторів. Зіставлення Винниченка з провідними метрами дека-
дансу тут аргументується тим, приміром, що С. Пшибишевсько-
го виконувала Віра Комісаржевська, а  Г.  д’Аннунціо писав для 
Елеонори Дузе. До речі, пильна увага Винниченка до С. Пшиби-

157  Герман Н. Роман-антиутопія... С. 185. 

шевського засвідчена, зокрема, його рефератом, зачитаним у Па-
рижі 1909 року  158. Своєю чергою, репертуарна місія драматич-
ної творчості постає в контексті ширшої проблеми зворотного 
впливу театру на літературу або, радше, інверсії звичайних вза-
ємин поміж ними. Це найвиразніше простежується в прийомах 
внутрішніх монологів, що перейшли з театру до оповідного сти-
лю «струменя свідомості». Розвиток цих прийомів зі свого боку 
виводиться з солілоквії або розмови людини з собою. 

Першоджерело тут можна знайти остаточним чином у «Спо-
віді» Св. Августина та в численних його наслідувачів. Саме спо-
відний спосіб вислову становить обґрунтування для звернення 
до такого прийому спершу в драматичному, а  згодом в епічно-
му оповідному жанрі. Внутрішній монолог як молитва, за хрис-
тиянськими принципами, належить до сталих чеснот і повинен 
в ідеалі проймати ціле людське життя. Принципи внутрішньо-
го монологу як суцільного заповнення простору між репліками 
становить зі свого боку розвиток відомого з християнської па-
тристики принципу «неспання» – т. зв. акеметики або постійного 
неперервного молитовного стану. Житіє святого за цими уявлен-
нями подається як суцільна молитва. За Орігеном, «Молиться без 
перестанку той, хто поєднує молитву з необхідними ділами, а діла 
з молитвою» 159. Сповідне покликання солілоквії позначилося на 
використанні її як засобу художнього пізнання світу через роз-
криття внутрішнього світу особистості. 

Солілоквія демонструється у сценах вагання щодо прийняття 
остаточного рішення, у коливаннях та хитаннях, уможливлюючи 
висвітлення мотивів чину, а відтак постає як засіб створення вну-
трішнього уявного театру – вистави в людській уяві. Акторська 
техніка внутрішнього монологу спирається на загальну законо-
мірність театрального тексту: те, що персонаж висловлює вголос 
у репліках, становить лише верхівку айсбергу всього внутрішньо-

158 Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості. Київ  : 
Твім інтер, 2004. С. 118. 

159  Шпідлік  Т. Духовність християнського сходу. Львів  : Львівська Бого-
словська Академія, 1999. (Посібники з богослов’я № 5). С. 250. 
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го мовлення. Тоді репліку слід оцінювати не лише у зіставленні 
з іншими висловами а також і з тією солілоквію, яка не вислов-
люється, але може бути відтвореною як внутрішні монологи пер-
сонажів. Струмінь свідомості як конструктивний принцип літе-
ратури виводиться з таких сповідальних основ солілоквії і може 
вважатися свідченням впливу театру на оповідну манеру. 

Розглядаючи ґенезу струменя свідомості під таким кутом зору, 
важко переоцінити значення В. Винниченка. По суті про солілок-
вію та пов’язане з нею невласне-пряме мовлення говорить дослід-
ник, констатуючи множинність голосів, прихованих за оповідним 
текстом від автора: «Авторський голос – амбівалентний. Він роз-
чиняється в монологах двох диспутантів. Звідси – відчуття розми-
тості фокусу, суперечливості й парадоксальності позиції автора, 
його дуалізму й амбівалентної «розчахнутості» між різними героя-
ми» 160. Тут йдеться про формальні ознаки невласне-прямого мов-
лення, але значення цього феномену значно ширше. Сповідальні 
витоки зовні суто технічного прийому акторської техніки знахо-
дять суголосність у відкритому В. Винниченком принципі аналізу 
внутрішнього світу, визначеному ним як «чесність з собою», який 
можна виводити з августиніанської традиції сповідального само-
аналізу як підстави для звернення до прийомів солілоквії. Однак 
така сповідь не гарантує, що людина сама знає у себе свої можли-
вості, отже, чи справді вона буде чесною з собою. 

Складові програми «чесності з собою», як вона уявляється в 
«Щаблях життя» (1907) Мироном Антоновичем Купченком, міс-
тить насамперед «лад і гармонію в душі» тобто усунення дисгармонії 
у внутрішньому світі особистості, а відтак «саме радощі життя є тим 
смислом, який виправдовує різні способи досягнення мети» 161. Для 
характеристики «Щаблів життя», де програма «чесності з собою» 
розвинута докладно, доцільно згадати про можливість витлумачен-
ня твору в ключі лялькового театру, де маріонетки стають носіями 
окремих характеристичних ознак, уособленнями узагальнених ідей. 
Та водночас ці ляльки суспільного ладу не редукуються до ролі на-

160 Панченко В. Володимир Винниченко... С. 50. 
161 Панченко В. Володимир Винниченко... С. 77. 

очних приладів для демонстрації моральних приписів як у алегорі-
ях сучасників Винниченка. Л. З. Мороз застерігає, зокрема, проти 
тлумачення героїв В. Винниченка за аналогією з так званими «жи-
вими символами», відомими з творчості С. Пшибишевського 162, де, 
вочевидь, джерелом були барокові алегорії шкільного театру. 

У «Щаблях життя» «сюжет родинної драми досить міцно злюто-
ваний із переплетених ліній життєвих доль окремих персонажів.., 
перегук окремих сцен родинно-побутового сюжету надає драматич-
ній дії особливої глибини та об’ємності. Чи не кожен з персонажів 
твору, чітко окреслений з допомогою пластично виразних психоло-
гічних штрихів, разом з тим тяжіє до особливої підпорядкованості 
провідній своїй характерній рисі, а відтак до узагальненої маски, до 
засобів, близьких для театру маріонеток. Миронова ідея «чесності з 
собою» за всієї своєї нестандартності виявляється суголосною ідеї 
прибуткового господарювання (Сидір Маркович), ідеї відмови від 
власного коріння задля примарного аристократизму (Акулина Ав-
тономовна), ідеї свободи від будь-яких ідей (Жорж)» 163. Водночас 
«на рівні взаємодії «нижчого» й «вищого» сюжетів, на рівні окрес-
лення персонажів здебільшого превалює тонка гра… натуралістич-
них та узагальнюючих аспектів», так що стає рухомою межа між 
справжнім і удаваним. Але в тому і ховається двозначність, а звідти 
і загрозливість ситуації: «Постать Мирона експериментальна, при-
чому ця експериментальність є не просто способом досягнення ху-
дожньої образності, а невід’ємною рисою цієї образності» 164, звідки 
випливає «невідповідність між теорією героя і його вчинками» 165. 
Інакше кажучи, постає вівісектор, якщо скористатися образом 
(винесеним до заголовку) значно пізнішого роману Патріка Уай-
та – людина з відвертими садомазохістськими схильностями, для 
якої експериментування стає вже манією, нав’язливою ідеєю. Тож 
заміняючи тлумачення Мирона як резонера вівісектором, ми одер-

162 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 183. 
163 Гуменюк В. І. Драматургія Володимира Винниченка... С. 9.
164 Гуменюк В. І. Драматургія Володимира Винниченка... С. 12. 
165 Малютіна Н. П. Українська драматургія... С. 205. 
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жуємо ще більше підстав для тих висновків, які зробила, зокрема, 
Любов Яновська, полемізуючи з серйозно витлумаченою «чесністю 
з собою» у своїй драмі «Noli me tangere». 

Як виявляється, «чесність з собою» дозволяє через власну спо-
відь обґрунтувати апологію, виправдання себелюбства  – тобто 
по суті цілковиту антитезу до каяття, яке повинне слідувати за 
справжньою сповіддю. Замість катарсису постає самовдоволення, 
через яке викривається їство мерзенної душі. Таке себелюбство 
демонструє, зокрема, Кривенко з «Memento» (1909), який «себе… 
усіляко оберігає», а водночас «піддає важким моральним тортурам 
вагітну жінку»  166. Історія художника, який переймається ідеями 
хворої спадкоємності, через це відмовляється мати нащадків і вби-
ває свою щойно народжену дитину, становить початкову версію 
колізії «Чорної пантери і білого ведмедя» , написаного двома рока-
ми пізніше. Обговорений вище мотив повернення до язичницько-
го «діторізання» – жертвопринесення демонічним силам – дає при-
від для дослідження психіки сучасника, який виявляється цілком 
підвладним власноручно створеним фантомам. Репліки Кривенка 
у його сперечаннях з дружиною складаються в досить послідовні 
тиради, якими здійснюється самонавіювання. Герой, що сповідує 
фактично моральний соліпсизм і впевненість у буцім то відкритих 
законах спадкоємності, по суті переконує сам себе в істинності сво-
го нібито наукового фантому. Цей процес автосугестії простежу-
ється від початку драми: Антонина (мати дитини):… я нічого від 
тебе не хочу, не жду, не вимагаю […] Кривенко: Він гірше недонос-
ка буде! Він дегенератом буде (дія 1, с. 25) А.: Селянки, неосвічені, 
темні, вони мають право, а я… К.… селянка приводить на світ 
дітей несвідомо, як попало (дія 2, с. 44). Остання репліка засвідчує 
те, в чому запевнив сам себе Кривенко – у кастовій вищості над 
«селянкою», у  гордині, яке йому ніби то забезпечує «свідомість», 
у  віруванні в непорушності «наукового» знання. Жодний сумнів 
здається, тут не здатний зворушити цю самовпевненість. 

Суперечності між сповіддю, вигляду якої прибирають ці зі-
знання, і  відсутністю каяття розкриваються тут завдяки осо-

166 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 87. 

бливому прийому своєрідної розосередженої тиради, до якої 
збираються докупи, акумулюються подібні поодинокі «одкро-
вення», щоб у фіналі завершитися дітовбивством. Діалог спря-
мовується головною дійовою особою (умовним протагоністом) 
так що відкривається можливість перетворення драматичного 
тексту на солілоквію, де репліки інших дійових осіб постають 
як голоси уявних Інших, опонентів, нібито вигаданих самим ге-
роєм. Та комізм ситуації виявляється в тому, що спростування 
завчасних висновків та заперечення самовпевненості походить 
від третьої особи – Орисі, яка розриває замкнене коло солілок-
вії Кривенка: Та звідки ви, чорт вас забирай, знаєте, що життя 
піде по вашому плану […] Я дам тобі сил… Я запалю тебе (дія 3, 
с. 63, 65). Остання репліка стає своєрідним паролем. У поведін-
ці Мирона можна запідозрити хворобливість некрофіла, який 
приховує науковістю власні вади, вдаючись до типового психо-
логічного захисту самовиправдання. Розвінчується фразеологія 
честолюбців, яка має мало спільного з реальністю. 

Розвінчування самозаспокоєння від «чесності з собою» ви-
дається доречним зіставити ще з одним принципом В. Винни-
ченка – дисгармонією або, вживаючи осучаснений вираз, розі-
рваністю свідомості,  – принципом, розвиненим у драмі з від-
повідною назвою «Дизгармонія» (1906), яка стала сценічним 
дебютом письменника. Драма «Дизгармонія» виявляє своє при-
значення, зокрема, в тому, що «жоден із конфліктів, по суті, не 
розв’язано, жодну із заявлених проблем не вичерпано, тобто не 
висловлено… точки зору на неї»  167. Саме тут з’являється по-
стать Мартина з його культом сили, що робить непотрібною іс-
тину, з  тирадами щодо «однобічності» правди та виправдання 
брехні силою, прагматичною доцільністю 168. Новим у подібній 
старій єзуїтській софістиці мети та засобів тут виявляється роз-
чинення в хаосі. Мартин виявляє тут схожість до ще одного су-
часного йому персонажа – Парвуса з «Руфіна і Прісцілли» Лесі 
Українки. Через уявну сповідь розкривається глибинна мотива-

167 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 177. 
168 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 330–331.
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ція людських учинків, уможливлюючи критичний аналіз стану 
сучасного суспільства. 

Своєю чергою, прийоми солілоквії, внутрішнього монологу, 
взяті з повсякденної акторської практики і переосмислені як зна-
ряддя вияву внутрішнього світу людини, у В. Винниченка стають 
вихідним щаблем для розвитку цілої системи глибинних прихова-
них значень сценічних подій, і тут виявляються точки сходження 
з тим, що вище мовилося про спадщину «трагедії долі». Модель 
цього жанрового різновиду романтичної драми, попри спадок 
фаталістичного світобачення, відзначається тим, що уможлив-
лює узагальнене використання такого специфічного театрально-
го прийому як «сцена на сцені». Підставу для цього дають, зо-
крема, такі взірцеві першоджерела драми долі, як «Сон-життя» 
Франца Грільпарцера та його бароковий прообраз – «Життя як 
сон» Педро Кальдерона. Само розуміння примарності існування 
походить з фольклорних казкових мотивів (пов’язаних, зокрема, 
зі згаданим мотивом мороки), та воно виходить за межі суто фе-
єричного тлумачення і стає знаряддям художнього розумового 
експерименту. Відзначалося, зокрема, парадоксальний збіг кон-
цепцій уславленої драми П.  Кальдерона та «низького» пригод-
ницького «пікарескного» роману про волоцюг, що зуміли пере-
йти випробування жорстокого світу: в обох автор «закликає до 
внутрішнього спротиву обставинам навіть в ситуації фатальної 
приреченості», а поза тим, «“Життя є сон” більше передбачає зді-
бність людини осмислити свої особисті вимоги в контексті світо-
вого буття і визнати їхню мізерність»  169. Коли ж уявні картини 
сновидіння стають знаряддям випробування дійсності, то й межа 
між уявним і дійсним стає досить плинною 170. Отже, коли те, що 

169 Пастушенко Л. И. «Жизнь есть сон» Кальдерона и «история жизни прой-
дохи по имени Дон Паблос» Кеведо. Iberica . Кальдерон и мировая культура. Ле-
нинград : Наука, 1986. С. 82, 80. 

170 Звідси випливає той елегантний силогізм, який наводить М. І. Балашов: 
«…адже сни – це також сни, отже, мінус на мінус дасть плюс. Твердження, що 
життя є сон – це також сон, а звідси випливає: життя не є сон!» (Балашов Н. И. 
На пути к Кальдерону. Кальдерон де ла Барка, П . Драмы : в 2-х кн. Москва : На-
ука, 1989. Кн. 1. (Литературные пам’ятники). с. 772). 

ввижається людині як плід власної уяви, як гра на сцені, може за-
вжди прибрати реальні виміри, то й прийом сцени на сцені теж з 
видовища перетворюється на чинний елемент дії. Не важко упіз-
нати тут загальний принцип подвійної рефлексії, коли подана на 
кону гра у перспективі ширшого кону, якому вона адресується, 
вже з гри перетворюється на реальну дію. Ситуація сцени на сце-
ні складається тут, зокрема, внаслідок того, що передбачається 
наявність компетентного глядача, публіки вистави, яка дала б 
адекватну інтерпретацію а відтак стала б учасником дійства, його 
коментатором. Звідси демонстрація тих ідей, які жваво обгово-
рювалися в епоху написання творів. 

Коли до цього додати, що саме на початок ХХ століття при-
падає другий (після романтичної зацікавленості, зокрема, ні-
мецьких перекладів А. В. Шлегеля) своєрідний кальдеронівський 
ренесанс (засвідчений, приміром, російськими перекладами 
К. Бальмонта), то обізнаність В. Винниченка з цим досвідом вида-
ється дуже високо ймовірною. Про популярність прийомів сце-
ни на сцені в ті роки може свідчити опера «Аріадна на Наксосі» 
Р. Штрауса (1916) закроєна цілковито як обговорення акторської 
вистави, яке тягне за собою несподівані наслідки (закоханість і 
одруження героїв). Звичайно серед драм В. Винниченка згадують 
«Натусь» (1912), яку «введено в лоно жанрового поліфонізму» за-
вдяки «ефектному застосуванню принципу “театру в театрі”»171 у 
зв’язку з використанням удаваних і оманливих взаємин персона-
жів (Чугуєнко – Христя, Роман – Дзижка). Отже, передбачається 
багатошаровість поданих на сцені подій, а відтак багатозначність 
їх витлумачення, яке відкриває не лише необмеженість інтерпре-
тації, але й фіктивність віднайдених сенсів, випереджаючи «вір-
туальний» простір гри з «симульакрами» постмодерну. 

Парадоксальне накладання трагічного на комічне становить 
суть такого драматичного шедевру, як «Брехня» В. Винниченка – 
«одного з найзагадковіших у світовій драматургії», за оцінкою 
Л. З. Мороз 172. Тут доречно нагадати, що одна з передумов фор-

171 Гуменюк В. І. Драматургія Володимира Винниченка... С. 12. 
172 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд».... С. 104. 
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мування трагікомедії, до якої приверталося мало уваги, полягає 
у такій властивості жартів як стислість. Анекдот може загубити 
комізм, коли його розгорнути в цілу новелу. Навпаки, трагічні 
перипетії звичайно вимагають більшої відстані. Цим зумовлена 
будова трагікомедії як низки окремих дотепів, що складають-
ся в трагічну цілість. Таку композицію можна описати словами 
прислів’я «сюди телень, туди телень, та до смерті один день». 

Зовні твір нагадує мелодраматичний шантаж: головна героїня, 
Наталя Павлівна, кохає свого чоловіка, інженера Андрія Карпо-
вича, чим викликає невдоволення давнього приятеля Тося (Ан-
тона Михайловича), який вважає себе її коханцем і вимагає по-
вернути листи; розмову між ними підслуховує помічник чоловіка 
Іван, який краде листи і вимагає в обмін за їх повернення само-
губства (отруєння) Наталі; але далі він добровільно віддає листи 
(в цьому принципова відмінність від шантажу), а Наталя на сі-
мейному святі удає, ніби помилково замість ліків випила отру-
ту. Та вже за цією схемою просвічує фактична пародія на сюжет 
мадам Боварі: тут жінку вже не доводять до самогубства, а від-
критим текстом вимагають вчинити його. Особливо ж істотною 
виявляється мотивація самогубства: обидва удавані коханці зви-
нувачують Наталю в брехні. Для Тося вона спочатку – «дамочка, 
яка дурить свого йолопа чоловіка» (с. 147), коли ж вона (у межах 
тієї ж дії, через кілька хвилин) виявляє справжню турботу і непід-
робні почуття до Андрія під час нападу хвороби при сімейному 
зібранні, спростовуючи таку оцінку, це викликає спалах ненави-
сті. Під час з’ясування стосунків у наступній дії з уст Тося лунає 
прикметне визнання: «Ніяким твоїм мукам я не вірю, і все це одна 
комедія» (с. 161). Брехня для нього рівнозначна комедії. Показове 
й інше його визнання, коли вже перший спалах сварки полаго-
джено: «Ти тягнеш до себе як тайна, як безодня» (с. 165). Тут за-
свідчено типове змішування понять: брехнею видається все, що 
таємне, невідоме і незрозуміле. Таїна дратує й відлякує, і ці влас-
ні страхи оголошуються брехнею. Ще запекліші звинувачення в 
брехні лунають з уст Івана, який у відповідь на зізнання Наталі 
в симпатії висуває ультиматум покинути Андрія, а  одержавши 
відмову, промовляє вирішальні слова: «Вона мене любить . Ха – 

ха – ха!… навіть якби пішли зі мною, покинули Андрія, і то не 
повірю… Вашій смерті повірю» (с. 173). Має рацію Л. З. Мороз: 
«Нападаючи на неї, жоден з її оточення не замислюється, чи має 
він на це право» (с. 106). Та фатальне значення мають ті кілька 
реплік, які лунають після того, як Іван несподівано повертає лис-
ти і фактично відмовляється від шантажу. Коли Наталя цілує 
його і знову зізнається в своїй симпатії, він навпростець пропо-
нує – «ходім до мене» і одержує відмову Наталі: «Ні, я для доказу 
не піду» (с. 187). Такий «хід» з її боку вищий від його розуміння, 
викликаючи вже відчайдушну вимогу: «Убий мене, тільки правду 
дай!» (с. 187). Це і стає останнім кроком до прийняття Наталею 
рішення про самогубство: «Я хочу дати тобі такий доказ, щоб 
ти все життя вірив мені» (с. 187). Останній обмін репліками осо-
бливо красномовний: для Івана єдина правда – це смерть. В грі 
життя, в гуморі він не здатен побачити правду.

Навпаки, Наталя своїми словами на останньому сімейному 
зібранні, здавалося б, підтверджує звинувачення в брехливості: 
«Істина є постаріла брехня . Всяка брехня буває істиною» (с. 193). 
Але вони співвідносяться з тостом, виголошеним нею вже перед 
самогубством: «За все, що дає радість, що б воно не було!… навіть 
смерть» (с. 203). Це – свідчення того дитячого світосприйняття, 
в якому ще смерть і сміх стоять поруч. Гумористичну дитинячу 
грайливість з «остаточними істинами», яка дозволяє «все підда-
вати сумніву», а не брехливість – от що засвідчують її слова. Па-
радокс полягає в тому, що брехнею виявляються звинувачення, 
висунуті проти Наталі тими, хто вважає свої присуди безпомил-
ковими. Обидва удавані коханці знають лише одну пристрасть – 
гнів ревнощів, у праведності якого вони впевнені. Про безкорис-
ливе і довірливе кохання вони не мають уявлення. Жодних ва-
гань вони не знають, у своїх поглядах не сумніваються. Та добре 
відомо, що гнів – це вивернутий страх. Тому по суті вони боягузи. 
Від такого боягузтва захищає Наталю гумор, який для «серйоз-
них» чоловіків здається брехнею і виявляється правдою життя. 

Звичайно вважається, що у «Брехні» (1910) обмін репліками 
між шантажистом-провокатором Іваном Стратоновичем і Ната-
лією Павлівною завдяки вживанням умовних, зрозумілих лише 
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їм обом виразів спричиняється до того ж таки ефекту сцени на 
сцені: зокрема, «нагадування про лавровишневі краплі означає 
провокацію смерті, ці ж самі репліки сприймаються іншими 
персонажами в побутовому сенсі…так розігрується дія в дії» 173. 
Але в «Брехні» наявні підстави для значно ширшого, узагальне-
ного тлумачення сцени на сцені як подвійної рефлексії. Наталя 
Павлівна тут по суті демонструє театр одного актора, адресо-
ваний насамперед трьом особам – чоловікові Андрію Карпови-
чу, коханцеві Тосю та шантажистові Івану Стратоновичу. З цієї 
театральної уявної реальності треба виходити, оцінюючи сенс 
її реплік. Підставу для такого широкого тлумачення принципу 
«сцени на сцені» можна знайти і в тому, що «брехня Наталі Пав-
лівни є не що інше, як спроби (на жаль, марні) утримати… у 
руках людяності» її удаваних прихильників, адже «брехня є сам 
те, чого вони потребують,-ліки від їхнього агресивного спожи-
вацтва», тож ефектом такої вистави, адресованої партнерам на 
сцені, виявляється «викриття справжньої суті ставлення до На-
талі Павлівни тих, хто думав, що любить її,-згадаймо, як кожен 
із них буквально вимагав її смерті» 174. 

Однак стосовно «Брехні» особливо наочними видаються вже 
згадані паралелі з драматургією П. Кальдерона, а саме – з таким 
дуже специфічним жанром, як «драми честі, що завершуються 
кривавою розправою над підозрюваною, але не винною в зраді 
жінкою»  175. Не кажучи про очевидну подібність до «чесності з 
собою», ця концепція драми виводить на перший план двобій з 
долею та проблему осмислення самої долі як фатуму або форту-
ни. В такій перспективі самогубство Наталі Павлівни виявляєть-
ся фатально визначеним умовами гри «драми честі»,прийнятими 

173 Малютіна Н. П. Українська драматургія... С. 214. 
174 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 107. 
175  Саме тут найбільшою мірою виявилися ознаки, розвинені згодом у 

романтичній «трагедії долі»: «Тут навіть свободу волі, одну з головних опірних 
точок Кальдерона, відсунуто на узбіччя», а героїв «зануряють у безвихіддя, ви-
являючи трагізм розриву життєвої практики з будь-якою моральною системою» 
(Балашов Н. И. На пути к Кальдерону.., с. 804, 802). 

нею в її уявному театрі одного актора. Тому не можна погодитися 
з твердженням про вихід героїні з гри: «Психологічний тиск при-
зводить до того, що героїня відмовляється продовжувати цю гру 
і, ніби усуваючись, пропонує Івану Стратоновичу бути ініціато-
ром» 176. Навпаки, в тому то й полягає невблаганна логіка прийня-
тої героїнею ролі у сцені на сцені, що вона змушена прийняти всі 
рішення до кінця. Героїня прийняла правила гри «драми честі», 
а  за цими правилами їй випадає роль жертви. Про це свідчить 
її заява у вічі шантажистові: «Я  завжди в твоїх руках і без лис-
тів» (с. 187). Йдеться про внутрішню честь і сумління, а не про 
зовнішній тиск вимушеними обставинами. 

«Брехня» демонструє можливості подвійної рефлексії у знят-
ті протиставлення уяви та реальності. У сцені на сцені гра пере-
творюється в реальну діяльність, так що дистанція між маскою 
та їством виявляється нестійкою: це їство може кожної хвилини 
ототожнити себе з маскою або ж, навпаки, маска настільки міцно 
прикипіти до обличчя постаті, що перетворитися на інакобуття 
її постаті. Відтак В. Винниченко значно розширює й узагальнює 
сенс особливого прийому «сцени на сцені», який стає в нього 
засобом подвійної рефлексії. А звідси випливає, зокрема, що те 
звинувачення в брехливості, яке навперебій висувають Наталії 
її удавані коханці, можна було б висунути будь-якому акторові у 
театрі. Саме на театральність поведінки героїні вказує зовні ма-
лопомітний обмін репліками на самому початку драми: «Пуль-
хера: Там, де треба плакать, вони сміються . Де сміятись – вони 
плачуть. Наталя Павлівна: А ви хіба бачили хоч раз, щоб я пла-
кала?» (с. 146). Отже, не брехня, а театральна вистава – от в чому 
суть поведінки героїні драми. 

Саме в такому контексті слід витлумачувати і одну з централь-
них реплік героїні: «Хлопчику, що єсть істина? Істина є постарі-
ла брехня . Всяка брехня буває істиною» (с. 193). Така відповідь на 
питання Понтія Пілата може видатися звичайним релятивізмом, 
однак докладніший аналіз в контексті можливого внутрішнього 
монологу дає підстави для значно складніших висновків. Привер-

176 Малютіна Н. П. Українська драматургія... С. 215. 
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тає увагу, що теза не симетрична відносно обернення (яким було 
б твердження «брехня є постарілою істиною»), що означало б по 
суті добре відомий феномен викривлення вихідного твердження 
в процесі його поширення. Справді Наталя Павлівна застерігає 
проти самовпевненості і довіри звичайним «істинам», нагадуючи, 
що кожне знання – це лише гіпотеза про світ. Абстрактних істин 
не існує, а конкретика завжди тягне за собою необхідність вра-
ховувати такі масштабні наслідки, які не під силу охопити окре-
мій особі. Більше того, говорячи про «постарілу брехню», героїня 
відсилає вочевидь до театральних конвенцій, до умовностей, які 
становлять неодмінний супутник людського досвіду, в тому числі 
і того. який демонструє актор. 

Поруч з антитезою «істина-брехня» тут впроваджується ще 
одна категорія – радість, що на перший погляд відсилає до ніц-
шеанської ідеї «веселої науки»: «Н. А без радості я не можу ні… 
любить, ні жартувать, ні жить» (с. 165). Та ніцшеанство тут 
становить лише поверховий шар цих відсилань. Легко угледіти 
тут відповідність ідеям радощів зі «Щаблів життя», де виявля-
лася «чесність з собою». Але доволі своєрідна це радість, згадки 
про яку частішають в устах героїні саме перед її самогубством: 
«Я здуріла, таточку, з радості» (с. 191). «Може, незабаром ми 
матимемо ще одну радість» (с. 198). Героїня позначає цим сло-
вом сценічне переживання, той ефект, який викликає її гра. От 
чому саме як цю гру слід розглядати і завершальну сцену само-
губства: «Я впилася і хочу всіх розцілувати […] Прошу не смія-
тись […] прийму лавро-вишневих крапель: може, трохи заспо-
коять […] Я помилилась . Я замість капель . Випила ціаністого 
калію… (a parte до Івана) Це – доказ . Тепер віриш? (с. 205–207). 
Відзначаючи пародійні та мелодраматичні моменти, дослідни-
ки якось не звернули увагу на той факт, що ця сцена відсилає 
до одного з найвищих надбань світової драматургії – до фіналу 
«Гамлета», де мати героя, королева Гертруда також «помилко-
во» випиває отруєний келих на честь перемоги сина. 

Та впровадження подвійної рефлексії як узагальнення прин-
ципу «сцени на сцені» стає джерелом для розгортання компо-
зиційних принципів, властивих саме «драмі долі». Стосовно 

«Брехні» відзначено «принцип маріонетковості: герої… пово-
дяться відповідно авторській стратегії всупереч логіці життєвої 
правди»  177. Цю тезу можна, проте, підважити, оскільки на тій 
же підставі ознаки маріонетки можна було б угледіти і в Фаїні 
з «Пісні долі» О.  Блока або в Святого Антонія з однойменної 
драми М. Метерлінка. Не звертають звичайно уваги на постаті 
другорядних персонажів, у взаєминах з якими розкривається ха-
рактер Наталі Павлівни, і насамперед сестри її чоловіка – Сані. 
Але саме вона зізнається: «Я не вірила, що вона любить… Я на-
писала, що коли побачу, що неправда, то при всіх поцілую її руку» 
(с. 159). Поєднання понять віри і любові тут вельми прикметне. 
Вдруге воно повторюється в устах головної героїні у зверненні до 
чоловіка: «Скажи: ти любиш мене? […] Ти віриш мені?» (с. 185). 
А таке поєднання не випадкове – воно відсилає до євангельсько-
го розуміння істинного знання як любові.

Тому не випадкова також ще одна євангельська ремінісценція 
в устах героїні, коли вона згадує про батька свого чоловіка: «…
мені хотілось стати на коліна перед його батьком, обмити його 
ноги й витерти їх своїм волоссям» (с. 149). З цим контекстом лег-
ко співвідноситься зізнання шантажиста Івана Стратоновича до 
героїні: «Ненавиджу за те, що люблю вас» (с. 167). Отже, антаго-
ніст ненавидить саме любов – ознака, яка відверто засвідчує при-
четність до нечистої сили. Цілком протилежна тезу висловлює 
наділена інтуїцією Саня: «Я таки вже бачила людей . Поки їм по-
трібний, доти й хороший, а як висмокчуть, так і викинуть .… 
Як хтось при мені бреше, а  я на злість візьму і скажу правду» 
(с. 176). Таким чином, правда не є лише нейтральною істинною 
інформацією про події – вона осмислюється як знаряддя бороть-
би і немислима без любові. Головна героїня «Брехні»-це насам-
перед акторка у виставі, що відбувається у формі сцени на сцені. 
От чому вже вона не може брехати, бо інакше театр як такий 
слід було б звинуватити в брехливості. Більше того, логіка театру 
виявляється сильнішою від життя: вірність цій логіці позбавляє 
життя цю акторку, коли її глядачами і адресатами виявляються 

177 Малютіна Н. П. Українська драматургія... С. 215.
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жалюгідні некрофіли. Честь цієї драми – це честь акторки, яка 
повинна дограти свою роль до кінця. 

Модель «драми честі» проводиться і в «Гріху» (1919), хоча тут 
вона суміщається з композиційною схемою, що відсилає до баро-
кового мораліте – спокуси, гріхопадіння та спокутування. Автор, 
мабуть, мав на увазі відому євангельську тезу, з якою намагаєть-
ся полемізувати головна героїня Марія: «Кожен, що чинить гріх, 
є рабом гріха» (Євангелії від Іоанна, 8.34). Коментуючи цей вислів 
сучасною фразеологією, можна сказати, що віртуальна реальність 
гріховних прагнень стає тим фантомом, тим демоном, який поне-
волює людську особу. Тут доцільно привернути увагу до деяких 
подробиць солілоквії Марії. Вихідна теза героїні – «Гріха на світі 
немає ніякого» (дія 1, с. 483). Драма власне присвячена практичній 
критиці такого надто поспішного висновку. Аргумент, яким по-
ліцай Сталинський переконує Марію піти на поступки, полягає в 
буцімто жертовності такого чину: І чого ви готові сидіти в тюр-
мі, почувати себе мучениками, а дійсної жертви не можете прине-
сти? Розуміється, така жертва важча, але хіба не важче знати, 
що через твою моральну чистоту, через твій егоїзм страждають і 
гинуть близькі тобі люди? (с. 508). Саме ігнорування гріха змушує 
героїню сплутати жертву з забрудненням совісті і веде до фаталь-
ного софістичного висновку: здійснивши маленьку поступку, вона 
змушена іти далі і потрапити в цілковиту залежність від своїх по-
передніх вчинків. Те, що складається в уяві героїні, перетворюєть-
ся на реальну силу, фантом зухвалого вихваляння перетворюється 
на цілком реальну залежність від поліційного агента, тож долання 
влади цього фантому лежить через акт самогубства, який опиня-
ється не лише позбавленням життя. але насамперед символічним, 
а від того цілком реальним визволенням. 

Повною мірою модель «трагедії долі» розгорнуто у найвідо-
мішому творі В.  Винниченка  – драмі «Чорна пантера та білий 
ведмідь» (1912). Художник Корній, на відміну від свого попе-
редника Кривенка, вже не прагне знищити свого нащадка, але 
він нищить його фактично своєю цілковитою підвладністю 
фантомам творчості – «ідолам театру», якщо вжити терміноло-
гію Ф. Бекона. Його дружині Риті тут протистоїть Сніжинка – 

цілковита протилежність Орисі, хоча зовні схожа на неї. Якщо 
Кривенко проповідує свої погляди, то Корній демонструє ціл-
ковиту безпорадність перед невидимим демоном творчості. На-
віть структура його реплік засвідчує відсутність волі, згоду бути 
підлеглим будь-кому. Та справді ця позірна безвольність обер-
тається цілковитим підпорядкуванням темній, демонічній волі 
створених власною уявою фантомів. Це переконливо засвідчено 
обміном репліками з дружиною: «Корній: Веліть мені ніхто не 
може . І вже . Пусти. Рита: Я благаю тебе, не велю, а молю, благаю. 
К.: Це все одно» (с. 325). Персонаж перебуває в цілковитій під-
владності вигаданим ідолам, звідси те, що може зовні видава-
тися нерішучістю і ваганнями, але він стає нечутливим до най-
ближчої людини, коли йому диктує волю фантом. 

Водночас тут демонструються принципи трагікомедії – прав-
ди жартів, які разом дають катастрофу. Фактично всі персонажі 
висловлюють гострослів’я, коли не дотепні, то саркастичні, і за 
їх завісою все невблаганно прямує до загибелі: у подружжя мит-
ця, Корнія і Рити, захворів син Лесик, батько так перейнятий 
своєю творчістю, що занедбує сімейні справи, до того ж його 
зваблює знайома на прізвисько Сніжинка, після скандалу та 
примирення з дружиною син помирає, Корній намагається ма-
лювати Риту з померлим сином і та отруює його і себе. Та навіть 
в останню мить з уст Рити лунають саркастичні вислови: «…
ми сім’ю для мистецтва збудуємо . На цьому трупику, правда?»; 
«О тепер ми не розстанемося» – перед тим, як випити отруту 
(с. 328–329). Суцільними дотепами пересипані репліки Сніжин-
ки. Так виникає моторошний гротеск – сцена світу, в якому по-
мерлі перемішуються з живими. Саме гротеск стає вирішаль-
ним аргументом Рити в її двобої зі Сніжинкою (вже після смер-
ті сина), коли для того, щоб утримати Корнія від прогулянки, 
вона пропонує йому: «Все для мистецтва: сім’я, труп дитини, 
мій одчай…» (с. 326). Так виникає той химерний світ, де гумор 
перетворюється на свою протилежність. «Сміючись простувати 
до прірви» – такий сенс об’єднання дрібних дотепів. 

Поведінка Корнія нагадує дії наркомана або алкоголіка, ціл-
ком залежного від предмету своєї пристрасті. Створивши образ 
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Корнія, В. Винниченко поставив проблему переродження твор-
чості на зло, зокрема, перетворення мистецтва на наркоманію. 
Ця проблема, очевидна для сьогодення (досить згадати «пси-
ходелічні» явища «масової культури»), на початку ХХ ст. ще не 
була помітною, хоча сама по собі постать безумного митця, що 
руйнує сімейний затишок, була відома з романтичному досві-
ду. Та принципово новим стало тут викриття фантомів, які ве-
дуть митця до руїни. Мотив язичницького жертвопринесення 
дитини демонам того, що видається мистецтвом, тут стає тим 
«ідолом театру», який опановує вчинки героя і невблаганно веде 
його до загибелі. Корній діє так, як чинили в трансі ті язичниць-
кі жерці, яких колись звинувачували в «діторізанні» вищезгада-
ні християнські проповідники. 

Розкриття цієї фатальної обумовленості вчинків Корнія да-
ється через струмінь свідомості, виявлений за поодинокими ре-
пліками. Сніжинка постає тут як інакобуття самого Корнія, як 
голос того фантому, якому він служить і який заохочує його до 
самовбивчих учинків. Так, вона проголошує право митця на са-
дизм: «Творець мусить бути жорстоким» (с.  323). Тут виникає 
питання, а на яких підставах та чи інша людина має підставу ого-
лосити себе творцем і привласнити право на вигадану жорсто-
кість творця. Чим той чи інший персонаж доводить, що він саме 
творець, а не звичайна смертна людина – це питання замовчуєть-
ся Сніжинкою. Саме з її уст походить ще один софізм, за яким 
дитина ніби то джерело несвободи: «скували ви себе лікарями, Ле-
сиками, пелюшками» (дія  1, с 280). Відтак справжня залежність 
від вигаданих фантомів виявляється прихованою, а звинувачен-
ня зводяться на дитину. Звідси і те викривлене розуміння сміху 
(сатанинського, за християнськими уявленнями), який демон-
струє ця постать: «С.: ви повісилися б, якби Лесик помер . Правда? 
К.: Тут, Сніжинко, мало смішного […] С.  Тут тільки смішне!» 
(дія 2, с. 292). Сміх, отже, постає як торжество зла. Корній слідує 
саме таким приписам, відверто проголошуючи садизм. К.: в цю 
хвилину мені потрібні ви. Р.: Наші муки? К.: А так! (с. 309). Як 
звичайно у В. Винниченка, істину відкриває репліка другорядно-
го персонажа – матері Рити у відповідь на міркування Корнія: «К.: 

Таке страждання . Це іменно те, що треба. Ганна Семенівна: Та 
ти в душу подивись, там ще більша мука!» (с. 306–307). Але саме 
душі герой і не здатен зрозуміти. Це вже підважує його талант як 
митця і те право на жорстокість, яку йому надає Сніжинка. 

Серед реплік Корнія міститься вельми прикметне визнання: 
«Ні, я не боюсь… нікого, а  тільки… себе» (с.  324). Це типовий 
симптом наркомана, який відчуває свою залежність і саме її боїть-
ся найбільше. Тут В. Винниченко сформулював важливе художнє 
відкриття: те, що штовхає людину в наркоманію, що робить її суї-
цидом – це насамперед страх перед собою. Залякана собою, особа 
стає підвладною вигаданим фантомам, потрапляє в тенета того, 
що тепер іменують наркозалежністю, а кінець кінцем стає спраг-
неним смерті некрофілом. Наркотична пристрасть і пристрасть 
до смерті стають виявами одного джерела – панічного переляку, 
страху життя, і це уособлює постать Корнія. Він стає рабом своєї 
фатальної приреченості, на противагу дружині – Риті, яка здіймає 
боротьбу проти долі, але фактично стає виконавицею її вироку. 

Фатальну приреченість зруйнованої родини виведено у «За-
коні» (1923): відчайдушна спроба врятувати бездітне подружжя 
тим, що нині іменують донорським материнством (чоловік – інте-
лігент Мусташенко за згодою дружини Інни спокушає секретарку 
Люду, яка народжує дитину), обертається цілком протилежним 
наслідком  – розлученням і створенням нової родини. Залізна 
необхідність такого розв’язання конфлікту демонструється по-
слідовністю реплік, що складаються в суцільні внутрішні моно-
логи – приховані супутники дії персонажів. В сценічних діалогах 
Винниченка взагалі зарезервоване місце для доповнення мож-
ливими репліками «убік», які б розтлумачували сенс самому ви-
конавцеві. Як розшифровуються окремі репліки, можна просте-
жити за їх можливими трансформаціями a parte (позначено **), 
подібно до того, що відбувається в акторській практиці. Невід-
воротність наслідків виявляється через послідовність ситуацій, 
коментованих такими уявними репліками. Спочатку маємо ситу-
ацію залицяння: «Люда: Мені так незручно писати. (+ **ваші за-
лицяння надто брутальні) Мусташенко: А то не треба спішити» 
(+ **вам буде зручно) (дія 2, с. 555). Наступна дія – це зміцнен-
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ня стосунків: «Люда: А чого вечір не прийшов? Вийдеш сьогодні? 
(+ **ти мені симпатичний, у мене турботи за тебе) Мусташенко: 
Не можна було, не можна було – за нами слідкують» (+ **в нас є пе-
решкоди, що нас об’єднують) (дія 3, с. 569). Народження дитини 
викликає непередбачений наслідок – протест Люди: «Я – мати, 
дитина – моя! За що?! Я любила, руки цілувала… Ну, розлюбили . 
Але щоб отак?!» (дія 4, с. 584). Несподіванка викликає розгубле-
ність: «М. : Вона виїжджає з дитиною. Інна: Як з дитиною? М. : 
Так, вона не хоче віддати дитини. І.: Я не розумію. Не хоче відда-
ти? Кому не хоче? М. : Нікому не хоче» (д. 4). (+ **Твоя порада ви-
явилася марною і я не знаю, що далі робити) (с. 587). Нарешті, за-
вершальний наслідок – кінець родини: «Інна.: І ти будеш ходити 
до них? М. : Ну, очевидно, вже ходити не буду. І.: Будеш . Там буде 
твоя справжня родина . Родина там, де дитина» (д. 4) (+ **Нам 
треба розлучитися, у тебе є «твоя родина» і вона «там», а в мене 
тепер інші плани) (с. 590). Підсумок тут можна подати словами 
Мусташенка: «Ми самі викликали силу, що більша від нас» (с. 588). 
Саме ця сила з уявного фантому перетворилася на реальність – як 
це і відбувається в «трагедії долі». 

Одна з цікавих знахідок В. Винниченка тут полягає в тому, 
що інтелігент Мусташенко вживає ту ж фразеологію, що й по-
вія Сніжинка з «Чорної пантери», стосовно немовля, яке стало 
на перешкоді життєвим планам. «Мусташенко: шматочок жи-
вого червоного м’яса» (с.  589); Сніжинка;  … шматочок м’яса, 
яке кричить» (с. 292). Такий знак тотожності між інтелігенці-
єю та проституцією, попри його зовнішню скандальність, тяг-
не до дальших висновків. Збіг брутальних визначень «м’ясо», 
вжитих стосовно маленької людини, видається не випадковим 
і потребує спеціального коментаря. По суті тут автор відсилає 
до того феномену, який у теології визначається як «бестіаліза-
ція» людини, прирівнювання її до тварини. Відомо, що в пере-
кладах Біблії, зокрема, в  словах про «слово, що стало тілом», 
вживається саме поняття «плоті», а не інші синонімічні версії. 
Підкреслюючи цю обставину, О.  М.  Трубачов у своєму науко-
вому заповіті – посмертно надрукованій доповіді на 13-му з’їзді 
славістів  – спеціально наголошував: «Значення плоть як спо-

чатку нарощуваний шар живого тіла…протиставлено значенню 
м’яса – спочатку, мабуть, про сире м’ясо… Слов’янські перекла-
дачі Святого Письма, мабуть, добре відчували цю культурну се-
мантику м’яса, через що ми і не знайдемо випадку «і слово стало 
м’ясом», а  тільки “слово стало плоттю”»  178. Так розвінчується 
впевненість у безпомилковості життєвих планів. 

Модель «трагедії долі» простежується і в інших історіях суїци-
дів, виведених В. Винниченком. У «Базарі» (1910) Маруся калічить 
себе (позбавляє зовнішньої привабливості обличчя сірчаною кис-
лотою). Вважають що вона водночас «втрачає колишню зосеред-
женість і доброзичливість, стає неуважною, недовірливою» саме 
через те, що «роздвоєння залишилось своєрідним поштовхом до 
переживань дівчини»  179. Знаходили також в «екстравагантно-
му» вчинку Марусі, з одного боку, «агресивне заперечення своєї 
вроди, ставлення до неї як до чужого (іншого) в собі», а з іншо-
го боку, «пародію на театральні інтриги жорстоких мелодрам» 180 
(та, додамо, на мотиви кримінальних «жорстоких романсів» про 
знівечення красунь саме за допомогою сірчаної кислоти). Але є 
підстави простежити ще й інше коріння, яке відсилає до вже об-
говорених раніше паралелей поміж «Блакитною трояндою» Лесі 
Українки та «Щирою любов’ю» Г.  Квітки-Основ’яненка. Саме в 
останній драмі уперше подано монолог, де відкрито симптоми 
автоагресії, що веде до самовбивчих наслідків: Галя: Гарно дівчат 
ховають, обдарюють усіх, неначе на весіллі . Так вона-бо нічого не 
бачить . Я  щасливіша усіх: мої похорони я буду сама бачити,… 
сама і поховаю себе!… проси, щоб швидше нас звінчали: боюсь, 
щоб я з собою чого не зробила! (Г. Ф. Квітки-Основ’яненко «Щира 
любов або Милий дорогше щастя», 4.4). Про правомірність тако-
го зіставлення свідчать характерні відповіді Марусі своїм уболі-

178  Трубачев  О.  Н. Опыт этимологического словаря славянских языков: 
к 30-летию с начала публикации (1974–2003). Москва, 2003. (РАН.  Институт 
русского языка. 13-й международный съезд славистов в Любляне (Словения), 
2003 г. Доклад пленарного заседания). С. 33.

179 Мороз Л. З. «Сто рівноцінних правд»... С. 54–55. 
180 Малютіна Н. П. Українська драматургія... С. 210–211. 
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вальникам Леоніду і Трохиму в 1-й дії. «Т. : Я безумно люблю вас 
[…] М. Ви хочете… щоб я з вами навіть не балакала? […] Л.: Жі-
ночка моя кохана! […] М. в наші чисті відношення входить… це» 
(с. 100-102). Мотив чистоти і страху забруднення стає дуже істот-
ним – він повторюється в словах Марусі в 2-й дії: «Л.: Будь моєю 
жінкою. […] М. Потім . […] Я хочу, щоб ми чистими пішли туди» 
(с. 117). Ще одне зізнання Марусі дається після скалічення, у 4-й 
дії, коли вона фактично засвідчує невдоволення собою як провід-
ний мотив її поведінки: «М. : Вони вважають мене нікчемною […] 
на що-небудь я таки здатна . Да, да . На що-небудь» (с. 137). Мож-
на розглядати дії Марусі як полегшений варіант самогубства, так 
що драма демонструє історію суїциду. Доля постає тут фактич-
но як історія хвороби – розвитку психопатологічних комплексів 
меншовартості та похідних фобій, що тягнуть фатальні наслідки. 

Драматург виставляє безжальний діагноз «флірту зі смер-
тю», і це дає підстави порівнювати «Базар» не з «Брехнею», як 
звичайно роблять, а  з «Пригводженими (Розіп’ятими)» (1915), 
де подібна історія хвороби простежується вже у чоловічій вер-
сії. Історія самогубства сина професора Лобковича Родіона, що 
розгортається на тлі взаємних звинувачень у невірності зовні 
добропорядного подружжя, визначається тим же фантомом 
уяви про негідну спадкоємність, який бачили в «Memento». Спе-
цифічні особливості полягають тут в тому, що об’єктом агресії 
стає не нащадок, а сам носій запідозрених вад. Та особливо ці-
кавим видається аналіз невідворотного процесу прийняття рі-
шення про самогубство, який виявляється через внутрішній мо-
нолог Родіона, що відтворюється з його розосереджених тирад 
і засвідчує фатальність просування до загибелі в дусі «трагедії 
долі». Насамперед у зверненні до батька Родіон прагне запев-
нити в своєму начебто нормальному стані, а на доказ вказує на 
звичайний перебіг подій у довкіллі: От дерева, будинки, люди 
йдуть собі, собаки бігають… Все як слід. […] А ви вже думали, 
що я застрілюсь, отруюсь і таке інше? (дія 4, с. 462). Але цей 
вихідний стан визначає лише нульову позначку в подальшому 
розгортанні хворобливого стану. Вирішальне значення відіграє 
діалог з потенційною нареченою  – Калерією, що намагається 

переконати героя не робити фатальної помилки і постає як уза-
гальнений голос Іншого, що пропонує альтернативні дії. Спер-
шу герой відмовляється від ближчих контактів. К.: Писали ви 
неправильно, під першим вражінням. […] Р. Любити можна те, 
що знаєш . Вас я не знаю . І не хочу знать (с. 468–469). Аргументи 
тут видаються досить вмотивованими (герой фактично посила-
ється на відоме прислів’я «невідомого не бажають» (non volitum 
nisi cogitatum), але по суті він боїться бути предметом співчуття 
через свою слабість, як з’ясовується з подальшої пари реплік. 

Спершу Калерія знаходить вірний ключ до самостійності ха-
рактеру неврастеніка. К. «З жалості до кого б то не було я не маю 
бажання губити себе! […] ви в небезпеці . Не жалість, а небезпека» 
(с. 469). Це звернення можна сформулювати іншими словами: ти 
сам впораєшся з твоїми вадами. Опір Родіон вмотивовує попу-
лярною на той час фразеологією міркувань про спадкоємність, 
але через мотиви слабості та її долання його думка повертаєть-
ся до того нормального стану, який було засвідчено у вихідній 
репліці: «Жити тепер я вже не можу […] Я  – божевільний! Чу-
єте? Божевільний, наслідственно хворий! […]Ніякої любові мені 
не треба тепер! Нічого не треба! […] коли я почну слабнути? 
А я ж неодмінно почну, неодмінно! […] Не скоряюсь! […] Нічого 
не боюсь! Не вірю! От стіл, вікна, дерева, небо! […] У мене в цю 
мить такий стан, який, мабуть, буває в у присуджених до смер-
ті і помилуваних. […] Я  ніби трісочка на хвилях» (с.  470–473). 
Страх як першоджерело неврастенії наче б то подолано, і це під-
тримує відповідь Калерії: «Держись на гребіню» (с. 474). Здається, 
наче знайдено ключ до образів неврастеніка, але виявляється, що 
це лише симптом тимчасового покращення перед катастрофою. 
І вона надходить, коли герой у відповідь на повернену нав’язливу 
ідею нечистоти одержує відповідь цього разу як заперечення. Р.: 
«Та яка ж правда й добро можливе, коли ми, падлюки, засмічуємо 
життя? […] К.: Ні! Ти хочеш бути іншим, а ці не хочуть! […] 
Р. Падлюка! Ні!» (с. 475–476). З погляду психотерапії Калерія тут 
припустилася помилки: вона вдалася до переконання у заперечу 
вальній формі, апелюючи до інших як неіснуючих. Тому й остан-
нє слово помираючого героя – заперечна частка. Негатив руйнує 
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будь-який сугестивний ефект, і  ця помилка виявилася фаталь-
ною, згідно з логікою «трагедії долі». 

Твори В.  Винниченка, ставлячи героїв до двобою з долею, 
не лише вживали композиційні надбання загальноєвропейські 
традиції «трагедії долі». Концепція долі, яку демонструють ці 
твори, відсилає насамперед до того, що висловив Т. Шевченко у 
вірші «Доля» (з триптих у разом з «Музою» і «Славою»): «Ми не 
лукавили з тобою, / Ми просто йшли: у нас нема / Зерна неправ-
ди за собою». Саме так «просто іти» спонукає своїх персонажів 
В.  Винниченко, розкриваючи моторошні урвища їхнього вну-
трішнього світу. Аналіз проблеми долі у Т. Шевченка приводить 
до висновку про своєрідність її тлумачення і розв’язання: «Це 
не фаталізм, не покора долі, але й не бунт проти неї, … це азарт-
на гра з долею»  181. Але саме такий азарт змагань з фортуною 
поглинає дію Наталі з «Брехні», Рити з «Чорної пантери», Марії 
з «Гріха» й інших персонажів В. Винниченка. Розуміння долі як 
фортуни, а не фатуму водночас єднає з романтичною «трагедією 
долі» і відрізняє від неї. Прийоми розкриття суті особистості че-
рез сповідальні за своїми витоками внутрішні монологи стають 
знаряддям критичного аналізу цілого суспільного світу. Постаті 
некрофілів і суїцидів відкриваються під цілком звичними і зо-
вні добропорядними шатами повсякдення. Традиції викриття 
сучасності, що коріняться у проповідях І. Вишенського, в діало-
гах Г. Сковороди, у поемах Т. Шевченка, здобули нового щаблю 
розвитку в драмах і прозі В. Винниченка. 

Театральна ідіоматика як джерело струменя свідомості: 
досвід Ц .  Норвіда та С .  Жеромського. Доробок В.  Винниченка 
свідчить, що вирішального значення в драматизації оповіді здо-
бувають ключові звороти, що підлягають ідіоматизації, а відтак 
стають своєрідними паролями, пусковими механізмами дії. Не-
помітні натяки, як у «Брехні» або «Гріху», нагромаджуючись, 
тягнуть за собою наслідки, дуже далекі від гри гострослів’я. Цей 
процес формування ідіоматики на кону промовистий вже тому, 

181 Нахлік Є. Доля. Теми і мотиви поезії Тараса Шечвенка. Київ  : Наукова 
думка, 2008. С. 168. 

що він суголосний загальним європейським лініям розвитку 
драматургії Загальні проблеми ідіоматики розглянуто в іншому 
місці 182, а тут варто привернути увагу до того, як у театральному 
мовленні, зокрема, через посередництво перифрастичної заміни 
формуються ті виражальні засоби, які по суті являють собою ме-
таморфози барокових концептів. 

Через взаємні посилання на частини та на ціле предмету пе-
рифрастичні описи впроваджують відношення визначеності, 
властиве предикації. Характерні деталі цих описів розкривають 
невідомі раніше властивості предмету, тобто виконують функцію 
предикату. Наприклад, типова барокова перифрастична заміна з 
вірша Л. де Гонгори «Де втрачав Вас з поля зору / Там знаходив 
серцем Вас» подається у відомому бароковому трактаті Б. Грасі-
ана як взірець того, де «через спільний обом поняттям середній 
термін переходять до більш високого»  183: умовивід тут власне 
містить середній термін як предикат. Позначення поля зору тут 
служить предикатом поняття фізичної присутності, наявності в 
межах досяжності, так само як знахідка серця означає властивість 
духовної спільності. Подібним чином, приміром, у  прислів’ї на 
всякий гук не одгукнешся в стук позначаються властивості незна-
чних подій через їх сприйняття в полі уваги як гукання. 

Між тим такі процеси стали показовими для формування т.зв. 
«нової драми» та супровідних, неординарних явищ, які пов’язані, 
зокрема, з  іменами Г.  Бюхнера в Німеччині, чий «Воццек» став 
основою для майбутньої опери А. Берга – взірцевого твору екс-
пресіонізму. До числа таких явищ належить драматична три-
логія («Весілля Кречинського», «Справа», «Смерть Тарелкіна») 
О. В. Сухово – Кобиліна в Росії, де вперше на сцені подано худож-
ній аналіз нелюдської та надлюдської сили бюрократичної ма-
шини. Саме тут також знаходиться історичне місце театральної 
спадщини Ц. Норвіда (1821–1883), польського емігранта, типово-
го poète maudit (‘проклятий поет‘), померлого в притулку для же-

182 Yudkin-Ripun I. Aphoristic Foundations... С. 60–99. 
183 Грасиан Б. Остроумие или искусство изощренного ума. Испанская эсте-

тика . Ренессанс . Барокко . Просвещение. Москва : Искусство, 1977. С. 461. 
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браків і наново відкритого лише на початку нового століття зу-
силлями З. Пжесмицького – Міріама (1861–1944). Драматичний 
доробок Норвіда припадає на 1850–1860  роки. Першими його 
зрілими творами були містеріальні драми за мотивами польсько-
го фольклору – «Ванда» і «Кракус» (1851), де засвідчено інтерес 
до язичницької архаїки. Та особливо цікаві ті спроби, що знаме-
нували принципово нові зрушення на польській сцені – «Актор» 
(1867) і «Обручка великої дами» (1872). Обидва твори за своєю 
проблематикою пов’язані з сучасністю  – з  процесом занепаду 
аристократії під тиском новонародженої плутократії, який зго-
дом, через чверть століття дістане взірцеве висвітлення у чехов-
ському «Вишневому саду». 

«Актора» письменник визначив як «комедіодраму» в сенсі 
Д. Дідро та Г. Е. Лессінга, тобто драмою, зверненою до сучасника 
і заснованою на його повсякденні, де побутові події, що тради-
ційно вважалися цариною комедії, виявляють високі, драматич-
ні та навіть трагічні властивості. Її головні герої – Графиня з си-
ном Єжи та дочкою Елізою. У 1-й дії, що відбувається в кав’ярні, 
Єжи дізнається від свого компаньйона Філемона про крах під-
приємства, до якого він заклав свій родинний маєток. Тут же він 
спілкується з колишнім своїм гувернером Вернером, з акторкою 
Олімпією та з давнім приятелем – досвідченим актором Готаром; 
у нього з’являються думки про можливість працювати на сцені, 
але в цю мить він перейнятий тим, як сповістити мати та сестру 
про нещастя. 2-га дія, що розгортається в графському маєтку, 
становить власне поступове наближення звістки про катастрофу. 
Спочатку до прикрої звістки готує мати Єжи, зауважуючи, що «...
ci chciałem zrobić niespodziankę, mamo!» (‘хотів зробити тобі не-
сподіванку, мамо!’) 184. Далі до маєтку заходить Готар (якого Єжи 
представляє Графині під виглядом барона Шихвіца, оскільки за 
становими уявленнями їй негоже спілкуватися з актором), він 
розповідає про події у фінансових колах, коли ворог «...Za broń 

184 Тут і далі цитати з драматичних творів Норвіда подаються за виданням: 
Norwid C. Dramaty. Norwid C . Pisma wybrane / Wybrał ... Jul. W. Gomulicki. War-
szawa, PIW. 1968. Tom 3. 508 s. 

realną chwyta, bo czasy realne, / I rozgłasza że domy  . . . bankructwem 
są tknięte» (береться за зброю реальну, бо час реальний і розголо-
шує, що доми… захоплено банкротством). Однак ці зусилля по-
ступово підготувати сприйняття катастрофи марнує колишній 
наречений Елізи Еразм, який, після появи модистки Ніцьки та 
Вернера, розголошує новину. В фінальній, 3-й дії, у 1-й сцені, яка 
знову повертає дію до кав’ярні (але цього разу на вокзалі) Єжи 
зустрічається з Готаром і вирішує працювати в театрі, водночас 
з’являється Ніцька, яка дізнається про новини і в наступній сце-
ні, в новому місці перебуванні Графині, поспішає переповісти їй 
плітки про «акторство» її сина, негідне шляхтича. Після ще однієї 
(3-ї) сцени в кав’ярні, де Еразм у розмові з господаркою засуджує 
«акторство», слідує епілог за лаштунками театру: до нового ак-
тора Єжи приходять його мати разом з Ніцькою та Еразмом із 
звинуваченнями в падінні, а він демонструє зароблені ним гроші, 
завершуючи драму словами: «...Długi spłacać rozpocząłem!» (розпо-
чав сплачувати борги). 

«Перстень великої дами», за визначенням Норвіда в перед-
мові  – це «висока комедія». Але твір має промовистий підза-
головок: ex machina Durejko з очевидним натяком не лише на 
deus ex machine, але й із паронімічною грою deus – дурень. Вся 
дія відбувається в маєтку графині Марії Гаррис, та справжній 
його власник – місцевий суддя Дурійко, чиї дії власне визнача-
ють поведінку підупалих аристократів. В першій дії до мешканців 
замку, серед яких, крім графині, її компаньйонки Магдалени та 
судді, виступає ще далекий родич Мак Ікс, приїздить, після дале-
ких мандрів, граф Шеліга. Суддя сповіщає про запланований на 
сьогоднішній вечір бал для вихованок пансіону, яким опікується 
графиня. Шеліга і Мак Ікс спілкуються з приводу власних уподо-
бань (птахів та астрономії), але виявляється, що, як зазначає в бік 
Шеліга, коли його співбесідник видивляється у вікно, «On! Nie 
ptaszków czeka ... / Powóz Marii ... jej kolory ...» (Він! Не пташок че-
кає… Візок Марії… Її кольори…). Наступна дія становить власне 
спілкування Шеліги з графинею та її компаньйонкою, присвяче-
не з’ясуванню стосунків поміж ними. З’являється також Мак Ікс, 
але випадково чує необережні слова графині, яка на питання ком-
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паньйонки «Mogłażbyś ubierać przy ludziach?» (Ти могла б вбира-
тися на людях?) відповідає «To – nie są ludzie – daj, proszę, szpilki» 
(Це – не люди – прошу дати шпильки), почуває себе ображеним 
«Słowom, które się z ust wydzierają, / Będąc silniejszymi niż mówca» 
(словом, яке з усті видирають, будучи сильнішими від того, що 
мовить). У фінальній, третій дії відбувається бал. Мак Ікс носить 
в кишені револьвер, натякаючи в монолозі на самоті на наміри 
вчинити самогубство, але відкладає свій намір, поринувши в спо-
живання тістечок зі святкового столу. Між тим трапляється не-
сподіванка: під час гри в фанти зникає перстень Графині, суддя 
викликає поліцію, та піддає обшуку Мак Ікса, на додаток до не-
здійсненого самогубства, натомість перстень знаходять помилко-
во насадженим на свічці. Так вишукані аристократичні розмови 
обертаються абсурдом дріб’язкових незручностей. Зазначимо, що 
таке розв’язання ситуації, запропоноване Норвідом, випереджа-
ло свій час. Абсурд ставав критикою анахронізму суспільства. 

У Норвіда особливо виразно окреслюється концепція драми 
як експериментального художнього дослідження життєвої про-
блеми. Діалогічність тут відступає на другий план, оскільки зде-
більшого тексти можна тлумачити саме в бароковому дусі  – як 
солілоквії. Певна річ, драма як сценічний експеримент без напе-
ред відомого розв’язання – це споконвічна властивість подання 
конфлікту в сценічній дії: дійові особи поводять себе так, наче 
автору невідомі мотиви та наслідки їхніх вчинків, а фінал непе-
редбачуваний. Цим ризиком непередбачуваності сценічна гра 
відрізняється від ритуалу, де кінець наперед визначений. Саме 
ризик визначає також відмінність драми від епосу, де розв’язання 
конфлікту припускається принаймні відомим авторові (або його 
образові), та від лірики, де внутрішній світ автора або ліричного 
героя стає посередником між подіями та текстом, переносячи ре-
альну небезпеку в царину переживань. Така суть драматизму як 
експериментальної гри протистоїть містеріальному театру, фун-
дованому на ритуалістиці, історичній драмі, що спиралася на ві-
домі й міфологізовані події, так само як і пізнішому епічному те-
атрові. Саме ризик такої гри відповідає стилістиці драм Норвіда, 
де відповіді на питання залишаються переважно двозначними. 

Слід констатувати, що визнання експериментальної основи 
драми, а відтак гри як антитези ритуалу, з боку Норвіда було дуже 
сміливим кроком, зважаючи на обставини його творчості. Вимоги 
поважності запобігали проявам експериментальної «грайливос-
ті» в історичних драмах Ю. Словацького, побудованих на осно-
ві добре відомих подій, не кажучи про містеріальну драматургію 
А.  Міцкевича. Спроби створення «буржуазної», «бюргерської» 
драми, до Норвіда в польській літературі ще не здійснювалися, 
оскільки Ол. Фредра залишався в межах тлумачення «низьких» 
предметів лише в комічному модусі. Але особливо істотним ви-
дається проблематика художньої мови, відповідного розв’язання 
якої вимагала така драматична концепція. 

Експериментальний ризик як основа драматизму познача-
ється на структурі тексту драматичного твору насамперед через 
специфічну неповноту вислову. Недомовленість закладено в теа-
тральному слові вже через те, що бракує оповіді про події. Лише 
в спеціальних жанрах існує текст такої оповіді, як, приміром, 
у ораторії, де його проголошення доручається окремому персо-
нажеві – так званому свідкові (testo). Відтак глядач завжди пови-
нен за репліками дійових осіб здійснювати реконструкцію тексту 
так званої наративної пресупозиції, де б події називалися свої-
ми іменами. Зрозуміло, існує потенційна безліч варіантів таких 
імпліцитних текстів розповіді про події, які для себе відтворює 
глядач: приміром, виклад сюжету або оперного лібрето в спеці-
альному буклеті, що розповсюджується серед публіки на виставі, 
може унаочнювати цю варіантність: подібні буклети становлять, 
зокрема, пам’ятку театральної культури. Однак і поза вимогами 
такої реконструкції драматичний текст, можна сказати, балансує 
на межі незрозумілості. Приміром, у драматичному етюді Норві-
да «Лагідність» (1857) (дослівно – «Солодкість», назва, вжита як 
переклад французького douceur, яким, в свою чергу, в перекладах 
пам’яток патристики позначалися психологічні властивості пер-
ших християн) з першої обміни репліками між римським сена-
тором та його слугою можна лише здогадатися, що йдеться про 
долю ув’язненої: «Julia Murcja co rzekła, gdy chleb jej spuszczono? / 
Wzniosła oczy i chwilę była zamyślona  . . . / A potem rzekła «Dzięki» – i 
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chleba kruszynę /podsаła myszy ... » (Що казала Юлія Мурці, коли 
їй спустили хліб? Піднесла очі і хвилину була задумана… А по-
тім сказала «Дякую» і крихітку хліба подала миші…). Лише 
згодом, коли йдеться про те, що вона знаходиться «w swiętym 
westałek więzieniu» (в святій в’язниці весталок) та що її можна 
«o chrześcijaństwa posądzić wyznanie» (піддати судові за визнання 
християнства), з цих згадок читач може здогадатися, що ця осо-
ба – переслідувана римлянами християнка. 

Взагалі невизначеність сенсу висловів драми зумовлена тим, 
що вирішальну роль у прямому мовленні відіграє їх узалежнення 
від намірів дійових осіб, які розкриваються лише впродовж роз-
гортання самої драматичної дії. Інакше кажучи, вмотивованість 
висловів, а відтак повнота чи, навпаки, неповнота драматично-
го тексту, опиняється в залежності від інтенціональності самого 
тексту, зокрема, від того, що переслідують своїми вчинками дійо-
ві особи. Окремі репліки персонажів умотивовано їх учинками, 
про спрямування та цілі яких можна лише здогадуватися, на про-
тивагу висловлюванням оповідного тексту, де таке замовчування 
неможливе, коли лише воно не входить до спеціального автор-
ського задуму і не становить особливого ефекту. Саме мотивація 
та інтенція стають ключами до вичитування сенсу окремих ви-
словів, а водночас ці ключі глядач вистави одержує поступово, та 
й кінцівка ще не дає однозначної відповіді, натомість текст спо-
нукає до доповнення уривчастих реплік, поданих в драматично-
му тексті, уявленнями про вчинки і наміри персонажів. 

Запрограмована, умисна, цілеспрямована неповнота дра-
матичного тексту, замовчування й недомовленість як його іма-
нентна властивість – все це свідчить про розгортання у ньому се-
мантичних процесів, які істотно різняться від оповідних текстів. 
Драма, порівняно з наративом, обертається Сфінксом, що вже 
внаслідок текстуальної неповноти та водночас постійно наявної 
потреби повноти ставить загадку, а її відгадування завжди нара-
жається на ризик. «Гра в мовчанку», можна сказати, становить 
внутрішню основу драматичного тексту як реалізації сценічного 
випробування слова, експерименту з репліками персонажів. Цей 
ризик відгадування загадки мовчання, принципово відрізняючи 

драму від інших літературних жанрів і виявляючись у вже зга-
даному балансуванні на межу зрозумілості, зумовлює фрагмен-
тарність тексту, відособлення окремих його висловів, поданих 
в репліках, як самостійних загадок. Коли врахувати, що кожне 
прислів’я потенційно придатне виступати також в ролі загадки, 
то така фрагментація може пояснити афористичний потенціал 
драми як постійного джерела народження крилатих висловів. 

У Норвіда реалізації цього потенціалу сприяла одна загаль-
на стилістична особливість його індивідуального поетичного 
стилю: прагнучи відтворити розмовний струмінь, і  то не лише 
в сценічних творах, але й у ліриці, він вдається до того, що вже 
значно пізніше, в  ХХ  ст. стали іменувати телеграфним стилем. 
Фрагментарністю позначені, приміром, віршовані рядки, де роз-
межування окремих виразів увиразнюється прийомами переносу 
(enjambement) та розташуванням цезур, вказаних дефісами або 
трикрапковими позначками. Так, приміром, рисками відокрем-
лено підмети та об’єкти головних речень та сполучник підрядного 
речення у вірші «Daj mi wstążką» (Дай мені стрічку) для того, щоб 
позначити емфатичне виділення розміщених на початку ключо-
вих концептів: «Cień – zmieni się gdy ku mnie skiniesz ręką / Bo – 
on nie kłamie! / Nic – od ciebie nie chcę, śliczna panienka / Usuwam 
ramię ...» (‘Тінь – зміниться, як кинеш до мене рукою / Бо – він 
не бреше!  / Нічого  – від тебе не хочу, гарненька пані  / Усуваю 
плече…’). Так само риски розріджують і фрагментують віршовий 
простір у вірші «Larwa» (Недоносок), де прикладка («два сло-
ва») усамостійнюється в значенні окремого поняття: «Rozpacz i 
pieniądz – dwa słowa – / Łyskają bielmem jej żrenic» (Розпач і гро-
ші – два слова-/ Блищать більмом її зіниць).

Ознаки «стерніанського» «телеграфного стилю» виразно по-
значилися вже у ранніх міфологічних драмах Норвіда. Так, у «Кра-
кусі» головний герой в своїй промові вносить уточнення, додає 
подробиці: (сцена 8, 30) «Jestem zpod kamienia,  / Spod mchów – z 
narodu, który skryła góra . / – Tam czaszek nagość popiół grzeje szary, / 
Włosów nie trefi nikt w kosy, ...» (‘Я з-під каменя, з моху – з народу, 
якого сховала гора – там оголеність черепів гріє сірий попіл, во-
лосся ніхто не укладає косами…’). Ці деталі здатні функціонувати 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



127126

Виконавська культура в розвитку стильових систем…Ігор Юдкін-Ріпун 

як самостійні загадкові концепти, як натяки – приміром, вислів 
про «схований в горі народ» становить поширений в легендах то-
пос, доволі розповсюджений також у світовій літератур, зокрема, 
відгомін його уславлений у «Німеччині (зимовій казці)» Г.Гейне. 
Так само в «телеграфному стилі» побудовано діалог Кракуса з 
Джерелом, яке промовляє до нього загадками, фактично цитую-
чи фольклорні тексти (сцена 4): «(Krakus) A ciągło śni się – że mi 
się śniło – / Jak by mię ziemia przyjęla w gości, / Twór każdy witał – 
wszystko mówiło – / Jakbym się bawił żródłem mądrości –  / (źródło) 
Nakłonem chmór / Zza siedmiu gór / Rosnę-lecz w niebie się rodzę. ...» 
(‘(К.:) А увесь час снилося – що мені сон був – наче мене земля 
прийняла в гостях, кожне творіння вітало  – все промовляло  – 
наче бавився джерелом мудрості. (Дж.:) Я  росту з нахилу хмар 
з-поза семи гір – але народжуюся в небі…’). Вислови про те, як 
«все промовляє» або про «джерело мудрості» – це самостійні то-
поси, що живуть своїм життям і поза контекстом даної конкрет-
ної драми. У «Ванді» в діалогу героїні з Ритигером всі початкові 
репліки залишаються обірваними (акт 5) «W . Powiadam tobie – nie 
ścigaj mię, panie·!  . . . / (R .) Wando! (W) Co miałam rzec, rzekłam  . . . (R) 
Kobieto! / – Zawołam imię moje – niech się stanie – Niech mię porąbią 
Lechy ... » (‘(В. :) Кажу тобі – не чіпай мене, пане! (Р.:) Вандо! (В. :) 
Сказала, що мала казати (Р.:) Жінко! Заволаю ім’я своє – нехай 
буде – нехай порубають мене Ляхи’). Персонажі увесь час виправ-
ляють себе, так що риторична фігура «корекції» перетворюється 
на спосіб виразу невпевненості, вагання.

Тут необхідно зробити застереження про те, що не повинно 
складатися враження, наче відособлення фрагментів тексту дра-
ми належить до художніх відкриттів Норвіда. Таке явище стано-
вить загальну особливість драматичного дискурсу, зокрема, тих 
творчих інтенціяй, які вже бачили у Стерна. Наприклад, в одній 
з драматичних мініатюр П.  Меріме «Інес Мендо або тріумф за-
бобону» розриву Інес з Естебаном, з  яким вона нещодавно по-
бралася, передує обмін репліками з приводу того, як проводжати 
заїжджу до цього подружжя давню знайому Естебана: «Ines: Dis-
moi, veux-tu que j’aille avec toi? Don Esteban: Non, le serein tombe, tu 
t’enrhummerais» (‘Скажи, ти хочеш, щоб я пішла з тобою? (Е.:) Ні, 

вечір спадає, ти можеш застудитися‘). Посилання на те, що «вечір 
спадає» являють собою типовий приклад шукання приводу для 
правдоподібної і чемної аргументації проти запропонованої дії. 
Більше того, подібна фраза дістає навіть іронічне забарвлення, 
як у приповідках про вигадані обставини («дощ у четвер», «рак 
на горі (свисне)»). Та культивований Норвідом «телеграфний 
стиль» містив особливо сприятливі умови для вияву саме таких 
властивостей драми, для відособлення виразів як усталених сло-
восполучень. 

Фрагментація драматичного тексту, як наслідок його непо-
вноти, на низку «загадок», виявляючи «відцентрові» сили, вод-
ночас засвідчує активність сил «доцентрових», що визначають 
як інтеграцію тексту, так і можливість відгадування цих відо-
соблених «загадок». У драмі складається ціла мережа взаємних 
посилань виразів, якими вмотивовується їхній прихований сенс. 
Ця мотивація, зі свого боку, визначається інтенціональністю 
драматичного тексту, роль якої тут принципово інша, ніж у тек-
сті оповідному. Наприклад, у «Акторі» Норвіда в 1-й дії (сцена 2) 
власниця кав’ярні Фельця вказує хлопцеві-служниці на непри-
пустимість плям на столі, а коли той відповідає, що «…być może, 
że rosę oprószył wiatr z liśći ... / ... kto z gośći ocierał pot z czoła / Lub 
zapłakał?» (може, з листя роса впала… може, гість якийсь вити-
рав піт з чола або заплакав?), вона вигукує: «Ja kropli nie znoszę – 
Baczną zalecam czystość i o czystość proszę!» (я краплин не зношу – 
раджу пильну чистоту і прошу чистоти!). Але сотнею рядків далі 
(сцена 3) в устах відомого актора Готара ця крапля стає приво-
дом для цілком інших роздумів: « . . . co wielkie?  . . . Gdy malenieczką 
rosy kropelkę / Lub łzę, nim zbiegnie na nos  . . . / Tymczasem zaś, gdy 
błądzim nad wezbraną rzeką, / Mówmy, że ona wielką ... » (що є ве-
ликим?… Коли маленька краплинка роси або сльози, перш ніж 
збіжить на ніс… А тим часом, коли ходимо над обраною рікою, 
кажемо, що вона велика). Він же розвиває міркування про сльо-
зи в наступній, 2-й дії (сцена 2), де вони переходять до висвітлен-
ня ролі мистецтва: «Łzy połknione / Są nad sztuką – w najszerszym 
misterstwie – są one / Politowaniem wielkkim dla niziny świata / Tam 
się już nie dochodzi, lecz tam się dolata!» (Сльози поглинуті над 
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мистецтвом  – в найширших справах  – вони велика милість до 
низини світу). І ще один аспект бачення «краплини» подається в 
устах Ніцьки – модистки, що вивідує світські таємниці: стосовно 
колишнього гувернера Вернера, який випадково збагатився на 
лотереї, вона кидає зауваження: «...ta plama, że guwerner, znika» 
(та пляма, що він був гувернером, зникає). Один мотив, одна де-
таль у висвітленні різних постатей прибирає різний сенс  – від 
«брудної плями», якої «не зносять», до «краплини роси», що до-
рівнює величі і несе її відбиток.

Таке співвіднесення деталей на відстані становить загальну 
закономірність драматичного дискурсу, де, як можна сказати за 
влучною характеристикою художнього тексту, «ціле старше час-
тини, ціле випереджає частину» 185. Сенс окремих деталей визна-
чається цілою мережею посилань, відмежованих часовою дистан-
цією, так що, з граматичного погляду, вони виконують дейктич-
ну, вказівну функцію, зіставляючи віддалені події та профілюючи 
характери дійових осіб. Наявність такої системи дейксису – вза-
ємних посилань окремих деталей тексту, що постають як натяки 
на підтекст  – становить прикметну ознаку драми, принципово 
відрізняючи її від оповіді. Мережа взаємних посилань, що пере-
криває цілий текст та перетворює його на органічну тканину, зі 
свого боку, становить природний наслідок визначальної ролі ін-
тенціональності в драматичному дискурсі. Вираз у тексті інтенцій 
дійових осіб, їхні тяжіння до повноти вияву з необхідністю поро-
джують рефлексію – зіставлення намірів учинків та їх наслідків. 
Саме така інтенціональна рефлексія закарбовується в драматич-
ному тексті як система дейксису, взаємних посилань віддалених, 
розмежованих дистанцією реплік персонажів. Тому така деталь, 
як розглянута вище «краплина», стає лише одним з вузлів роз-
галуженої мережі інтенціональної рефлексії, яка становить своє-
рідну основу тканини драми. 

Така органіка драми, зумовлена згаданими текстуальними ме-
таморфозами інтенцій та породженою ними рефлексією, позна-

185 Вайман С. Т. Бальзаковский парадокс. Москва  : Советский писатель, 
1981. С. 90.

чається не лише на змісту, але і на її виражальній системі. Зокре-
ма, в складі драматичного тексту прозові тексти та вірші дістають 
особливий статус. Добре відомо, що віршові розміри, канонізова-
ні саме для сцени – зокрема, білий п’ятистопний ямб (у Ц. Нор-
віда відтворений, зокрема, як 10-складник у «Перстені великої 
дами») – зазнають принципово іншого тлумачення в драмі, ніж 
у поезії. Особливості цього трактування виявляються, приміром, 
вже у вільному розташуванні синтаксичних цезур, в словоподі-
лах та переносах. Текст драми призначений для декламування з 
відповідною жестикуляцією, відтак в ньому закладено прихова-
ний намір, інтенцію, яка становить своєрідну альтернативу до ме-
тричної схеми вірша. Тож коли термінологічні позначення «інто-
нація» та «інтенція» виявляють співзвучність (хоча етимологічно 
вони виводяться від різних коренів), то саме наміри, закладені 
в інтенціональності драматичного тексту, засвідчуються його ві-
ршовою будовою, а не сама метрична схема. 

Цю обставину яскраво висвітлив Норвід у своєрідному теа-
тральному маніфесті (написаному у вигляді передмови до «Персте-
ня великої дами» – вочевидь, за відомою традицією, засвідченою, 
приміром, також передмовою Гюго до «Кромвеля»), де виклав цілу 
програму сценічної жестикуляції 186 та, зокрема, впровадивши по-
няття «кремент» (від лат. creor ‘рости’) як основної одиниці декла-
мованого на сцені вірша. За Норвідом, «вірш без рими римується 
впродовж цілої своєї тривалості, а не лише в прикінцевому співз-
вуччі виразів!» 187, звідки виводиться необхідність особливої мане-
ри декламування. Фактично тут проголошено програму «третього 
шляху» розвитку драми, поряд з віршуванням та прозою, де осно-
ву становитиме, подібно до метрики вірша, декламаційна інтенція. 
Особливо промовисто виглядає в цьому маніфесті теза про те, що 

186 Випередивши на півстоліття аналогічні ідеї В. Крегга, який, своєю чергою, 
апелював до ще одного представника романтичної думки – В. Блейка (Владими-
рова  Н.  В. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процессу 
межі ХІХ–ХХ століть. Київ : Щек, 2008, с. 75–76).

187 Norwid C. Dramaty. Norwid C . Pisma wybrane / Wybrał ... Jul. W. Gomulicki. 
Warszawa, PIW. 1968. Tom 3. С. 137. 
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вислови з драматичних текстів «należą  . . . do krainy przysłów i stają się 
formami mówienia» 188. Так стверджується цілеспрямована програ-
ма трактування драми як потенційного джерела ідіоматики. 

Справді, органіка драматичного тексту стає основою для ві-
дособлення його фрагментів саме в ролі стійких інакомовлень, 
тобто ідіомів. Інтенціональна рефлексія, створюючи мережу 
взаємних посилань між репліками персонажів та визначаючи 
їх сенс дистанційними відношеннями між ними, водночас стає 
чинником їх фрагментації як стійких словосполучень. Коли «гра 
в мовчанку» в драмі, її іманентна неповнота як наслідок ризи-
ку експериментальної гри визначають стійкість окремих реплік 
як відособлення самостійних фрагментів, придатних до життя 
поза її текстом, то, навпаки, постійна переміна перспективи ви-
світлення цих реплік в процесі розгортання драматичної дії, їх 
взаємне співвіднесення в мережі посилань, породжених інтен-
ціональною рефлексією, накладає на них печатку інакомовлен-
ня. Визначальна роль інтенціональності, яка засвідчується вже 
самою виконавською природою театрального мистецтва, необ-
хідністю режисерського та акторського витлумачення намірів 
та наслідків тих вчинків, яких доручено персонажам, дає під-
стави говорити про своєрідний мотиваційний потенціал драми 
як джерела семантичної перемінності ідіомів.

Таку незгладиму печатку інтенціональності несуть ідіоматичні 
звороти в драмах Норвіда. В «Акторі» (кінець 2-го акту), одразу 
після звістки про банкрутство, Еразм, колишній наречений Елізи, 
проголошує тезу про світобудову як годинник, що вочевидь має 
виправдати його зрадницький вчинок: «żołnierz, gdy na placówce 
stoi, czeka hasła / Od przełożonych, gdy ci znowu od zegaru, / A zegar 
powoduje się globu obrotem  ...» (‘коли солдат стоїть на посту, він 
чекає наказу від командирів, а ті, знову таки, від годинника, а го-
динник слідує за обертанням земної кулі’). Дрібна зрада тут мала 
б поставати як слідування природному рухові. Цілком інше мір-
кування стосовно того ж таки образу годинника висловлює Єжи 
(акт  3, сцена  3), хоча він навіть не чув софістичні мудрування 

188 Norwid C. Dramaty... С. 136. 

цього мерзотника: «Najlepszej woli trudno z zegarkiem iść w zgodzie» 
(найліпшій волі важко іти в згоді з годинником). 

Ще один промовистий приклад інтенціональної зумовленості 
сенсу ідіоматики демонструють вислови Елізи, коли вона дістає 
розпачливі новини про банкрутство. Тут спливає добре відомий 
концепт серце. Спочатку, після розмов з хворою матір’ю (акт 2, 
сцена  6), вона промовляє цілий монолог, де, зокрема, підно-
ситься хвала саме серцю: «Serce  – istotnym jest prawdy ogniskiem 
 . . . / Wszstko, co wielkie, jest wielkie przez serce!» (Серце – правдиве 
вогнище правди… Все, що велике  – велике через серце). Та за-
вершується це міркування гірким зауваженням, де містить натяк 
на передбачення зради нареченого: «Serce jest dobra rzecz, dopóki 
 . . . dobre!» (Серце – добра річ, доки воно само добре!). Власне за-
вершення монологу знаходить продовження у репліках, якими 
Еліза зустрічає вчинок Еразма (акт 2, сцена 6): «…jedna pani na 
wydaniu / Straci tego, który jej posagu żałował  . . . / To daleko do straty 
serca  . . . albo . . . wiary...» (одна пані загубить того, хто її посагу до-
магався… То далеко від втрати серця або віри). Тут вже концепт 
серце постає в тому сенсі, який йому надавався в стоїцизмі. Зо-
внішні обставини не можуть зруйнувати особистість. 

Саме інтенціональна зумовленість ідіомів приводить до того 
явища, коли сполучаються в одному ряді «…неповторимі дета-
лі, але такі, що перегукуються між собою. Не однорідні, не одно-
типні, але однотемні» 189. Інакше кажучи, в ідіоматиці з’являється 
те, що в лексикографії іменується партонімією, тобто своєрідним 
аналогом синонімічного ряду, де підставу для об’єднання стано-
вить не спільність семантичного поля, а  єдність ситуації. Саме 
таку ситуативну спільність демонструють особливо виразно дра-
матичні тексти, де ситуація відіграє вирішальну роль для визна-
чення фрагментації тексту. Причетність деталей до ситуації, зо-
крема, дає підставу для їх метонімічного переосмислення. Саме 
такий семантичний перехід демонструє, зокрема, зауваження 
Шеліги з «Перстеня великої дами» (акт 1, сцена 4), коли він, наче 

189  Добин  Е.  С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Ленинград  : 
Советский писатель, 1981. С. 377. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



133132

Виконавська культура в розвитку стильових систем…Ігор Юдкін-Ріпун 

передбачаючи перебіг подальших подій, цілком несподівано зі-
ставляє перстень з піском з цілком іншого приводу, розмовляю-
чи з суддею про роль особи та маси: «…ileż w kopalniych trzeba / 
Piasku podrzędnego wagi różnej, / Aby tam był rodzimym dyjament, / 
Nie – zgubionym przypadkiem z pierścienia?» (скільки ж треба в шах-
тах підґрунтя з піску різної ваги, щоб там народився діамант, а не 
випадково загубився з персня). Виникає метонімічний ряд пер-
стень – діамант – пісок, сполучений саме ситуативним сенсом. 

Це експериментування з семантикою, своєю чергою, в Норвіда 
спиралося на той же сарматський міф, прослідки якого виразно 
засвідчено творами Сковороди. Фігури замовчування та неповно-
ти, метонімічні зсуви підготовлені ранніми творами, що з’явилися 
тоді ж, коли й наведені вище твори Степана Руданського.

Та ж тема сарматської давнини, що й у «Царі Солов’ї» С.  Ру-
данського, знаходить відлунок в драматичній дилогії Ц.  Норвіда 
«Кракус» та «Ванда». В  основу дилогії покладено відомі, багато 
разів переповідані в літописах легенди про виникнення польської 
держави. Рівнобіжним до Царя Солов’я тут виступає Кракус – змі-
єборець, переможець Вавельського дракона та засновник Крако-
ва, паралель до підступного Причепи становить його брат Ракуз, 
який вбиває його, щоб захопити владу, натомість ключова постать, 
Ванда (дочка Кракуса) – це відповідник до Золотокрилої Царівни, 
з  тією відмінністю, що фінал значно трагічніший: їй доводиться 
принести себе в жертву, щоб врятувати народ від навали герман-
ців. Ця фабульна схема дає Норвіду привід розбудувати семантич-
ну мережу концептів, якими не лише розкривається дуже своєрід-
не тлумачення цих подій, але й забезпечується сама розповідь про 
них, визначаючи епічний шар драматичного тексту. 

Насамперед впадає в око, що, відтворюючи сюжетну схему, ав-
тор здійснює «фокусування», виділяє в тексті саме ті мотиви, які 
посилюють епічний, а  не драматичний характер тексту в цілому. 
В  «Кракусі» адекватно відтворено послідовність подій легенди в 
10 сценах драми: брати Кракус та Ракуз, діти володаря краю, відвід-
ують мудрого Старця за порадою, що зробити, щоб звільнити місто 
від страшної потвори – Змія, що оселився під Вавелем, і, одержав-
ши вказівку «... jedźcie za siódmą skałę  . . . najdzie się struga  . . . Wodę z 

niej hełmem kto pił miedzianym, / Bywał mu z wodą i sposób zlanym, / 
Zdobywał fortel, zyskiwał siłę...» (вирушайте за сьому скелю… там зна-
йдеться джерело… Хто з нього пив воду мідяним шоломом, тому з 
водою переливався і спосіб, той здобував фортель, знаходив сили) 
(1. 175–182). Брати вирушають до джерела, та невдовзі Ракуз повер-
тає самостійно битися проти змія, оскільки, за його словами «Losy 
się tylko więcej od nas śpieszą / Zlość smoka może wywrzeć się na masy...» 
(доля спішить швидше від нас, злість змія може справити вплив на 
маси) (2. 23–24). Він завдає поранення в обличчя шпорою своєму 
братові, який самотужки долає мандрівку до джерела. Після цього 
епізоду на початку 2-ї сцени подання дії поступається місцем лише 
роздумам героїв, висловленим у монологах, і саме протиставлення 
думок, а не дій, засвідчує розгортання драматичного конфлікту.

Все, що стосується вчинків – або подається в коментарях епі-
зодичних персонажів, або пропонується реконструювати слуха-
чеві за висловленнями з монологів. Прикметним видається, зо-
крема, те, як вирішується розв’язання драматичного конфлікту в 
сцені 9 – битві проти змія та братовбивства. Про перебіг подій тут 
можна здогадатися лише з реплік випадкових спостерігачів – пи-
тань та вигуків, тобто коментарів, за якими вичитується типовий 
риторичний прийом опису батальних картин. Головна ж драма-
тична подія  – братовбивство  – подана в межах одного рядка в 
обміні репліками: «Tłum: zbawca kto? Rakuz: Zbawca?-kto włada! 
Krakus: Skończyłem!  – Konam…» (9.  94–95) (Натовп: Хто визво-
литель? Ракуз: Визволитель? Хто – влада! Крокус: Кінчив! Вми-
раю) 190. Інакше кажучи, подія трактується не драматично, а епіч-
но, як здійснення відомого наперед архетипу каїнового гріха. 

Визначальну роль відіграє епічний, а не драматичний дискурс. 
Основу драматизму становить невідворотність наслідків вимовле-
ного на сцені слова, його випробування, а відтак атмосфера ризи-

190  Показово, що цей перебіг подій вже передбачається самим Ракузом, 
який уві сні згадує очевидний натяк на Авеля та Каїна, до того ж це – остання 
репліка 6-ї  сцени: «Podobnych braci dwóch widzę w księżycu» (6.66) (‘Подібних 
двох братів бачу не місяці’). Плями на місяці, за поширеними віруваннями – це 
саме Каїн та Авель. 
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ку, який тягне за собою кожне вживання слова. Звідси походить 
та специфічна екстремальність драми, коли гіперболізація, пере-
більшення становить вихідний момент утворення сценічного тек-
сту 191. Навпаки, у «Кракусі» все екстремальне (насамперед брато-
вбивство) зведено до мінімуму, так що протиставляються не вчин-
ки персонажів, як у драмі, а їхні думки, як у епосі. Відтак утворю-
ється специфічна система семантичних зсувів та ідіоматизації, де 
назви звичайних предметів прибирають символічного значення, 
стають усталеними ідіомами саме в межах тексту драми. Особливо 
виразно це виявляється у фіналі (сцена 10), де основним виявля-
ється не зміст самої легенди, а той народний звичай, який з нею 
пов’язаний. Йдеться про так звану rękawku – досипання власними 
руками землі до могили Кракуса, що дає підставу для своєрідного 
витлумачення самого концепту [МОГИЛА] 192 як оберегу. 

Провідне значення тут дістає та обставина, що підчас блукань 
«за сьому скелю» Кракус одержує одкровення від трьох уособле-
них істот – Порогу, Джерела та Зорі: задля перемоги над страхо-
виськом треба зректися імені та, зокрема, сховати обличчя під 
спеціальний капюшон, який надягали мерцеві  – [KAPTUR]  193. 
Саме це специфічне позначення зіставляється з попереднім кон-

191 «Драматург користується… чимось на кшталт привілеїв дурня не раху-
ватися з вимогами здорового глузду» (Бентли Э. Жизнь драмы. Москва : Ай-
рис, 2004, с. 234).

192 Етимологічно це ім’я в слов’янських мовах пов’язується з коренем слова 
могутній, могти, що засвідчено, приміром, широким вживанням рими «моги-
ла / сила» (Юдкін-Ріпун І. М. Принципи етимологічної інтерпретації художніх 
текстів. Мистецтвознавчі аспекти славістики. Київ, 2002 (Наукові записки 
культурологічного семінару. Вип. 2. Національна академія Наук України. Ін-
ститут мистецтвознавства, фольклористики та этнології ім.  М.  Т.  Рильско-
го. До 13  Міжнародного з’їзду славістів). С.  9–21). Саме такий сенс могили 
Кракуса як місця принесення визвольної жертви, що стає оберегом народу, 
надається цьому концепту Ц. Норвідом.

193 Вибір цього рідкісного слова невипадковий: воно ще в одному значенні 
має сенс тимчасового уряду, призначеного на час від смерті одного влада-
ря до призначення нового. Концепт [KAPTUR] відомий з постійного епітету 
ченців cucullatus, з  прислів’я cucullus non facit monachum «капюшон ще не 
робить монаха».

цептом  – могилою. Урядовець Шолом, який допомагає Ракузі 
в його боротьбі за владу, так коментує вбивство Кракуса: «Jak 
kaptur ongi, tak odtąd mogiła  / Skrzyje ten zacny próch, co zerwał 
pęta!» (9. 99–100) (Як тамтой капюшон, так тепер могила сховає 
той видатний порох, що зірвав пута). У фіналі вони удвох вночі 
вибираються з лопатою на могилу Кракуса, з  наміром, вислов-
леним Ракузою: «Bylebym zbawcę, zwanego nieznanym,  / Do ziemi 
środka wparł rydłem kowanym» (10.  65–66) (я б цього рятівника, 
що звуть невідомим, до середини землі запроторив би кованим 
ралом). Тепер вже Ракуз ховається під капюшоном, а  помітив-
ши народ, який збирається до могили вшановувати Кракуса, 
Шолом застерігає: «Kaptura, książę, nie podejmuj z głowy» (10: 55) 
(не здіймай з чола капюшона, князю). Інакше кажучи, на облич-
чі вбивці цей же предмет стає фальшивкою, одним з засобів уда-
вання з себе того, ким він не є. Навпаки, з Крокусом [KAPTUR] 
пов’язаний первинно, стаючи його розпізнавальним знаком, як 
свідчать репліки випадкових спостерігачів битви: «Pierwszy w 
bramie: Kapturny zbawca zakrył oczy Inny: Nieporuszony, w kapturze 
zostawa!» (9. 56–57) (Перший у брамі; Капюшонний визволитель 
закрив очі. Інший: Незворушний, залишається в капюшоні). Це 
викликає лють Ракуза, який звинувачує Кракуса в зневазі до на-
роду: «…ten, co w tym kapturze / Stoi przez wielką pogardę dla tłumu 
...» (9. 80–83) (‘той, що в капюшоні, стоїть через велику зневагу до 
натовпу…‘). Ще один аспект концепту [KAPTUR] виявляється у 
обміні репліками Шолома і Кракуса: «Szołom: Gdybyś, rycerzu, spod 
tego kaptura / Włos jeden odkrył… Krakus:… jestem spod kamienia, 
Spod mchów – z narodu, który skryła góra . Tam czaszek nagość popioł 
grzeje stary ...» (8.30–33) (Шолом: Якби, лицарю, спід того капю-
шона / Одного волоса відкрив Кракус: я спід каменя. Спід моху – 
з народу, який скрила скеля. Там оголеність черепів гріє сірий 
попіл). Тут вже відверто прирівнюються концепти [KAPTUR] = 
[КАМІННЯ], тобто ховаючи обличчя, Кракус чинить по суті ту ж 
запобіжну акцію, що й насипаючи могильний курган. 

Своїм концептом позначено також вчинки антагоніста Кра-
куса. Таким концептом виявляється [ФОРТЕЛЬ] – суто прагма-
тичний прийом, за допомогою якого Ракуз сподівається перемог-
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ти страховисько. Слово це, необережно зронене Старцем, тепер 
перетворюється в самостійну мету шукань. Прибувши до міста, 
Ракуз вихваляється: «Przуniosłem fortel, co w wodzie się łowi, smoka 
jak zażyć, wiem» (3: 12–13) (привіз фортель, яким в воді зловимо 
змія – знаю, як спожити його). Таким чином, два термінологіч-
них позначення з ремісничої сфери, до того ж запозичені з інших, 
неслов’янських мов стають знаменом в тій «битві слів», що розі-
грується на кону. Замість драматичних конфліктів вчинків тут на 
перший план висувається епічне протиставлення понять, а від-
так відбувається уповільнення акції, що завдячує, зокрема, ви-
никненню складних семантичних мереж.

Такі ж епічні ефекти простежуються у «Ванді». Драматичний 
конфлікт – це протистояння Ванди та володаря германців Рити-
гера, але поданий він, як і в попередній п’єсі, переважно в моно-
логах. Композиційно драму побудовано з 6 сцен: хоровий про-
лог (1), сцена в замку Ванди, що складається з коментарів спо-
стерігачів про поведінку Ванду та її монологу (2), сцена в таборі 
германців, що завершується монологом Ритигера з відвертим 
оголошенням підступних намірів оволодіти Вандою (3), сцена в 
замку Ванди, куди під виглядом Скальда приходить Ритигер (4), 
діалог Ванди і Ритигера  (5), фінал – самоспалення Ванди і по-
ява германців, які, не знайшовши володарки, повертають свою 
навалу в інший бік («на Рим»)  (6). Епічний дискурс драми ви-
являється вже в тому, що, як і в попередній, Ц. Норвід старан-
но уникає, обмежує мінімумом демонстрацію вчинків персона-
жів. Промовисто виглядає той факт, що єдина сцена відвертого 
зіткнення Ванди з Ритигером (сцена  4) вже з першого обміну 
репліками подається як епілог відсутньої розмови: «Wanda: 
Powiadam tobie – nie ścigaj mię, panie! Rytyger: Wando! Wanda: Co 
miałam rzec, rzekłam…» (Кажу тобі – не переслідуй мене, пане! 
Ритигер: Вандо! Ванда: Що мала мовити, промовила…). Таким 
чином, дію, те що героїня «промовила», відсунуто за лаштунки, 
не подано на сцені. 

Ще переконливіше ця відмова від демонстрації драматичної 
акції виглядає у фіналі. Кульмінаційний момент позначений 
словами героїні перед самоспаленням, що відсилають до епігра-

фу до драми та водночас мають значно ширші інтертекстуаль-
ні зв’язки. У епіграфі автор наводить уривок з літургійної пісні 
про те, «gdy Pan umіerał, / Na północ, głowę skłoniwszy, pozierał… 
kończąc mękę, skłaniał rękę / Ku północnym ludziom» (коли Пан 
Бог помирав, то на північ схиливши голову, дивився… кінча-
ючи муки, схиляв руки до північних народів). Польща в цьому 
контексті подається саме як один з «північних народів», що 
підлягає цьому благословенню. Самоспалення Ванди, за ав-
торським задумом, відбувається саме в скорботну п’ятницю, 
одночасно з розп’яттям Христа, і подається в її останніх сло-
вах як наслідування Христа: «widziałam cień oromny Boga,  /  . . . 
A to był tylko ręki jednej cień  – ta ręka  / Jakby przebita była, bo 
słońce padało / Przez wnętrze dłoni ...» (6. 51–55) (бачила велетен-
ську тінь Бога… А то була лише тінь однієї руки – та рука наче 
пробита була, бо сонце світило через внутрішній бік долоні). 
Про сенс своєї жертви як запоруки майбутньої долі свого на-
роду сповіщає Ванда в наступних, вже останніх словах: «…to 
jest dość na wieki / żywota dla was . . . A co jest we mnie, dam wam» 
(6. 61–64) (тут досить на віки життя для вас… а що у мене, дам 
вам). Мотив наслідування Христа належить до найстійкіших 
топосів латинського середньовіччя, який відтворено в драмі 
романтичної доби. 

В тлумаченні цього мотиву привертає увагу чітке протистав-
лення концептів [СОНЦЕ] та [ТІНЬ], і саме воно проводиться 
через цілий твір. Ванда в першому ж монолозі оголошує, що 
«odbijam słońce jak jezioro / Kędy ludzie wodę czystą biorą» (2.33-
34) (відбиваю сонце як озеро, де люди беруть чисту воду). Саме 
«сонячність» стає для неї джерелом самоти і страждань, що ви-
пливають з її великого покликання: «lud mię postawił na szczycie / 
Jako najbielszy śnieg  . . . i jestem oto  . . . / Odlatująca w słońce całe życie / 
Ani się cieszyć mogą tą białotą!» (5. 12–15) (народ поставив мене 
на височині як найбіліший сніг… і от я відлітаю до сонця ціле 
життя, не можу тішитися тією білістю). Випереджаючи зістав-
лення тіні (зокрема, тіні розіп’ятого Христа) та сонця з остан-
нього монологу, Ванда порівнює себе з хмаринкою: «jakbym była 
na tej góry szczycie / Sama jak chmurki płatek na błękicie» (4.9–10) 
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(коли б була я на верхівці цієї гори як кавалок хмарки на бла-
киті). Відтак впроваджується концепт [ХМАРА] як один з різ-
новидів концепту [ТІНЬ]. Цьому тлумаченню протиставляється 
через кілька рядків висловлення переодягненого скальдом Ри-
тигера про свої племена, що «pułkami grubych chmur na niebie 
wbite» (4. 34) (полками грубих хмар на небосхил прибито). Скла-
дається картина «небесного бою» 194, в якому брутальній агресії 
протистоїть краса і готовність до жертви. Свої підступні наміри 
Ритигер як представник війська хмар, тіні, темряви проголошує 
відверто: «Królowę wezmę  . . .  / Do wieszczby fortel dołączę jak lisa 
 . . . / I będę miłość pił jak miód ten z plastru» (3. 35–36, 49) (Королеву 
візьмемо… до ворожіння додам фортель, як лисиця… І  пити-
му кохання як мед зі стільників). За ідіоматичним вживанням 
означених концептів прозирає драматичний конфлікт, висвіт-
лений, одначе, з епічної дистанції.

Ідіоматика драми служить насамперед характеристиці ге-
роїв, створенню словесного портрета дійової особи, а  відтак 
вкладається в той струмінь свідомості, який проймає ціле 
життя персонажа. Таке портретування досягається через зо-
браження того, як персонаж приймає те чи інше рішення про 
вибір дії, як формулює той чи інший імператив. Відтак визна-
чальними стають модальні характеристики реплік персонажів, 
якими додається ідіоматичний зміст до власного значення. 
Сама структура драми з її поступовим розкриттям обставин 
зумовлює необхідність часткової, неповної характеристики 
предмету, а відтак використання перифрастичних описів. Мо-
тиви вчинків персонажів, про які йдеться у їх репліках, з одно-
го боку, повністю нез’ясовані самими дійовими особами, а  з 
іншого, не можуть бути вміщені в одному повідомленні і пода-
ються у висловах лише частково, натяками через окремі деталі. 
Самий процес прийняття рішення, який становить основу для 
зображення в драматичному тексті, вимагає з’ясування дета-
лей, поданих перифрастичними засобами. Імперативна мо-

194 Давній топос, засвідчений, приміром картиною М. Рериха під одноймен-
ною назвою. 

дальність драматичного тексту зумовлює звернення до частко-
вої, детальної характеристики предмету. 

Такі ефекти перетворення поточної розмови на ланцюг іді-
оматичних висловів, де через деталі створюється образ цілого, 
дуже показові для історичних драм, в яких увиразнення леген-
дарних постатей минулого досягається через висловлювання 
реплік їхніми устами. Саме в конкретному тексті драми кожна 
репліка одержує смислове навантаження через референції до 
інших дільниць тексту та до фразеологічного досвіду відтворе-
ної епохи в цілому. 

Зі свого боку, драматична рефлексія завжди визначається ін-
тенцією, намірами персонажів, які переслідуються в їх репліках. 
Не лише найменування завжди постає як перейменування, але 
і позначення предмету постає як його призначення. Подібно до 
виявлених О.  О.  Потебнею ближчих та дальших значень сло-
ва, драматичні персонажі розмежовують ближчі та дальші цілі, 
звичайно приховані, маючи на увазі їх реалізацію. Відповідно, 
розмова на кону відбувається не про те, що згадується, сенс сло-
ва завжди зміщений відповідно до цілей, виявляючи проблем-
ність внутрішньої форми. Звичайна нормативна, стилістично 
нейтральна колокація, зокрема, стає ідіоматичним виразом, 
коли вкладається в уста персонажа як засіб його характеристи-
ки. Частковість характеристики предмету, виявлення окремих, 
особливих його аспектів досягається розкриттям внутрішньої 
форми слова. Вільна колокація стає ідіомою, коли вживається 
як характеристика персонажу: запитання «бути чи не бути» в 
звичайному поточному мовленні не містить нічого особливого, 
та ставши початковою фразою гамлетівського монологу, воно 
стає характерною ідіомою. Відтак в устах персонажу слово є по-
кажчиком характеру, розкриваючи свою внутрішню форму че-
рез ідіоматичні сполучення, воно несе фізіономічні ознаки осо-
бистості. Інакше кажучи, інтегрованість в текст ролі становить 
передумову ідіоматизації вільних словосполучень. 

Промовисті приклади тут містять драми С.  Жеромського, 
який, з  одного боку, постійно орієнтувався на використання 
зворотів поточної розмовної мови, але з іншого боку, в  дусі 
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необароко надавав колоквіалізмам значення ідіомів, що дало 
підставу визначати стилістику письменника як модерністське 
бароко 195.Один з майстерних взірців подібного використання 
перифрастики демонструє історична драма С.  Жеромського 
«Сулковський» (написана паралельно з відомим історичним 
романом «Попіл»), присвячена постаті одного з організато-
рів польських легіонів при війську Наполеона. Сюжет драми 
визначається протистоянням суспільних сил епохи: Сулков-
ського зображено у спілкуванні зі співвітчизниками в таборі 
в Італії 1796 року, яких він закликає боротися за Польщу під 
французькими прапорами (акт  1); серед ворожого табору як 
посланника Наполеона до Венеції 1797  року, де відбуваєть-
ся його перша сутичка з емігрантом Антрегом та знайомство 
з принцесою Гонзаго (акт  2), у  Мілані 1797  року в діалогах з 
приятелем, сходознавцем Вентурою, з  прибулим туди інког-
ніто основним своїм антагоністом Антрегом, який намага-
ється його спокусити й перейти на свій бік, та з принцесою 
Гонзаго, в  яку він закохується (акт  3). Розв’язка надходить, 
коли він прибуває інкогніто до ворожого табору до Лозанни 
1798 року для побачення з Гонзагою і розчаровується, убачаю-
чи в ній знаряддя ворожих йому сил (акт 4), за чим слідує його 
загибель під час Єгипетської виправи (акт 5), влаштована, як 
слідує з реплік, самим Наполеоном, що побачив у незламній 
відданості республіканським ідеалам перешкоду своїм імпер-
ським амбіціям. Отже, в творі подано трагедію фаталістичної 
і фанатичної постаті, де непохитна віра в ідеали приводять до 
засліплення і перетворення ідеалу на ідола, від якого надхо-
дить загибель. Ця колізія дає нагоду до щедрого використання 
фразеологічних засобів, насамперед перифрастичної заміни, 
яка виявляється необхідною для з’ясування мотивів учинків 
персонажа. Зокрема, займенникова та предикативна функції 

195  Зокрема, йдеться про специфічне використання синтаксичних засобів 
інверсії, що лучить письменника з бароковою поезією, зосібна, з  творчістю 
А. Морштина (див. Dłuska M. Modernistyczny barok Żeromskiego. Pamiętnik lite-
racki. 1966. T. LVII. N. 1. S. 109–152). 

такої заміни предмету характерними деталями виявляються 
необхідними для розгортання драматичної дії. 

Трагедія самоомани революційною фразеологією виразно про-
стежується в сцені, де відомого польського конфідента Наполеона, 
учасника його італійських виправ, намагаються перехопити емі-
гранти на чолі з Антрегом, користуючись його коханням з прин-
цесою Модени. Вирішальна сцена дискусії відбувається під час зу-
стрічі в Лозанні, куди Сулковський прибув інкогніто для зустрічі з 
принцесою. Саме тут вимовляється ключове слово – мовчання, яке 
змінює сенс впродовж сцени. Спершу його згадує герой, і воно лу-
ною віддається в устах його коханої: «S.: Wszystko pokryie milczenie, 
milczenie… (Ks.: ) Milczenie…» (Все вкриє мовчання, мовчання). 
Далі, коли приєднується Антрег і наводить аргументи на користь 
порозуміння з емігрантами, з уст Принцеси лунає «Я мовчу» – у 
сенсі «я тримаюся осторонь». Коли ж, нарешті, Сулковський спе-
речається із своїм ворогом, вона у розпачі гукає «Замовкни!». Так, 
часткові сенси означуваної суті, відмінно розкриваються як ідіоми 
в різних устах і за різних ситуацій.

Характерний приклад утворення «займенникових предика-
тів» бачимо в 3-му  акті, який розпочинається зовні малозна-
чущим обміном фразами головного героя з приятелем-сходо-
знавцем Вентурою: «V .: Jesteś zajęty? S .: Tak, pracuję, ale wlaśnie 
chciałem odpocząć» (В. : Ти зайнятий? С.: Так, працюю, але, влас-
не, хотів відпочити). Цей обмін загальниками, що трапляється 
багаторазово в найрізноманітніших ситуаціях, вже містить важ-
ливе посилання: висловивши намір «відпочивати», герой фак-
тично дає згоду на розмову. Саме в діалозі з досвідченим ученим 
окреслюються справжні мотиви поведінки героя та ті джерела 
небезпеки (реальні наміри Наполеона), які тягнуть його до за-
гибелі. За Вентурою надходить головний антагоніст (який пере-
брався на священика) Антрег, а  за сценою словесного двобою 
між ними слідує поява принцеси Гонзаго, і в наступній розмові 
виявляються почуття закоханості героя до неї. Так згадка про 
«відпочинок» у початковій репліці, впроваджуючи розгортання 
трьох діалогів, визначальних для драми, стає вказівкою на вуз-
ловий момент розгортання дії. 
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Призначення перифрастичних замін виявляється, зокрема, 
у  притчах Вентури, через які розкриваються справжні наміри 
Наполеона. Натякаючи на його монархічні проекти, Вентура в 
3-му акті зазначає: «…jestem przewodnikiem po wyśnionym państwie 
generała Bonaparte… Zbliżamy się do posągu Osirisa i wskrzeszamy 
przedwieczny sen świata» (я – провідник по вимріяному царству гене-
рала Бонапарта… Наближаємося до постаті Осіріса і воскрешаємо 
передвічний сон світу). Мотив сну і ночі виявляється тут предика-
том, який наскрізно проймає драму і випробовує головного героя. 
Але особливо істотно, що саме цей мотив пов’язує обидві наскрізні 
драматичні лінії дії – до відсутньої у драмі постаті Наполеона та 
до присутньої Гонзаги. На завершення акту Вентура, прощаючись 
з Гонзагою, вимовляє знаменну репліку: «Ażeby się zaś oczyścić z 
zetknienia ziemi, wstępowała Izyda po nocy w ogień» (щоб очиститися 
від зіткнення з землею, Ізида вночі вступала до вогню). Ця репліка 
може видатися вишуканим компліментом, але мотиви сну і ночі 
знаходять завершення у фіналі драми, де в розмові з приводу зо-
браження Ізиди відбувається обмін репліками між Сулковським, 
який намагається пояснити свій розрив з Гонзагою, і  Вентурою, 
який розтлумачує йому його помилку: «S.: Ona – to symbol wszystkich 
kobiet świata… Można by ją nazwać Agnese Gonzaga… Błędne światło 
księżyca… Czym by była, gdyby nie jej brat I małżonek – słońce?… V .: 
Czymże byś ty był sam, gdyby w tobie nie było czarodziejskiego spojrzenia 
słabych z pięknośći oczu bogini, ktorą przezywasz Agnesina Gonzaga?… 
Ona jest… noc, głębia otchłani, rodzica genialnej mysli» (С.: Вона – сим-
вол всіх жінок світу. Можна її назвати Агнесиною Гонзага. При-
марний світ місяця. Чим була б, коли б не її брат і чоловік сонце? 
В. : Чим би був ти сам, коли б в тобі не було споглядання слабих від 
краси очей богині, яку іменуєш Агнесиною Гонзагою? Вона – ніч, 
глибина безодні, мати геніальної думки).

Сулковський зрікся кохання і тим прирік себе на загибель – 
таким є висновок перифрастичних описів того, що відбувалося 
в його душі. Герой гине як жертва власного фанатизму розсуд-
ливості і зневаги до інтуїції, до жіночого, нічного начала. Відмо-
вившись від Гонзаги, він віддав себе Наполеону, не зрозумівши, 
що для того його республіканські переконання вже стали пере-

шкодою на шляху до влади. Про трагедію фанатизму свідчить 
остання фраза Cулковського, коли Вентура попереджає, що На-
полеон зробив в його бік відомий на сході магічний жест «абсо-
лютного наказу», що означає приречення до загибелі: «Pomiędzy 
absolutnym rozkazem I moim sercem leży krzywda Polski . Nie może 
jej przerbić złe zaklęcie» (Між абсолютним наказом і моїм серцем 
лежить кривда Польщі. Її не може пробити зле закляття). Саме 
в патріотичні почуття героя влучають імперські інтриги, тож пе-
рифрастичне позначення цих почуттів як захисту серця виявляє 
джерела загибелі героя в його довірливості. 

Мотив місячної ночі виникає в ключовому епізоді драми – у 
освідченні Сулковського в коханні до Гонзаги в 3-му акті: «Czy 
sława nie jest jak odbicie księżyca na morzu, które wraz z nami idzie – 
nasze złudzenie – i wraz z nami ginie, gdy zawrzemy oczy?» (Чи сла-
ва не є подібна до відображення місяця в морі, яке іде разом з 
нами – наша ілюзія – і гине з нами, коли заплющимо очі?). Зневага 
до всього «нічного» як до марноти світу – це давній мотив, який 
тут перенесено на те, що лежить поза визначеними героєм влас-
ними життєвими цілями. Недовіра до оманливості обертається в 
драмі довірливістю самого героя до власної самовпевненості. За 
деталями перифрастичного опису проглядають глибинні коріння 
страху перед «нічною стороною світу», перед інтуїцією, які спо-
нукають до переоцінки розсудливо збудованих ідеалів. Цей при-
клад ілюструє формування ідіоматики на основі перифрастичних 
описів драматичного тексту. З’ясування обставин драматичної 
дії здійснюється через виявлення частковостей, які відсилають 
до глибинних значень. Саме ключові деталі, виявлені в цих опи-
сах, окреслюють вузлові моменти драматичної композиції. На їх 
основі складається локальний ідіоматичний сенс, властивий саме 
даному конкретному драматичному тексту.

У драмі «Колядна маска» (оригінальна назва твору – «Turoń» – 
означає шати зубра або тура, в  який вбирається учасник обря-
дового дійства) розповідається про події ночі з 18 на 19 лютого 
1846 року, коли австрійський уряд руками селян придушив спро-
бу польського повстання. В  першій дії в хаті шляхтича Цедри 
змовники збираються вирушати до Тарнова, чекаючи з Франції 
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зв’язківця – Губерта (нареченого Вероніки, дочки Цедри), який 
прибуває у вбранні колядника, перекупленого ним у селян. Та до 
домівки входять селяни на чолі з їхнім проводирем Шелею, змов-
ників виганяють на тортури, а Губерта і Вероніку залишають від 
вартою. В другій дії випадково до садиби заїздить віце-губернатор 
Галичини Ляжанський, перед яким Шеля, що вже увійшов у роль 
тимчасового диктатора, демонструє як свого в’язня Вероніку і ви-
магає, щоб вона побралася з його сином. Після від’їзду високого 
гостя, який відсторонився від участі в справах, Вероніка вимагає 
звільнити Губерта як умову своєї згоди на залицяння сина Шелі. 
Проводир вирішує її одурити, наказавши одному з своїх при-
бічників, на ім’я Худий, відвезти його до поліції і домогтися від 
нього написати листа Вероніці про своє звільнення. В третій дії 
Худий переходить на бік повстанців і, скориставшись перстенцем 
Шелі як знаком влади, виводить Губерта з підземелля, а разом з 
Веронікою під колядними масками вони вибираються з хати. 

Тут відкриттям Ст. Жеромського став образ Шелі. У словесно-
му двобої з Губертом, який промовляє до селян з закликом до по-
встання, проголошуючи скасування панщини, він висловлює таку 
промовисту фразу: «A ty skąd masz na to prawo, žeby naszą krzywdę 
kasować?… Paszczyznę skasuje ten, co ma na to prawo, najjasniejszy pan, 
cysarz, ale nie ty» (А в тебе звідки те право, щоб наші кривди скасо-
вувати? Панщину скасує той, хто має на це право, найясніший пан 
цісар, а не ти). Ключовою ідіомою тут стає словосполучення [prawo 
kasować] як предмет сперечання. Давнє запозичення з середньовіч-
ної латини, це слово «касувати» закоренилося в мовній пам’яті і 
відновлюється реліктом середньовічного судочинства. Ми бачимо, 
як обидва партнери діалогу вбачають у його внутрішній формі ціл-
ком протилежні сенси. Промовистий приклад характеристичної 
ідіоматики містить репліка Шелі стосовно намірів селян: «Skoro z 
tej całej ziemi ciarachów wytracę do nogi, dwory spalę i juž ani jednego 
nie będzie… – wtedy podzieli cysarz grunty wasze pomiędzy nas, každemu 
po równo, žeby žaden nie miał więcej od sąsiada» (Як лише з тої цілої 
землі підпанків знищимо всіх до одного, двори спалимо і вже жод-
ного не буде… тоді цісар поділить наші ґрунти між нами, кожно-
му порівно, щоб жоден не мав більше від сусіда). Саме сусід тут 

становить ключ ідіоми [більше сусіда], що є основним аргументом 
сперечання. Такі ідіоми дозволяють виявити основну пристрасть, 
що стоїть за фразеологією егалітаризму – заздрість, спрямовану до 
того ж насамперед на сусіда, на ближнього. Йдеться не про помсту 
за кривди, а про задоволення саме почуття заздрості.

У драмі «Стану білішою над сніг» йдеться про сімейний кон-
флікт: у першій дії син поміщиці Рудомської Вінцентій, щоб пере-
шкодити шлюбові своєї коханої, поміщицької вихованки Ірени, 
з  нелюбом, за якого її силкується видати поміщиця, відкриває 
шлюз при греблі, викликаючи повінь, де той гине. Рудомська 
проклинає сина й Ірену, а в наступних діях розгортається історія 
загибелі родини. Саме образи повені, греблі, розбурханої весня-
ної води стають тут провідними символами, і такі семантичні пе-
реходи розкривають можливості, закладені до імен як позначень 
суб’єктів дії. Прикметний, зокрема, обмін репліками між Рудом-
ською і сином: (Rudomska:) «Czy ten przekóp Joachima pomaga?» 
(Wincenty:) «Niewątpliwie . Odprowadza nadmiar wody» (Чи пома-
гає той копанок Йоахіма? Поза сумнівом. Відводить надлишок 
води). Здається, тут суто гідротехнічні подробиці. Однак справді 
словосполучення [nadmiar wody] в ситуації граничного збуджен-
ня в устах Вінцентія здобуває символічний сенс. Така ж ідіома-
тизація звичайних словосполучень властива ролі Ірени, яка сама 
про це твердить: «Oduczyłam się mówić jasno i szczerze» (відучилася 
промовляти ясно і щиро). Прихований сенс струменя свідомості 
залишається як поклад в ідіоматиці, значення якої прибирають 
репліки персонажів, об’єднані цим струменем. 

Компендіум акторської техніки в прозаїчному тексті: до-
свід В .  Вульф. Прийоми сценічної репетиції впливають на лі-
тературу особливо помітно саме через струмінь свідомості. 
Солілоквія як засіб акторського опанування ролі сприяє пере-
творенню оповіді на медитацію, розкриваючи дію через її відо-
браження у внутрішньому світі героя. Сценічне перевтілення 
може простежуватися через особистісні зміни, засвідчені меди-
тативними побудовами. 

Звичайна схема інсценізації літературного твору поступається 
місцем зворотному впливові театру, який прибирає пріоритет-
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не значення і стає джерелом прози, як при її витоках. Не пере-
творення прозаїчного твору в сценарій та далі в інтерпретаційні 
версії на кону, а навпаки, шлях від репетицій театру уяви до пе-
ревтілення його на папері – такий творчий процес стає вагомим 
для літератури ХХ ст. Осмислюючи реальність як величезну сце-
ну і уявляючи себе актором на ній, письменник переживає пере-
втілення в свої ж образи, так що оповідь стає звітом про досвід 
неперервних репетицій. Тоді автор стає посередником, медіумом 
поміж світом як виставою та розповіддю про реальністю. Стаючи 
уявним актором, автор подає свій, авторський образ серед обра-
зів інших дійових осіб своєї оповіді. Такий ефект можна проілю-
струвати багатьма прикладами переносу виконавської сценічної 
практики на сторінки літературного твору. 

Одна з найістотніших вимог до виконання твору на кону по-
лягає в заповненні «порожніх дірок», лакун тексту, відгадуванні 
того, що (зокрема, умисно) не зафіксовано автором, в доповне-
нні тексту вигадкою. Зокрема, це стосується доповнення ви-
писаних реплік акторськими коментарями – «невимовленими» 
внутрішніми монологами акторів, що лише подумки проголо-
шується на взірець реплік a parte. Між тим сама форма такої 
неперервної солілоквії, розмови наодинці з собою повертає, як 
вже відзначалося, до Св. Августина, до його славетної «Спові-
ді», як способу вивчення власних особистісних можливостей. 
Окрім того, важливо наголосити, що постійний молитовний 
стан, необхідний для сповіді, виводиться з такого джерела, як 
рекомендації Орігена щодо ідеального християнського жит-
тя 196, а це вже знову виводить до постаті Григорія Сковороди – 
одного з найяскравіших представників цієї народно-релігійної 
традиції. Такі давні рекомендації парадоксальним чином збіга-
ються і зрощуються з поточною практикою акторської гри, де 
уявні ланцюжки невимовлених реплік a parte, коментарів до 
виписаних в тексті подій, розкривають справжні наміри персо-
нажів. Водночас такі приховані внутрішні монологи необхідні 

196 Шпідлік Т. Духовність християнського сходу Львів: Львівська Богословсь-
ка Академія, 1999. (Посібники з богослов’я № 5). С. 152–153. 

для самої акторської гри як сугестивний чинник, що забезпечує 
навіювання необхідного настрою, психічного стану. 

Парадоксальним чином ця традиція невимовленої вголос 
солілоквії пов’язана з самою природою грайливості театру, що 
справила величезний вплив на розвиток оповідних засобів лі-
тератури. Вище вже йшлося про традиції Л. Стерна, про «Трі-
трама Шенді» як взірець ретардації, уповільнення дії, подібного 
до того, як це відбувається у репетиціях, а не на виставі. Автор 
неначе розважається, бавиться кожною миттєвістю оповіді, не-
зліченними відступами (аналогами таких солілоквій) забезпечу-
ючи перехід від одного кроку дії до іншого, а заразом зміну тим-
часових цілей від одного епізоду до іншого. Вже відзначалася 
роль приятеля письменника Д. Герріка, який, зокрема, консуль-
тував письменника 197. Додамо, що у листі до нього (з посилан-
ням на «Дон Кіхота» як на першоджерело) Стерн зазначав, що 
замислив свій роман як «a Cervantic Comedy […] which will be 
still more dramatic»  198 (комедію в дусі Сервантеса, яка буде ще 
більш драматичною). Відзначалося також, що саме образ автора 
ставав об’єднувальним чинником роману, становлячи його на-
скрізну вісь, а відтак ознаки солілоквії надавалися цілій оповіді, 
так само як і те, що наслідком цього ставало трактування персо-
нажів на взірець постатей лялькового театру 199: кажучи сучас-
нішою термінологією, дійові особи – Іншість самого оповідача, 
його alter ego. Нарешті, варто відзначити також, що приписува-
не Л. Стерну «відкриття детального опису постави і рухливості 
особи» має витоки в творчості Уїльяма Хогарта 200, який зобра-
жував театралізовані сцени. 

197 Верцман И. Лоренс Стерн. Из истории английского реализма (Москва :) 
Изд. АН СССР, 1941. С. 178. 

198 Sterne Laurence. Selected Prose and Letters. In 2 vol. Moscow : Progress, 1981. 
2. 521. 

199 Атарова К. Н. Творчество Лоренса Стерна. Sterne Laurence . Selected Prose 
and Letters . In 2 vol . Moscow : Progress, 1981. С. 17, 19. 

200 Алексеев М. П. Уильям Хогарт и его «Анализ красоты». Хогарт У . Анализ 
красоты. Ленинград : Искусство, 1987. С. 71. 
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Театральна грайливість, перенесена до прози, потягла за со-
бою ланцюговий процес наслідків. Відомо, що наслідування та 
насамперед удавання становить особливо важливий чинник та-
кої грайливості. Однак «наслідувати можна лише людську істо-
ту»  201, а  тому і навіювання, сугестивній ефекти внутрішніх мо-
нологів стають відчутними саме через захоплення, фасцінацію 
глядацького загалу. Хоча гра сама по собі не є продуктивною 
діяльністю із зовні визначеними цілями, та її сліди на театраль-
ному кону несуть очевидні ознаки «продуктивності» через пере-
втілення виконавця в образ дійової особи  202. Тоді придатність 
знадобів виконавської репетиції для побудови оповідного тексту 
забезпечує можливість перенесення до внутрішнього простору 
літератури також процедури перевтілення як суто театрального 
феномену. Гра з подробицями оповіді для власної втіхи й забави, 
залюбки виписана Стерном, стає пусковим приладом перевтілен-
ня. Зокрема, така забава уможливлює подання образу автора як 
учасника розігруваного на сторінках роману дійства, а самих пер-
сонажів як іпостасей Іншості автора. Тоді авторський голос упо-
дібнюється хору античної драми або свідкові барокової ораторії, 
а відтак наближається до вторинних, епізодичних дійових осіб. 
Автора драми, чий голос практично відсутній, можна порівняти з 
відсутнім персонажем, існування якого лише припускається, або 
із зневажено малою одиницею оповіді. Щось подібне, зокрема, 
спостерігається у т.  зв. невласне-прямому мовленні, у  прихова-
них цитатах, де авторські висловлювання полаються впереміш із 
фразами, вочевидь приписуваними іншим особам. 

Тоді саме солілоквія стає джерелом розвитку «струменя свідо-
мості». Нарація стає медитацією завдяки особливій текстовій будо-
ві наскрізних розосереджених тирад, що проймають цілу роль, ви-
голошувану актором на кону, а саме медитація започатковує таке 
розгортання тексту, яке надає йому ліричного спрямування. Ота-
ким робом і з’явився струмінь свідомості як особливий наративний 

201 Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. Москва : Сов. пи-
сатель, 1982. С. 420. 

202 Переверзев В. Ф. Гоголь... С. 428. 

метод, в якому просвічує його сценічний родовід. Саме в медитації 
створюється простір гри для подання розгорнутого авторського 
образу. Замість зображення дії та портретування дійових осіб роз-
міщуються «проміжні ланки» 203, які підлягають оцінці в медитатив-
них тирадах. Перевага такого способу подання авторського образу 
полягає в тому, що передаються невидимі та іншим способом непо-
мітні вияви реального світу, як це відбувається, зокрема, у симво-
лістській драмі 204, де, зрештою, найповніше було розвинуто рито-
ричний принцип дієгезису – зображення подій через опис вражень, 
які ті справили на конкретних суб’єктів. Водночас традиційним суто 
описовим знадобам оповіді відводиться роль подання лише поверх-
невих, неістотних явищ без розкриття суті спостережених подій. 

Водночас вже відзначалося, що в медитативних внутрішніх 
монологах В. Вульф вчинки і події подано «наче відображеними 
у свідомості дійових осіб» 205, тобто очима персонажів, способом 
«внутрішнього» опису подій, що сягає Л. Толстого, для якого те-
пер залучено медитацію. Це не означає, що медитація заміщає 
собою акцію, витискає дію (як, приміром, відбувається з редук-
цією дії в розмовній драмі); навпаки, послідовність подій тут по-
дається через внутрішній світ персонажів, їхні переживання. Па-
радоксальний наслідок такого розвитку оповіді полягає в тому. 
що ліричні відступи стають масштабнішими за розповідь про 
самі події  206, але ще важливішою стає виняткове значення, яке 
дістають часткові подробиці, деталі: «Незначна зовнішня подія 
може давати поштовх для такого ланцюга образів, який залишає 
сучасність і вільно рухається в різних часових напрямках»  207. 

203 Гинзбург Л. О структуре литературного персонажа. Искусство слова . Сб . 
статей к 80-летию члена-корреспондента АН СССР Димитрия Димитриевича 
Благого. Москва : Наука, 1973. С. 377. 

204 «Головна дія п’єси залишається для нас невидимою, і ми спостерігаємо 
лише її відображення в свідомості інших дійових осіб» (Шкунаева И. Д. Бель-
гийская драма от Метерлинка до наших дней. Москва : Искусство, 1973, с. 46). 

205 Ауэрбах Э. Мимесис. Москва : Прогресс, 1976. С. 527. 
206 Ауэрбах Э. Мимесис... С. 529. 
207 Ауэрбах Э. Мимесис... С. 533. 
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Очевидні виразні сліди театральної солілоквії у таких медита-
тивних властивостях нарації. 

Чи не в найбільш демонстративній формі перевтілення по-
дібні театральні властивості оповіді подано в повісті В.  Вульф 
«Орландо» (1928), де казка про особу, яка живе кілька століть 
поспіль, змінюючи свою стать, дає нагоду для розумового екс-
перименту щодо принципової відмінності чоловічого та жіночо-
го світобачення. Повість несе очевидні риси стилізації «східних 
казок» ХVІІІ  ст. Водночас умисно подана маска «всевідаючого» 
автора вказує на сценічну гру, ба навіть містифікацію читача. 
Йдеться власне в гру зі стилізацією (що стане типовою ознакою 
постмодерну більш як через півстоліття), якою заміщається при-
сутність справжнього спостерігача. Авторський образ присутній 
як театральна маска, що не береться серйозно, про що свідчить, 
приміром, відверто абсурдна симуляція «вченого» міркування 
про природу часу, що мало б обґрунтувати і підготувати чарівні 
перетворення героя (444) 208: «An hour […] may be stretched to fifty 
[…] This extraordinary discrepancy between the time on the clock and 
time in the mind […] deserves fuller investigation» (Година може роз-
тягнутися до п’ятдесяти. Виняткова розбіжність часу годинника 
і розумового часу заслуговує докладнішого дослідження). Такі 
вислови засвідчують іронічне ставлення до авторського образу, 
тому, попри всі стилістичні алюзії щодо всевідаючого автора, 
його постать справді зникає з поля уваги. 

Це простежується, зокрема, в тому способі, яким описується 
чарівне перетворення Орландо з однієї статі в іншу (463): «Next 
morning, the Duke, as we must now call him, was found by his secretaries 
sunk in profound slumber […] But when afternoon came, and he still 
slept, a doctor was summoned […]» (наступного ранку герцога, як 
ми тепер повинні іменувати його, знайшли його секретарі зану-
реним в глибокий сон. Та коли пройшов полудень, а він ще спав, 
покликали лікаря). Через тиждень до героя з’явилися, в дусі сце-

208  Тут і далі посилання (в  дужках  – номер сторінки) на цитати з творів 
В.  Вульф наводяться за виданням: Woolf, Virginia. Selected Works. Ware  : 
Wordsworth, 2005. 1020 p. 

нічної феєрії, чарівні дами зі своїми благими вістями і залишили 
(466) «the room with the sleeping Orlando and the trumpeters» (кім-
нату із сплячим Орландо та сурмачами); далі «one terrific blast ‘The 
Truth!’  – at which Orlando woke» (жахливий вибух  – Правда!  – і 
Орландо прокинувся) – подія позначає момент метаморфози суто 
театральним бутафорним ефектом. Спосіб опису подій вочевидь 
відсилає до образу всевідаючого оповідача, який звітує про події, 
та в цьому закладено іронію. Про це може свідчити, приміром, 
коментарі до відчаю героїні,яка повернулася з вечорниць (494): 
«How, in so short a time, she had passed from intoxication to disgust we 
will only seek to explain by supposing that this mysterious composition 
which we call society […] has a spirit in it, volatile but potent, which 
either makes you drunk […] or gives you a headache» (Як, за таку 
мить, вона перейшла від отруєння до несмаку, ми можемо лише 
спробувати пояснити, припускаючи, що таємна суміш, яку ми на-
зиваємо суспільством, містить в собі дух, летючий, але могутній, 
який або змусить вас упитися, або спричинить вам головну біль). 
Пояснення з претензією обґрунтування всього спостереженого 
містять алюзії до просвітницької філософії і становлять пародію 
тогочасного стилю оповіді. 

Попри все інше, саме солілоквія панує в наративній тканині 
твору, уможливлюючи подання тих перевтілень, які відчуває ге-
роїня. Про це може свідчити той пасаж, де героїня розмірковує 
про самотність, і що прикметне, напередодні «пародійного обер-
тання» сцени заручин, що відсилає до «жіночого» роману «Джейн 
Ейр» Шарлотти Бронте  209: (521): «So she strayed out into the park 
alone, […] apprehensive lest there might be poachers […] to marvel 
that a great lady should walk alone». (То ж вона вийшла поблукати в 
парку на самоті, хоча там і могли бути підглядачі, чутливі, щоб по-
дивуватися, як велика пані наважується гуляти сама). Думка про 
самотність тут збігається зі справжньою самотністю, виявляючи 
спільність перевтілення і сповіді. Більше того, сама тема перевті-
лення тут призводить до накладання різних тем в межах одного 

209 Про це спостереження див. Pawlowski, Merry M. Introduction. Woolf V . Or-
lando. Ware : Wordsworth, 2003 P. ХVI. 
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висловлювання, зумовлюючи ефект контрапункту. Такий ефект 
присутній і в опису фатальної події зустрічі Орландо з дружиною 
архієпископа, що безпосередньо передує його перетворенню на 
жінку: вона (452) «took the golden shin case and fitted it to Orlando’s 
legs […] fastened the ankle buckle […] Orlando heard […] the beating 
of Love’s wings» (взяла золоту скринечку щиколотки і приладнала 
її до ніг Орландо, закріпила гомілковою пряжкою Орландо чув 
биття крил Кохання). Варто порівняти цей пасаж з тим, який 
слідує вже після епізоду перетворення на жінку (474) «Here she 
tossed her foot impatiently, and showed an inch or two of calf . A sailor 
in the mast, who happened to look down at the moment, […] missed his 
footing» (Тут вона необачно перекинула свою ногу і показала пару 
дюймів литки. Матрос на щоглі, якому трапилося глянути дони-
зу в цю мить, втратив опору). Спільний мотив «ноги виставле-
ної на огляд» повторюється як константа, що виключає звичайну 
описовість ординарних подій: за поверхневим описом просвічує 
глибша суть, що стосується специфіки бачення різними статями. 
Відтак тут йдеться не лише про «стерніанські» ліричні відступи, 
а  і про значеннєвий контрапункт, що виникає лише в струмені 
свідомості ХХ ст. Зокрема, контрапунктичне зіставлення поверх-
ні дій та їх глибинного сенсу створює драматичну напругу. 

Будь-яка вистава прибирає вигляду своєрідного контрапунк-
ту, де відтворені, передані вислови повинні бути укладені в образ 
відсутньої персони, так що неминуче виникає значеннєва дво-
їстість. Зокрема, внутрішній монолог, яким супроводжується 
виконання ролі, неминуче ідентифікуються з образом відповід-
ної особи так само, як слова підкладаються під відому мелодію. 
Це  – принцип композиції, відомий здавна як контрафактура 
(підтекстовка відомого наспіву), і в даному разі образ особи стає 
мелодією для слів. Внутрішній монолог актриси утворюють не її 
власні висловлювання і репліки, а те, що належить уявному об-
разу, з  яким вона прагне ідентифікуватися, переконуючи саму 
себе, що вона наближається до шуканого портретування. От 
чому такий контрапункт невимовлених слів стає передумовою 
перевтілення, що стає основою впливу сценічної гри на оповід-
не мистецтво. Оскільки ж множинність значень висловлювань 

може виявитися лише через медитацію, то споглядання як онова 
медитації становить сполучну ланку театру і прози. Споглядаль-
ний спокій необхідний актрисі або акторові для ідентифікації з 
образом через прийняття волі Іншості, і  таке прийняття, мов-
чазна згода з цілями уявної особи принципово відрізняється від 
удавання, позірного наслідування, «мавпування» чужих манер 
поведінки. Саме такі правила акторської ідентифікації, пере-
втілення в образ демонструє Орландо. Понад те, умисна спо-
глядальність героя чи героїні що зазнали метаморфози переміни 
статі, спеціально підкреслюється засобами іронії, як у контрасті 
між зловісним очікування та звичайним результатом (528): «And 
she plunged her pen neck deep in the ink . To her enormous surprise, 
there was no explosion» (І  вона глибоко занурила держак сво-
го пера у чорнила. На величезний її подив, не сталося жодно-
го вибуху). От чому головна героїня, можна сказати, цілковито 
позбавлена драматичної активності: навпаки, вона демонструє 
таку поведінку, яка властива актрисі на репетиції, що стежить за 
подіями і прагне ідентифікації з вигаданим образом. Саме спо-
глядання і медитація забезпечують героїні здібність переносити 
випробування мінливості свого стану і нагромаджувати досвід, 
потрібний для нових метаморфоз. 

Своєю чергою, такий докладний опис театрального травесті 
спирається на іронічну манеру стерніанських грайливих ретар-
дацій оповіді, що змушують її наближатися до вигляду медитації 
і набувати ліричного способу вислову. Про це свідчить ще одна 
повість – «Хвилі» (1931), яка взагалі становить «зібрання драма-
тичних солілоквій»  210, так що сценічна практика постачає тут 
необхідний матеріал спостережень оповідача. Шість друзів ви-
голошують внутрішні промови, якими супроводжуються вчин-
ки або спогади про події у різні періоди їх біографій, а вставки 
авторських описів різних пор дня від світанку до заходу сонця 
визначають межі дев’ятьох розділів повісті, що ведуть героїв від 
початків до кінця життєвих шляхів. Кожна тирада персонажів 

210  Parsons Deborah. Introduction. Woolf   V . The Waves. Ware  : Wordsworth, 
2000. P. VIII. 
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є своєрідним звітом про нагромаджені життєві метаморфози 
та здобутий досвід. Життя само осмислюється як ланцюг сце-
нічних перевтілень, переходів від одного віку до іншого, а ме-
дитації внутрішніх монологів фіксують зміни. От чому кінець 
повісті збігається з кінцем життя, що виразно демонструється 
будовою останнього монологу Бернарда (розділ  9, с.  752, 779): 
«Now to explain to you the meaning of my life» (тепер, щоб пояс-
нити вам значення мого життя) як вихідна фраза завершується 
твердженням, що «against you I will fling myself, […] the Death!» 
(проти вас я кину себе, смерть). Повість будується в цілому як 
своєрідна елегія або ліричні сцени (в тому сенсі, який було на-
дано «Євгену Онєгіну» П. І. Чайковським). 

Незважаючи на сповідну манеру всіх висловів, відчувається 
неможливість безпосереднього перебування на самоті, а  відтак 
виникає потреба посередництва. Промовистим є те, що сповіді 
героїв передбачають каяття в учинках і розчарування в житті, 
коли підбиваються підсумки періоду біографії. Потреба зрозумі-
ти самих себе спонукає персонажів до виголошення монологів, де 
робиться спроба пояснити їх внутрішній світ, як у словах Сусан-
ни (розділ 3, с. 683): «I think sometimes […] I am not a woman, but 
the light that falls on this gate […] I cannot float gently, mixing with 
other people» (Часом мені здається, що я не жінка, а  світло, яке 
падає на цю браму. Я не можу текти поволі, змішуючись з іншими 
людьми). Тут впадає в око постійна зміна ракурсу бачення, а від-
так аспектна невизначеність оповіді, подібна до невизначеності 
авторизації у невласне-прямому мовленні з його інтерференцією 
голосів автора і персонажів. Це можна простежити на значеннє-
вій мінливості сталих мотивів, що повертаються щоразу з новим 
сенсом, утворюючи тканину, що проймає цілий текст, як це має 
місце з мотивом краплини, що виникає в трьох різних місцях тек-
сту (725, 726, 743) «As a drop falls from a glass […], time falls», «I 
drop asleep at night», «Drop upon drop silence falls» (Час падає, як 
краплина падає зі склянки… Краплиною впадаю я в сон вночі… 
Краплина за краплиною падає тиша). 

Одна з особливостей повісті полягає в тому, що практич-
но всі дійові особи неможливо відрізнити щодо їх характерів. 

Вони не лише продовжують, доповнюють одне одного, але й 
настільки перемішуються, що приймаються як взаємні пере-
втілення. Цей закон невпинного перевтілення наче покликаний 
довести правомірність погляду на життя як на потік хвиль, що 
становлять метаморфози однієї й тієї ж водної речовини. Та-
ким є, приміром, зізнання Бернарда (розділ 8, с.  740): «We are 
all swept on by the torrent of things […] I am wedged into my place in 
the puzzle […] I am wrapped round with phrases» (Всіх нас мчить 
потік речей… Мене встромили в моє місце в загадці… Мене 
обгорнули фразами). Ця тирада, зі свого боку, продовжує по-
переднє нарікання Сусанни (739) «My body has been used daily, 
rightly  […]» (Моє тіло вживається щоденно, вправно). Такий 
брак відмінності осіб (згадаймо принцип неможливості роз-
різняти елементарні частки, щойно проголошений тогочасною 
фізикою!) становить основу для концепції безособової долі, що 
вже відсилає до міфологічних уявлень та до трагедії долі ран-
нього романтизму. Особисті властивості сховано за фатальними 
силами, що поглинають їх усіх. Авторський образ, оскільки він 
стає зневажено малої величиною, здобуває риси привиду. Такий 
затінений автор стає своєрідним інкогніто, на тлі чиїх вислов-
лювань розгортаються події, засвідчені персонажами. Таке тло 
становить, приміром, підсумок автора-інкогніто (розділ 9, 750): 
«As if there were waves of darkness in the air, darkness moved on, 
covering houses, hills, trees  […]» (Наче у повітрі були хвилі тем-
ряви, темрява насувалася, вкриваючи будівлі, горби, дерева). 
Такий образ темряви вочевидь відсилає до кінця життя, а  ви-
словлюється голосом, який прагне лишатися анонімним. Автор 
стає інкогніто і розчиняється. 

Театральний досвід такого роду акумульований в останній, 
незавершеній повісті Вульф «Між діями» (1941), де композиція 
сама побудована за принципом «сцени на сцені»: предмет опо-
віді  – репетиція театральних аматорів і відгуки, які справляє 
вона на спостерігачів. Зокрема, тут знаходимо дуже промовис-
те спостереження пані Свізін (подане як цитату з балади), що 
вочевидь відсилає до вже згаданої повісті «Хвилі», забезпечую-
чи відтак інтертекстуальні сполучення (939): «Hearing the waves 
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in the middle of the night he saddled a horse and rode to the sea» 
(почувши хвилі серед ночі, він осідлав коня і виїхав до моря). 
Такий місток між обома повістями письменниці відсилає ще 
до глибших, міфопоетичних основ спільності (кінь як символ 
морської істоти). Дуже помітним стає і своєрідний ексгібіціо-
нізм поведінки персонажів, що засвідчує сприйняття оточення 
як театральної декорації. Це відверто наголошується у епілозі 
(1016, 1019): «The play was over, the strangers gone, and they were 
alone […] Then the curtain rose . They spoke» (П’єса скінчилася, 
чужинці подалися до себе, і вони не були самотні… Тоді завіса 
впала. Вони розмовляли). Засобом відтворення сценічного ото-
чення стає зміна точки зору (978): «The audience was assembling 
[…] Voices chattered . The inner voice, the other voice was saying 
[…]» (Публіка збиралася… Чутно балаканину голосів. Вну-
трішній голос, інший голос промовляв). Присутність Іншості 
засвідчується, зокрема, відсиланням до дійових осіб, таких як 
Ла Троб (952): «Rumors said that she […] had been an actress […] 
Outwardly she was swarthy […] she wasn’t altogether a lady?» (Чут-
ки сповіщали, що вона була актрисою. Зовні вона була смуглян-
кою. Чи не була вона леді цілковито?). Чий це голос – не визна-
чено. Відтак оповідній манері надаються ознаки дискусійності, 
властивої театральному діалогу. Висловлювання, які належало 
приписувати авторові, насправді виникають як розпорошені 
репліки, що належать невідомим голосам. 

Крім усього, слід брати до уваги ще й значеннєву амбівалент-
ність, яка виникає від контрапункту різних ліній семантичного 
розвитку. Такий контрапункт можна помітити, зокрема, серед 
поодиноких розпорошених хаотичних реплік з вистави, що 
прибирають іншого значення серед вторинних, епізодичних 
сцен (980): «Digging and delving, ploughing and sowing they were 
singing, but the wind blew their words away» (Копаючи і викопу-
ючи рови, орючи і сіючи, вони співали, але вітер відносив геть 
їх слова). Тут згадується не лише сцена з вистави, йдеться про 
мирну працю, непомітну за обставин оповіді. Власний голос 
автора зникає, подібно до такого спостереження (1014): «The 
church bells always stopped leaving you to ask: Won’t there be another 

note? Isa, halfway across the lawn, listened…» (Церковні дзвони за-
вжди зупинялися, залишаючи вам питання: чи буде інша нота? 
Іса, перейшовши половина галявини, слухала). Така позірна від-
сутність авторського образу надає цілому вигляду сценічної гри. 
Тоді навіть звичайні описи подаються так, наче вони сприй-
няті ракурсом бачення дійових осіб, як у завершальних ряд-
ках у епізоді з Ісою (1018): «The flowers flushed before they faded . 
She watched them flash» (Квіти червоніли й буяли, перед тим як 
зів’янути. Вона спостерігала, як вони спалахували). Відтак немає 
навіть слідів автора як стороннього спостерігача, що давав би 
звіт про події. Саме учасники цих подій бачать їх і розповідають 
про них (згідно з толстовським принципом внутрішньої точки 
зору). Виникає неперервна солілоквія, що належить невідомому 
учасникові подій, солілоквія інкогніто як основа оповіді стру-
меня свідомості. Це інкогніто знаменує те невідоме і невловиме, 
що бере участь в подіях. 

Крім того, варто додати, що завдяки декламаційним ознакам 
передається особливо помітно речитативний вид композиції, 
заснованої на внутрішньому монолозі. Тут Вульф безпосередньо 
продовжує оповідну манеру Стерна, що унаочнює завершен-
ня короткої солілоквії Іси (1000): «Dear, how my mind wanders, 
she checked herself . What she meant was, change had to come, unless 
things were perfect; in which case she supposed they resisted time . 
Heaven was changed» (Люба, як мій розум мандрує, вона переві-
ряла себе. Що вона мала на увазі, це те, що зміни мали надійти, 
якими б досконалими не були речі; у чому, на її припущення, 
вони чинили опір часові. Небо змінювалося). Такі речитативні 
пасажі засвідчують очевидне декламаційне походження. Не зга-
дуючи знову блискучі періоди «Хвиль», тут можна легко поміти-
ти профілювання висловлювань героїні шляхом синтаксичних 
поділів з паузами. 

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що не сама по собі дра-
матична структура безпосередньо вплинула на оповідну мане-
ру В. Вульф. Радше слід казати про саму виконавську практику, 
яка позначилася на струмені свідомості, що інтегрує тексти по-
вістей. Це – знадоби травесті як найпростішої, вихідної форми 
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перевтілення («Орландо», ) солілоквій, внутрішніх монологів 
як передумови акторської медитації та споглядальності, а  від-
так і ретардації дії («Хвилі»), нарешті, «сцена на сцені» та автор-
ське інкогніто, що стоїть за репліками («Між діями»). Усі вони 
надають повістям вигляду вистав на уявному кону, і все це ми 
бачили також в історії української культури. Отже, театральна 
практика в цілому, а не лише завершені спектаклі, гра на кону як 
така, починаючи від репетиції і маскування становить рушійну 
силу розвитку образності. Український досвід від бароко до сьо-
годення лежить в цій магістралі світової культури.

Галина Липова 
концеПТуальнІ оСнови 

українСької ТеаТральної режиСури 
кІнця хх СТолІТТя

Друга половина ХХ ст. – період бурхливий і насичений сус-
пільними і мистецькими зрушеннями й історичними катакліз-
мами. Це й наслідки Другої світової війни  – економічні, полі-
тичні, суспільні. Завершення сталінської епохи. Розгортання і 
наступне згортання хрущовської відлиги та мистецька хвиля, 
породжена нею. Досить тривалий період стагнації, названий 
«застоєм» брежнєвської епохи, перерваний смертю Брежнєва та 
його наступників; вибух Чорнобиля у 1986 році, що ознамену-
вав прихід М.  Горбачова до влади і початі ним перетворення. 
Розпад СРСР у 1991-му; спрямований і некерований демонтаж 
існуючих суспільних і виробничих відносин; економічні кризи 
й інфляції; політичні дискусії, перехід від однопартійної сис-
теми із КПРС на чолі до багатопартійної. Проголошення Не-
залежності. До цієї події і після неї багато речей в країні і з її 
мешканцями відбувається вперше.

У цьому потоці різномасштабних подій і явищ виразно про-
стежується тенденція реконструювання, перебудови, повернення 
до першооснов. Доля мистецтва тісно пов’язана з цими етапами, 
процесами, оскільки вони інтенсивно, а подекуди й радикально 
змінювали світогляд людини  – митця, творця, глядача, читача. 
Також поступово змінювалася існуюча система заборон в сфері 
мистецтва, вона згорталася, мінімізувалася, трансформувалася, 
відкриваючи нові сфери дійсності для дослідження.

У  другій половині ХХ  ст. суспільство проходить свої етапи 
розвитку – від індустріального до постіндустріального, а від по-
стіндустріального до інформаційного. Вітчизняне мистецтво 
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вступає в епоху з офіційно пануючим методом соціалістичного 
реалізму, який передбачає зображення дійсності в формах самої 
дійсності. Як з’ясувалося згодом, панування методу соціалістич-
ного реалізму було украй коротким: 30-ті роки, війна, повоєнна 
відбудова і уже в 1956 році або й раніше з’являються поеми, п’єси, 
повісті, інші літературні жанри, в яких автори досить рішуче ро-
блять спроби вийти за його рамки. 

Специфікою ХХ  ст.  – періоду, ознаменованого поваленням 
диктату тоталітаризму та рішучим поворотом суспільного меха-
нізму в бік гуманістичних перетворень був неухильний рух еман-
сипації суспільного буття від засад і обмежень сталінської доби, 
політичної диктатури, ідеологічних догм, до дедалі більш вільно-
го, розкутого, позбавленого видимих обмежень існування і в сус-
пільстві і в мистецтві. 

Для другої половини ХХ ст. характерний стрибкоподібний по-
ступ, що відбувався через поворотні, переломні моменти, коли 
жорсткі конструкції руйнувалися видимо і наочно, з великим резо-
нансом наслідків і змін. По-перше – це смерть диктатора, але сама 
по собі це не була така вагома подія, як та, що сталася за нею слі-
дом, коли новий керівник держави М. Хрущов на ХХ з’їзді оголо-
сив свою доповідь і затаврував спадщину тоталітарного минулого 
і публічно відрікся від неї і тих принципів на яких вона ґрунту-
валася. І це було закріплено у відповідних партійних постановах і 
рішеннях КПРС, яка іще по-суті лишалася законодавчим органом.

Такі рішення кардинально вплинули і на мистецькі явища і 
на суспільне й культурне життя, спричинивши появу мистецької 
хвилі: п’єс, прози, поетів – «шестидесятників», бардівського руху, 
вокально-інструментальних ансамблів (ВІА), естрадної пісні, біт-
ломанії, хіппі з їх субкультурою і взагалі суспільного феномену 
шестидесятництва – людей, породжених цією потужною хвилею 
вивільненої після тривалих заборон пасіонарної енергії, винесе-
них високо на гребінь цієї хвилі – Л. Костенко, І. Драча, М. Стель-
маха, О. Гончара, І. Миколайчука та багатьох інших. Аналогічні 
процеси спостерігалися і в театральному мистецтві.

«Метод соціалістичного реалізму, що був примусово утвер-
джуваний у 30-ті роки, обірвав становлення українського модер-

нізму, з його символістськими, еспресіоністичними, ліричними, 
психоаналітичними та іншими течіями. Відбулася ліквідація літе-
ратурних угруповань і мистецьких шкіл і створення єдиних спі-
лок радянських письменників, художників. «Стильове розмаїття 
змінилося одноманітною життєподібністю… Українське мис-
тецтво розвивалося в ненормальних умовах майже цілковитої 
ізоляції від світових художніх (зокрема й стильових тенденцій). 
Упродовж 30–50-х років європейські інтелектуали пережили за-
хоплення фрейдівським психоаналізом феноменологією Гуссер-
ля, екзистенціалізмом Ж. П. Сартра, багатьма іншими філософ-
ськими теоріями і концепціями» 1.

Соціалістичний реалізм зруйнував хвилю й течію модернізму, 
яка формувалася в культурі України на початку ХХ ст., вилучив-
ши її зі світового культурного процесу.

«Щодо української літератури насильством було і проголо-
шення реалізму єдиним стилем, «суголосним добі». Він аж ніяк 
не видавався найавторитетнішим, адже це якраз період розквіту 
суб’єктивних стилів, активного заперечення принципу зображаль-
ності, життєподібності (як і в більшості європейських літератур) 2. 

Метод соціалістичного реалізму продовжує своє переможне 
існування і повоєнні роки, але недовго. Він залишається офіцій-
ним методом (і  стилем) радянського мистецтва, якого слід не-
ухильно дотримуватись. До його ознак належать, окрім зобра-
ження дійсності в формах самої дійсності, наявність позитивного 
героя – взірця для наслідування, створення образу комуніста.

Жанр трагедії також не мав права на існування, оскільки в ново-
му суспільстві антагоністичні конфлікти, які є основою трагічних 
суперечностей мають бути подолані, тому і трагедії не може бути.

«Погляди партійних функціонерів суттєво впливали на жан-
рову систему драматургії. Традиційні різновиди – комедія, тра-

1  Історія української культури  : у  5  т. Українська культура ХХ  – початку 
ХХІ століть. Київ : Наукова думка , 2011. Т. 5. Кн. 2. С. 159–160.

2  Свербілова  Т., Скорина  Л. Українська драма 30-х  рр. ХХ  ст. як модель 
масової культури та історія драматургії в постатях. Черкаси  : ТОВ Маклаут, 
2007. С. 60.
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гедія, власне драма – у цей час зазнають разючих змін, їх при-
стосовують до потреб «пролетарського мистецтва». Насамперед 
предметом численних суперечок стала трагедія. У  дискусіях 
того часу висловлювалися суперечливі думки про те, чи можли-
ва взагалі в радянському мистецтві трагедія. У промові Скрип-
ника на театральній дискусії 1929 року відзначено: «Пролетар-
ський театр у своєму ставленні і зростанні художньо-тематич-
ному щодо жанрів мусить витворювати такі основні три жан-
рові типи: театр соціяльної героїки, соціальної побутової драми 
і соціальної побутової комедії» 3. Як бачимо у жанровій системі 
соцреалізму немає місця для трагедії (формулювання «театр со-
ціальної героїки» застосоване щодо т.  зв.  «героїчної драми»). 
Такі орієнтири звичайно йшли не від життя, а від вульгарно-со-
ціологічних схем, в яких досить виразно проступала тенденція 
лакування дійсності, замовчування чи «пом’якшення» супереч-
ностей, труднощів поступу 4. 

Але минав час і «крига скресла». 
У СРСР і Україні з кінця 20–30-х років мистецтво штучно кон-

сервувалося у соцреалістичних засадах та існувало в умовах ізоля-
ціонізму. Однак тенденції розвитку світової гуманітарної думки, 
філософські течії і зміни стилів певним чином впливали на роз-
виток мистецтва в Україні, особливо в період 50–80-х – останніх 
радянських десятиліть, часто у досить опосередкованій формі.

Театральна культура в Україні загалом формувалася під впли-
вом різних зовнішніх чинників і векторів впливу. У другій поло-
вині ХХ ст. у ній спостерігається відродження модернізму і аван-
гарду. Заборонені свого часу, ці течії, як відроджені, так і привне-
сені із зовні прищеплюються, поступово адаптуючись до власних 
мистецьких традицій і ідеології.

На середину ХХ  ст. усвідомлення недостатності раціональ-
ного способу пізнання світу, вичерпаності позитивістської 
філософії – ідей дарвінізму та інших, повстання проти матері-

3 Свербілова Т., Скорина Л. Українська драма 30-х рр. ХХ ст. як модель масо-
вої культури та історія драматургії в постатях. Черкаси : ТОВ Маклаут, 2007. С. 74.

4 Там само. С. 67. 

ально-економічного детермінізму – ось ті основні причини, які 
свого часу породили модернізм і змусили вітчизняне мистецтво 
на рубежі 50–60-х років торувати шляхи ірраціонального, інту-
їтивного пізнання. 

У цей період у радянську добу де-факто, долаючи приписи і 
нормативи офіційного методу впроваджується новий, але «добре 
забутий старий» спосіб відображення дійсності. Мистецтво по-
встає проти буквального реалізму, натуралізму, «приземленого 
побутописання» Не оголошуючи прямої війни методу соціаліс-
тичного реалізму, найбільш прогресивні митці, яким було затісно 
в прокрустовому ложі раз і назавжди затвердженого способу ху-
дожнього мислення, на ділі відмовлялися від примітивізму цього 
різновиду масової культури. 

Американський літературознавець Дж. Е. Міллер слушно за-
уважив, що «модернізм можна вважати бунтом проти “реалізму”, 
але не проти “реальності”». Ця обставина дозволяє йому мирно 
співіснувати з офіційним методом соціалістичного реалізму. На 
думку деяких, не поодиноких дослідників, соціалістичний ре-
алізм (20–80-ті рр. XX ст.) – також течія модернізму, щоправда, 
вельми специфічна, як, утім, і характерна 5.

У літературі й мистецтві з’являється потужний ліризм, по-
етичний театр, аналогічний до більш відомого поетичного кіно. 
Потужний ліричний струмінь в мистецтві породжує «поетичний 
реалізм» – той реалізм, у якому сувора правда буднів поступається 
сповідальним настроям, емоційній складовій, імпресіоністичним 
замальовкам. Розум, раціональний спосіб пізнання не вичерпує 
багатьох аспектів буття, тому з’являються такі характеристики, як 
атмосфера, настроєвість, концентрація уваги на певних психооґіч-
них станах. Театр намагається шукати нові форми в цьому напрям-
ку. Відбуваються постановки за поезією І. Драча, ліричною драмою 
«Срібна павутина» Л. Хоролець – зміст таких творів становлять не 
колізії сюжету й розвитку інтриги, а «акорди поетичних образів», 
які помітно превалюють над драматичною складовою.

5 Свербілова Т., Скорина Л. Українська драма 30-х рр. ХХ ст. як модель ма-
сової культури та історія драматургії в постатях. Черкаси : ТОВ Маклаут, 2007. 
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Для мистецтва доби характерна зміна способу зображення 
і бачення світу. Рішуче і категоричне заперечення попередніх, 
класичних традицій – одна з головних визначальних рис модер-
нізму. Цей дух протесту у радянському мистецтві не маніфесту-
вався і декларувався відверто, але наскрізь пронизував твори, що 
з’являлися у 50–80-ті роки, так що з часом до них перестали за-
стосовувати ярлик «не нашого мистецтва».

Всупереч існуючим раніше нормативам, що закликали митців 
творити у доступній для народу формі, нова течія приховано спо-
відувала елітарність мистецького призначення, творення не «для 
широких мас», що передбачало складність і вишуканість мис-
тецької мови, на противагу свідомої примітивізації й уніфікації. 

Разом з тим елітарність, антидемократизм, притаманні на-
пряму успішно долалися на практиці. У виставах був досягну-
тий компроміс між доволі складною формою у творах, загалом 
доступних розумінню якнайширшої аудиторії і запитами масо-
вого глядача. Про театр для вузького кола втаємничених на ран-
ніх стадіях не йшлося.

Модернізм вирізняється новим поглядом на завдання мисте-
цтва. Замість того щоб відображати реальну дійсність (так зва-
ний «повзучий емпіризм»), та ще й не відображати, а «зображу-
вати дійсність в її оптимістичному розвитку» (соціалістичний 
реалізм), мистецтво поступово усвідомлюється як засіб творення 
іншої реальності  – «Другої реальності»  – достатньо автономної 
мистецької реальності твору. У  ній панують інші закони, ніж у 
звичайної реальної дійсності, інша логіка, руйнується хроноло-
гічна послідовність подій, порушується прямий причинно-на-
слідковий зв’язок і тому подібне.

І у цю реальність, навіть, при бажанні, можна було спробува-
ти втекти. Втеча від дійсності породжувалася станом незадово-
лення цією дійсністю, який люди мистецтва переживали досить 
гостро. Для такого відчуття існували достатні як об’єктивні, так 
і суб’єктивні причини – для когось це була неможливість повно-
цінної творчої реалізації, для когось  – інші мотиви. Незалежно 
від конкретних обставин, реальність залишалася занадто грубою, 
видавалася не стільки занадто жорстокою, а занадто прозаїчною. 

Тому у своїх творах митці намагаються вибудувати «інший світ». 
Який існує за власними, не схожими на реальні, законами. На-
приклад, скасовується закон земного тяжіння – цим «перехворі-
ли» більшість режисерів. 

Нерідко джерелом такої мистецької «інореальності» виступає 
свідомість особистості – ліричного героя твору, або самого авто-
ра. «Потік свідомості» - художній принцип, покладений в осно-
ву багатьох творів даного напряму, в  тому числі  – і  сценічних. 
Стиль, названий потоком свідомості, характеризується глибоким 
проникненням у внутрішній світ героїв. В цьому полягає одна з 
його основних переваг перед об’єктивним реалізмом, не кажучи 
вже про той напрям конструктивного реалізму, яким був у своїй 
суті соціалістичний реалізм.

Для вітчизняних митців модерністський принцип «Мистецтва 
для мистецтва» не стає визначальним чинником. У 60–80-х роках 
бунтівні революційні настрої в суспільстві зумовлюють експре-
сіоністичні устремління митців, їхню спрямованість на активне, 
насамперед мистецьке перетворення довколишньої соціалістич-
ної реальності, а  не пасивну втечу від неї і світу. Ця концепція 
театру, взята на озброєння ще Курбасом, що стала його гаслом 
(«Реальність, яку малює художник завжди є його внутрішньою 
реальністю, його суб’єктивним баченням світу») 6, не втратила ак-
туальності, і через багато років прислужилася сцені, коли знову 
почала відчуватися реальна можливість її здійснення.

Однак, наприкінці 80-х відбувається стрімка зміна суспільної 
ситуації і згодом у 1991-му – самого державного устрою, причому 
деякі мистецькі процеси починалися як поступові трансформації 
і перетворювалися на революційні і навпаки протягом досить не-
великого відрізку часу. 

Вітчизняне мистецтво театру почало з опонування дійсності 
(на той час – соціалістичній), але не шляхом критики, а шляхом 
створення власної альтернативної художньої реальності. Однак 
прискорення, динамічні процеси розвитку суспільства спричи-

6  Бобошко  Ю.  М. Сьогодення українського театру. Київ  : Знання, 1971. 
С. 5. 45 с.
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нили повернення до ідеї перетворення дійсності, політизації теа-
тру, а коли це перетворення відбулося в реальності, ця ідея втра-
тила актуальність і в театрі знову спостерігаємо тенденції втечі 
від дійсності, як засіб поступової адаптації до реалій соціального 
шоку. Надолужуючи штучно перервані стадії природнього про-
цесу художньої еволюції, мистецтво звертається до відновлення 
пошуків театрального авангардизму. 

Для модернізму характерні: «гіпертрофія суб’єктивної волі 
художника в боротьбі проти ворожої йому реальності та падін-
ня ідеальних меж суб’єкту під тиском позбавленого змісту ходу 
речей».

Усі зазначені тенденції призводить до появи феномену автор-
ської режисури, авторського кіно. «Я так бачу!» – девіз творців 
театру, кіно, образотворчого мистецтва кінця 80–90-х років, що 
викликав найбільше обурення з боку ревнителів «об’єктивної ре-
альності» та самої реальної дійсності, котра, здавалось, теж могла 
постраждати від суб’єктивних спотворень. «Реальність яку малює 
митець є завжди його внутрішньою реальністю» – гасла модер-
нізму початку століття знову ставали актуальними. 

Відмінність полягала в тому, що соціалістичний реалізм цю, 
створену ним, штучно змодельовану реальність видавав за дій-
сність, яка «правдиво» відображена митцем. В  нову епоху, що 
припала на останні десятиліття ХХ ст. моделювання сценічної або 
мистецької реальності було обумовлене наміром показати через 
видимий візуальний ряд трансцендентну надреальність, надсвідо-
мі сфери буття, або той невидимий, неочевидний шар дійсності, 
який, врешті решт, обумовлює реальні події, – котрі є його проява-
ми. Не тільки наш «світ наслідків», а й невидимий «світ причин».

Всі ці зміни, пошук нового змісту, нових істин, що несла доба 
актуалізують пошуки нової форми, і нових засобів її вираження. 
Заснований на внутрішній свободі і особливому баченні світу 
автором новий стиль породжує також нові виражальні засоби 
художньої мови.

Модерний театр відображав імпульси свідомості як рефлексію 
на події навколишнього світу. Мистецтво взагалі – це інтуїтивне 
пізнання світу, це одкровення. І воно не може не бути символіч-

ним. Символізація, мова символів і метафор, знакова мова ста-
ють художньою необхідністю, а не лише віянням часу. 

Хоча однією з прикметних ознак модерну є «домінування 
форми на противагу змісту», цей принцип не є абсолютним для 
тих паростків нової естетики, котрі з’являються в надрах кому-
ністичного СРСР. Вважалося, що превалювання уваги до форми 
творів, самодостатність мови, коли змістом повідомлення є сама 
форма, або мова, її смислоутворюючі, змістотворчі властивос-
ті спричинена неможливістю кардинального оновлення змісту 
(ідеології) в умовах старого державного ладу. Але і за межами 
Радянського Союзу модернізм був пов’язаний з формою, яка 
виражала, насамперед, саму себе.

Мистецтво останніх десятиліть ХХ ст., в кращих його зразках 
робить ставку на інтелектуалізм, триває процес безперервного 
ускладнення художньої форми та її змісту. Вступання світу в ін-
формаційну фазу супроводжується підвищенням концентрації 
інформації в художньому тексті. Вона досягається за рахунок но-
вих принципів кодування Структурними елементами стають не 
сценічні події, а знаки і символи, спеціально призначені для ко-
дування певного повідомлення, а не просто показу певних явищ, 
або самовираження. Принцип знаковості, а  не тільки окремий 
знак. Іноді змістом повідомлення є сама форма, її змістоносні 
якості, яка перетворюється на метазнак. 

Знакова мова уже передбачає множинність інтерпретацій, бо 
між знаком і означуваним завжди є дистанція. Показово, що змі-
ни в різних сферах відображають загальну трансформацію свідо-
мості – усвідомлення того, що твір є текстом повідомлення і поява 
семіотики відбувається синхронно зі змінами суспільної структу-
ри – розпадом СРСР. В цей період виникають нові гібридні жан-
ри – рок-трагедія, гопак-опера («Енеїда» поставлена С. Данчен-
ком на сцені Українського драматичного театру ім. І. Франка) та 
інші. Театральні твори нерідко базуються на неарістотелевській 
поетиці, неевклідовій геометрії сценічного простору.

У театрі «другої хвилі» модернізму пріоритетними стають інші 
течії ніж в першу. На противагу соціалістичним ідеям і ідеалам 
масовості, новий час обстоює суб’єктивізм, неповторність кожної 
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особистості, її вражень, кожної прожитої нею хвилини. Новий 
світогляд характеризується індивідуалізмом, дійсність виступає 
як сукупність відчувань індивіда. Вичерпаність раціоналізму по-
передньої епохи звертає увагу на інтуїтивний шлях пізнання, по-
засвідомі сфери психіки.

У 1990-ті роки всі ці тенденції існували поряд із повсякденною 
театральною рутиною, банальними сюжетами у банальних сценіч-
них інтерпретаціях, що і були справжньою масовою культурою, від-
повідником сучасних серіалів або бульварного театру Заходу. Відбу-
валося розшарування на інтелектуальний театр і «касовий», власне, 
як і в кінематографі – на перетині цих течій створювалися справжні 
знакові постановки. На кордоні між маскультом і інтелектуальним 
кіно існують також і найбільш культові фільми: «Соляріс» А Тар-
ковського, фільми С. Спілберга, «Матриця» братів Вачовскі.

Щодо стосунків з масовою культурою, то театр за своєю при-
родою апелює до колективного несвідомого. Навіть сто глядачів у 
залі (а це найскромніша аудиторія за сучасними мірками) будуть 
демонструвати колективні, а не індивідуальні реакції. Це не ро-
бить театр маскультом, а кожний спектакль – серійним витвором 
(вистава – екземпляр). На сцені кожний спектакль виконується 
заново, тому він неповторний, на відміну від книги чи естампу. 
Театр лишається масовим мистецтвом і при тому може не пере-
творюватись на маскульт в його звичному розумінні.

З’являються нові театральні моделі. Роль театру змінюєть-
ся  – він перестає бути пропагандистом політики державних 
органів, (установ), партійної ідеології та інших різних соціаль-
них інституцій

Фактично у 80-ті  роки мистецтво а)  розриває з соціалістич-
ним реалізмом у формі; б) повертається до «вічних цінностей та 
істин» – саме в такому ключі починають інтерпретуватися тради-
ційні радянські сюжети і кліше ще у виставах 70-х років: «Голубі 
олені» та «Дикий Ангел» О. Коломійця, «Прапороносці» О. Гон-
чара, навіть виробнича драма «Людина зі сторони» І. Дворецько-
го не говорячи вже про «Казку про Моніку» В. Малахова у Театрі 
російської драми імені Л. Українки, «Любов джаз і чорт» Ю. Гру-
шаса (постановка М. Мерзликіна, Київський ТЮГ), постановки 

Сергія Данченка «Ричард  ІІІ», «Камінний господар», «Украдене 
щастя» І. Франка, «Візит старої пані» Ф. Дюрренматта. 

Світова класика починає домінувати на сцені, оскільки ці тво-
ри і виступають носіями головних вироблених світовою цивілі-
зацією духовних універсумів (добра і зла, злочину і милосердя, 
любові й ненависті). Раніше такі теми обвинувачувались у аб-
страктному гуманізмі. Тепер проти них ніхто вже не заперечує, 
лише періодично нагадують, що радянська дійсність теж має бути 
оспівана. Поширеними лишаються «соціальна драма» і її новий 
різновид – виробнича драма.

Мистецтво, що «вказувало нові шляхи і відкривало обрії», із 
переходом в епоху постмодерну з його вторинністю втратило цю 
прогностичну і телеологічну функцію, але все одно у своєму ново-
му бачені світу, нових формах його евристична роль зберігається. 

Існуючі всередині модернізму напрямки: авангардизм, аб-
сурдизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм, постімпресіо-
нізм, сюрреалізм, примітивізм, конструктивізм знаходять своє 
відображення в творах сучасного мистецтва, іноді у найхимер-
ніших поєднаннях. 

Поряд з тим навіть у 1990–2000-ті роки у театрі залишаються 
вистави психологічного реалізму, реалістично-побутові, їх охоче 
відвідує не дуже вибагливий глядач, але здебільшого, за винятком 
випадків особливої доцільності, не полишає відчуття певного 
анахронізму мистецьких засобів, який може компенсувати осо-
бливо оригінальний зміст, або сенсаційні документальні твори, 
присвячені реальним історичним особам. У  постановці Сергія 
Данченка «Тев’є-Тевель» 1990 року поєднується глибинний пси-
хологізм виконавців з розірвано-розімкненою фрагментарною 
побудовою сюжету, який до того ж відбувається на тлі філософ-
сько-поетичного сценографії Д. Лідера.

На рубежі ХХ–ХХІ  ст. помітно активізуються процеси наці-
ональної ідентифікації, пошуки «культурного коду, тобто комп-
лексу загальних елементів, до яких входять і національні симво-
ли, мова, національні кольори, національна історія, система цін-
ностей, культурна традиція, міфологія, література, мистецтво». 
Відбувається розвиток і трансформація національної ідентичнос-
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ті. «Екзистенційна парадигма національного мистецтва на зламі 
геополітичних структур» зазнає потужної трансформації. 

У ці роки помітне «зростання…  … інтересу до історичних 
постановок, зумовленого пошуками базових засад національної 
ідентичності різних народів в умовах глобалізму…» 7 «Аудіовізу-
альні потоки скеровані на формування соціокультурної матриці, 
необхідної для моделювання національної ідентичності в добу 
незалежності України» 8. 

Далеко не всі театри ставили перед собою подібні завдання. 
До лідерів цього процесу належить, перш за все, Львівський театр 
імені М. Заньковецької на чолі із Федором Стригуном, який сві-
домо працював на національну ідею в нових суспільних реаліях, 
на забезпечення спадкоємності нової моделі і неперервну істо-
ричну тяглість державотворення. Звичайно, він не був абсолютно 
самотнім в своїй діяльності – поряд з ним Київський театр імені 
Франка, Тернопільський театр імені Т.Шевченка, Рівненський 
театр Луганський та інші; як не дивно – більшість лялькових те-
атрів, яким і вертепи, і народна драма, як наприклад, «Цар Ірод» 
й інші театралізовані дійства надали нового творчого імпульсу. 
Інші колективи теж не бажали опинитися на узбіччі, осторонь 
магістральної лінії історичного поступу. 

Також зазнавала трансформації і українська художня і етнічна 
парадигма, особливо в тому вигляді, в якому вона була презенто-
вана в українській культурі ХХ ст. 

Модернізм, порівняно з постмодернізмом не визнавав «залеж-
ність від ринку, масової культури, і форм масової комунікації», 
йому властива була само ізольованість, поєднана з гіпертрофією 
індивідуалізму, волі. 

До того ж постійно спостерігаємо розігрування, шаржуван-
ня, травестіювання попередньої мистецької народної традиції, 
театру Корифеїв у постановках «Наталки Полтавки» Ф.  Стри-
гуном у Львові, С.  Моісеєвим у Чернівцях. Також можна зга-

7 Новікова Л. Є. Український кінематограф і процеси національної іденти-
фікації на рубежі ХХ–ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. мист. Київ, 2012. С. 7.

8 Там само.

дати «Українські вечорниці» К. Пивоварова, «Наталку Полтав-
ку» О. Анурова у Києві в Театрі імені І. Франка де у сценографії 
А. Александровича-Дочевського відтворена листівка на зразок 
«На згадку про Ялту» або «На згадку про Київ», або «На згадку 
про Україну», вистави «Українські водевілі» Р.Валька на сцені 
Учбового Театру студії Театрального інституту імені І. К. Кар-
пенка-Карого 1984 року та в інших театрах. 

Після засвоєння деяких модерністських і авангардистських ху-
дожніх моделей та прийомів, у естетичній сфері спостерігається 
новий, наступний етап – опанування і надолуження недосяжних і 
недозволених для радянського митця стильових течій і тенденцій 
західного мистецтва минулих десятиліть.

Насамперед, особливий інтерес викликає театр абсурду – дав-
но відомий але недоступний, найбільш епатажний з інтелекту-
альних стилів. До творів драматургів-абсурдистів звертається не-
мало режисерів. 

Театральний клуб О.  Ліпцина ставить «У  відкритому морі» 
С. Мрожека, п’єсу «У чеканні Годо» С. Беккета – А. Виднянський 
в Угорському театрі м. Берегово. Драмі Беккета був присвячений 
цілий фестиваль однієї п’єси, що відбувся у Києві в 1995  році. 
І. Талалаєвський у театрі-студії «Арт» поставив «Ігри для чоло-
віків» – за творами «Стриптиз» С. Мрожека та «Урок» Е. Іонеско, 
М. Настантінер – «Портрет» С. Мрожека у своєму Камерному те-
атрі, «Голомозу співачку» ставить Театр-студія Києво-Могилян-
ської академії (режисер Л. Паріс). Але час абсурдизму в світі вже 
минув. Його чистий інтелектуалізм, його логіка «світу навпаки» 
для західної культури була грою, в яку вона вже відіграла. Світ 
рухався далі в напрямку ірраціональності, алогізму, непередбачу-
ваності життєвих зв’язків і взаємодій. Естетика ж абсурду, коли 
стали очевидні «правила гри», виявилася надто прогнозованою, 
а отже підпорядкованою чіткій раціональній логіці. Саме з цим 
пов’язані невдачі на сцені пострадянських театрів постановок 
найбільш програмного твору С.  Беккета «У  чеканні Годо». Аб-
сурдизм продемонстрував категоричну відмову від причинно-на-
слідкових залежностей, і в цьому аспекті він вплинув на усі по-
дальші форми і напрямки театрального пошуку й експерименту.
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У виставі «Лісова пісня» Київського академічного театру юного 
глядача на Липках (прем’єра 5 травня 2005 р.), режисер В. Гірич, 
як і багато інших його сучасників звертається до твору, в якому 
автором Лесею Українкою закладено неоднозначність видимої 
дійсності, її ускладнена світобудова. У  п’єсі, як і у спектаклі не 
розділені реальні і фантастичні істоти, можливі та неможливі по-
дії. Все разом утворює єдиний часово-просторовий континуум.

На авансцені Театру юного глядача знаходився прямокут-
ник «озера» з листям плюща, обвитого навколо нього. Всі лісо-
ві істоти вбрані у віночки. З  озера вилазить Лукаш, який ку-
пався в ньому. 

Він грає з дівчиною у схованки, та тікає від нього, озивається 
то згори, то з хащ, то десь із дерева. Навколо сцени розташовані 
високі дзеркальні площини. За допомогою світла і дзеркал ху-
дожником М. Френкелем створені вертикалі, що змінюють фор-
му і конфігурацію – це такі дзеркальні колони, які відображають 
світло різних кольорів, і тому самі забарвлюються в різний колір. 
Час від часу вони позначують стовбури дерев – своєрідну «коло-
наду» лісу. Коло цих стовбурів-колон позаду них стоять інші лі-
сові істоти – перелесники, мавки польові, степові, лісові, водяні 
і тому подібні учасники цього напівфантастичного сюжету. Вони 
зникають у глибині за деревами, а потім з’являються, виступаючи 
з-за дерев, беруть участь у подіях, вступають у діалоги. Одягнені в 
різнокольорове «трико» вони виконують свої «язичницькі» тан-
ці. Дзеркальні площини, розташовані під кутом, утворюють таєм-
ничий світ багаторазово відображеного задзеркалля, що продо-
вжується у безкінечність.

Дядько Лев радить Лукашеві боятися «Того, що в скалі си-
дить». Лісові істоти виконують обрядовий танець, утворюючи 
коло, всередині якого знаходиться гільце або «куст»  – молода 
рослина, яку тримає в руках один з учасників. Танцюючий гурт 
заливає червоне світло, затягує дим, туман. Ці танці Лукаш (Ко-
нюка) спостерігає з води. 

«Не руш березу!», – промовляють до нього лісові істоти слова-
ми Лесі Українки. До Лукаша спускається Мавка на гойдалці, ста-
вить у кут між дзеркал березове деревце і воно, помножене, відо-

бражається цілим лісом. Їхні діалоги з Лукашем – це романтичне 
знайомство парубка з дівчиною, невинні жарти і ніяковість, яка 
поступово минає. Лукаш грає на сопілці. Мавка у Анжеліки Гі-
рич – гарна молода дівчина з темним хвилястим волоссям. У роз-
кішному зеленому вбранні, вона гойдається поруч на гойдалці, 
сміється, Лукаш грає їй, лежачи під гойдалкою.

По суті ця сцена, та й весь її подальший розвиток дуже схо-
жий на тисячі подібних історій, які так поетично починалися і 
так прикро, банально або трагічно закінчилися. Для глядачів Те-
атру юного глядача це, можливо, ще одна версія Ромео і Джульєт-
ти. Тому що скоро цю ідилію порушує сумна нота. Лукаш знову 
з’являється у лісі, де на нього вже чекає Мавка, для якої їх зустріч 
стала новим і хвилюючим явищем, невідомим досі. А він безжур-
но розказує їй, що «восени його хотять одружити». «З ким?», – 
стривожено запитує Мавка. Але йому навіть не цікаво з ким. Він 
не знає, не замислюється і не здогадується про те, що це доленос-
на подія, якою легковажити не можна. Поки що не все так серйоз-
но сприймає і Мавка. Він грає, вона танцює, вони сідають коло 
води, бризкаються. Але все ж її щось непокоїть: «А у людей пару-
ються надовго?» «Навік!», – відповідає Лукаш. Вона замислюєть-
ся. «Ви – як голуби». Вона співвідносить почуте із власним досві-
дом – досвідом ефемерного лісового духа. Мавок бачать далеко не 
всі – для когось, більш «зрячого», вони видимі; інші люди з більш 
грубою організацією органів чуття їх можуть і не помітити. «А в 
нас – самі дерева», й окрім ніжності берези вона не бачила нічого. 
«У нас не так, як у людей – навіки». «А ти б хотіла?» – цікавиться 
безжурно Лукаш (М. Канюка).

І знову контрапунктом виникає тема «паралельного світу» 
вогняних істот, водяних, повітруль і тому подібних. Танці, ігри 
цих «сутностей», одягнених у біле трико і прикрашених пір’ям, 
листям, іншими «природними» матеріалами, схожі на балет. Чер-
воне світло забарвлює їхній одяг у червоний колір. Тому, що це 
літо і пора кохання. 

Друга зустріч Лукаша і Мавки демонструє високий напругу їх-
ніх пристрастей. «У серце впала зірка» – виражає свій стан Мавка. 
«Ми вже поєднались» – так відчувають обоє героїв ту стадію їхніх 
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стосунків, яку уже не можна заперечити, забути чи скасувати. За-
кохані натрапляють на світляків, захоплено їх ловлять.

Дядько Лев шукає Лукаша і зрештою знаходить на гойдалці 
Лукаша разом з Мавкою. «А чого ти на вербі?» – ця репліка малює 
в уяві глядачів те, чого не показує театр буквально. На сцені не-
має ні верби, ні гілок, на яких можна було б сидіти. «Ми світляків 
ловили», – пояснює Лукаш. Дядько Лев помічає, що на вербу Лу-
каша заманила якась не зовсім «чиста» сила. Він лає «їхнє кодло», 
Лукаш виправдовує Мавку, що вона не «кодло», вона його вряту-
вала. Дядько Лев шанобливо вибачається перед нею: «Ну вибач, 
дівонько», як перед людиною, забирає Лукаша і йде.

Мавка лишається на самоті. Її монолог нагадує монолог Джу-
льєтти – це монолог закоханої дівчини, яка вперше зустрілася 
з коханням. «Що буде зі мною?», – запитує вона себе перед на-
станням чогось нового і невідворотного. Роздумуючи вголос, 
вона іде по порожній сцені, на якій не лишилося нічого – тільки 
біле світло на білій постаті Мавки – А. Гірич, і чорна порожнеча, 
що оточує сцену з усіх боків. (Сценографія М. Френкеля). Мавка 
прямує до дзеркальних колон поза сценою, які встановлені під 
таким кутом, що одночасно відображають і постать Мавки, ко-
тра рухається до них, і віддзеркалюють одна одну. Тож Мавка, 
котра задумливо крокує в цей кут, перетворюється на п’ять чи 
шість дівочих фігур, які однаковими траєкторіями синхронно 
рухаються, сходячись в одну точку – де перетинаються множин-
ні простори. Це ті світи, які перетинаються з нашим, хоча існу-
ють паралельно з ним.

Опинившись у кутку з дзеркал, «дівчата» (а насправді багато 
разів відображена Мавка) схиляють голови і перетворюються на 
гурт дівчат, що обійнялися. І потім поволі вони задумливо роз-
ходяться на п’ять боків – абсолютно синхронні – одна справжня і 
чотири її відображення всередині скляних граней завдяки освіт-
ленню сприймаються абсолютно рівнозначно. 

Виходять «лісові істоти» – вони одягають яскравий вінок на 
Мавку, пускають на воду квіти і свічки. Це, очевидно, Купала – 
свято літньої природи і кохання, яке святкують і люди і духи 
природи. Мавка в химерній короні з пір’ям, червоні сережки з 

пташиного пуху, у Лукаша також віночок з кольорового пуху (ху-
дожник по костюмах – Костянтин Кравець).

Мавка залишила ліс і перейшла до людей. Тепер вона живе у 
Лукаша. Мати лає Лукаша, вимагає допомоги по господарству від 
нього, а особливо від Мавки. «Чого ти все розпатлана така?» – лає 
вона її. Мавка  – у коротенькому платтячку, своє густе волосся 
вона заплела в дві коси. Все це становить контраст з попередньою 
картиною свята лісових істот.

Мавка має вигляд молоденької дівчинки старшого шкільного 
віку, вона прийшла до людей не для хатньої праці «за черствий 
шматок», а заради кохання. Вона чекає його від Лукаша, хоче зно-
ву бути разом з ним, але у них – «робота, робота…». «Не гоже так 
за хлопцем уганяти» – докоряє мати – В. Чайковська, забираючи 
їх один від одного. 

Поведінка Мавки, її логіка  – це психологія не якогось не-
людського створіння, а  молоденької і наївної дівчини, яка по-
водиться з напівдитячою безпосередністю. Разом з тим, режисер 
протиставляє вільні, але холодні почуття лісових створінь, що 
закохуються по весні, а  восени завмирають разом з природою, 
людському коханню – глибокому, на все життя, про яке чує від 
Лукаша Мавка і яке вона сама відчуває до нього. Але філософ-
ський аспект твору, який став своєрідним підсумком творчості 
Лесі Українки, режисер В. Гірич опускає свідомо. Це твір про не-
щасливе і щасливе кохання, а не про життя і смерть, буття і небут-
тя, свободу і несвободу, про природне і неприродне в людині і в 
самій природі. Цей філософський аспект привноситься сценогра-
фічним мисленням М. Френкеля – темою дзеркальності і задзер-
калля, на грані якого балансують головні герої вистави. Дзеркала 
нагадують про оманливу ілюзорність видимого, перетворюючи 
ці відображення у щось інше. Навіть у досить «буквальний» спо-
сіб  – у танцювальних епізодах за участі «лісового балету» фігу-
ри танцюючих помножуються у дзеркальних колонах і невелика 
група учасників, подвоєна і потроєна в них, виглядає справжнім 
вихором танцю, що охопив усю сцену.

Мати вимагає, щоб Мавка жала. А  для Мавки кожна росли-
на – жива, і це убивство живої істоти. Тому, коли мати дає їй сер-
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па, вона жахається і відсахується. Але Лукашева мати продовжує 
дорікати. І  Мавці доводиться переодягнутися до роботи. Вона 
виходить у недоладному вбранні з чужого плеча – їй дали чийсь 
старий селянський одяг.

Ці негаразди, клопоти пригнічують Лукаша (М. Канюки), він 
не радий уже нікому, навіть Мавці. Лукаш теж дитина. Він не знає, 
що мусить за когось чи за щось відповідати, зовсім ніяк не реагує 
на перебування і становище Мавки в його домі. Вона прийшла 
сама, тож має пристосовуватись як може. Він готовий бавитись, 
грати на сопілці, гуляти по лісу – але не готовий щось вирішува-
ти – і за себе, і, тим більше, брати на себе відповідальність за ко-
гось. Але і він поступово починає прозрівати і аналізувати те, що 
діється навколо. Коли мати лає «лісових відьом», він говорить: 
«Та де ж є відьми в лісі? Відьми живуть по селах!». 

На незатишному подвір’ї Лукаша, де валяються в хаотичному 
порядку різні предмети, де триває безладна господарська діяль-
ність Лукаша і його матері, відбувається розмова між Мавкою і 
Лукашем. «Чогось уже і ти став непривітний» – констатує зміну 
Мавка, – «…мені шкода, що ти не зміг своїм життям до себе до-
рівнятись». Але у Лукаша мало міркувань, він пливе за течією 
не замислюючись, і це буде згубним для нього. «Я буду сватати 
одну вдову», – повідомляє він у відповідь. Це не виклик і не зрада. 
Життя з Мавкою не виходить, мати сердиться, тому він посватає 
іншу, яка сподобалась матері. І Мавка наважується на відчайдуш-
ний крок. «Давай серпа, я буду жати». Вона вихоплює серпа з та-
кою рвучкістю, наче справді готова когось зарізати. Всі польові і 
лісові істоти вийшли і просять не стинати їх. Це ніжні вродливі 
молоді дівчата із довгим волоссям, вочевидь їх бачить і чує тільки 
Мавка. «Сестро, не руш, не вбивай, не будь як зима». Вона завми-
рає, а вони їй радять порізатись і тоді вона не повинна буде цього 
робити. Тож серпом вона ріже руку і втікає. 

Допомагати жати береться висока і голосиста Килина (Ірина 
Лановенко). Але її насправді цікавить Лукаш. Вона заграє і почи-
нає борюкатися з Лукашем і врешті перемагає його. 

А Мавка повертається в ліс. Вона ще приходитиме до Лукаша, 
на їх незатишне подвір’я, де пануватимуть злидні у вигляді кили-

ниних дітей. Хата Килини згорить, а її худоба і достатки, якими 
вона спокушала майбутню свекруху, виявляться тільки порож-
німи балачками. Лукашева мати знову лаятиметься з невісткою і 
докорятиме їй. Килина вкляне Мавку і та перетвориться на вербу 
на Лукашевому подвір’ї. І Килина захоче, щоб вербу зрубали. Це 
фактично буде убивство. Але Мавка отримає безсмертя.

Мавку знову приймуть лісовики і Перелесник, і Той, що гре-
блю рве (К. Попудренко). Її жалітимуть і співчуватимуть степова 
і водяна русалки. Вона «низько на дрібні стежки спустилась. До 
кого ти подібна, до служебки!» – дорікатимуть вони.

Від своїх негараздів Лукаш знову втікає у ліс. Він безпорадний 
перед цими чварами, вони знищують його тендітну душу. Він не-
прикаяно блукає у лісі, перетворившись на вовкулаку. У лісі зима, 
холодно і лежить сніг. На порожній сцені лишається саме крижа-
не скло дзеркал, біле – світло і чорний морок відображаються в 
них. Лукаш дістає сопілку і починає грати свою нехитру мелодію. 
До нього з’являється Мавка – вони знову розмовляють. Мавчин 
і Лесі Українки програмний монолог про безсмертя душі «О, не 
журися за тіло…» – звучить у А. Гірич просто і щиро. Це звичайні 
слова підтримки і втішання до колишнього коханого – про те, що 
залишається пам’ять. Вона без пафосу, напівголоса говорить: «Ні, 
я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає». У цієї 
Мавки фрази – не кредо автора, не магічне заклинання, це дівоча 
віра і сподівання, це лірична обіцянка закоханих бути разом на-
завжди. І вона виконає її.

Лукаш (М. Канюка) грає на сопілці. Починає падати сніг, він 
вкриває сцену і галявину водночас, він скрізь – у дзеркалах і по-
вітрі, він іде з небесної вишини. Лукаш схиляється додолу, його 
тіло накривають білим поліетиленом, поліетилен засипає сніг, 
який продовжує падати з вишини і утворюється пагорб – справ-
жній замет, над яким лунає сумна мелодія. І тоді з лісу виходить 
Мавка – прекрасна як і колись, але більш зрілою, виразною кра-
сою, у розкішному вбранні, створеному з рослин. Вона кидається 
до пагорба і починає розгрібати його. Мавка гарячково риє сніг, 
відгортає поліетилен і відкопує Лукаша з-під снігу. Вона зігріває 
його в обіймах, дихає на його долоні. І він – прокидається. Знову 
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лунає музика і Лукаш наче вперше бачить Мавку. Він знову по-
вторює ті слова, з яких починалося їх знайомство з нею. «Ти хто 
така?», «У тебе очі сині, ні – зелені...». Вона так само відповідає 
йому на його питання знову. Вони обоє прокидаються для вічно-
го життя і кохання.

Сцена освітлюється червоним, жовтим, зеленим. Це зміню-
ються літо, осінь, весна. На Мавці червоніє багряний одяг і ві-
нок. Вони переходять у так званий фольклорно-міфологічний 
циклічний час. Герої перетворюються на «вічних закоханих», 
які кожної весни будуть зустрічатися, освідчуватися в коханні, 
під осінь воно згасатиме, щоб розлучитися взимку і знову відро-
дитися навесні. Їхня «пісня кохання» буде розпочинатися знову 
і знову і так триватиме вічно. Їхня смерть повернула їх один од-
ному – тепер уже назавжди.

Мистецтво не підпорядковується раціональним правилам. 
Створюючи спектакль для зовсім молодих глядачів, виходячи 
з їхніх уявлень і їхнього досвіду, постановник В. Гірич і сцено-
граф М. Френкель додали власне, більш зріле і мудре бачення і 
сприйняття зображеної колізії. Вони розмістили героїв на гра-
ні буття і небуття, на перетині множинних світів і вивели їх за 
межі земного існування, показавши їх посмертну долю, яка не 
закінчується із завершенням життя.

Так склалося, що протягом ХХ ст. мистецтво театру розріз-
нялось за своїм співвідношенням з реальністю. Щоправда, на 
рубежі ХХ–ХХІ ст. з усією гостротою постало питання: «Що таке 
реальність?». Чи це те, що ми відчуваємо, чуємо або бачимо, чи 
реальність існує об’єктивно, незалежно і безвідносно щодо нас. 
У будь-якому випадку, для мистецтва важливо було визначити-
ся з цим питанням і визнати право митця на свою правду, а зго-
дом і на своє бачення реальності. І, врешті-решт, на свою власну 
особисту реальність, таку ж правомірну, як і реальність будь-
якого іншого індивіда. 

Тому одна частина людей жила в епоху розвиненого соціа-
лізму і почували себе комфортно, а інші – в епоху глибокого за-
стою, в якому гинуло все живе. І це була одна і та сама дійсність. 
Оскільки, як говорив Курбас, реальність, яку малює художник, 

завжди була і є його внутрішньою реальністю 9, яка екстраполю-
ється назовні.

Тож у мистецтві ХХ ст. ми спостерігаємо своєрідне повстання 
проти реальності, котре починається з суб’єктивного погляду на 
світ і події, й доходить до буквальної боротьби з дійсністю з ме-
тою вплинути на неї заради її переробки, перебудови. Ідеї перетво-
рення дійсності, в тому числі революційними засобами, були по-
ширені на початку ХХ ст., їх обстоював Б. Брехт, революційний та 
агіттеатр театр цього періоду. Завдання такої перебудови ставило 
перед собою мистецтво соціалістичного реалізму, яке мало зобра-
жувати дійсність в її революційному розвитку, навіть, якщо такого 
і не було. Показувати її оптимістично, і не заради обману глядачів, 
а заради демонстрації позитивної програми, в якості прикладу для 
наслідування, бажаної моделі поведінки. Така властивість у мисте-
цтва є і цей принцип спрацьовував у багатьох ситуаціях

Однією з найяскравіших постатей театру України другої полови-
ни ХХ ст. був С. Данченко – людина, яка всебічно знала театр. Похо-
дячи з акторської родини, він був не по-театральному ґрунтовним, 
досліджуючи весь підтекст, контекст і претекст взятого до постанов-
ки твору. І, все одно, створював свій власний, цілком оригінальний, 
ні на кого не схожий спектакль , котрий оповідав його власну, мож-
ливо особисту, або пропущену через особистість історію.

Серед перших його політних постановок – «Камінний госпо-
дар» Лесі Українки 70-х років – малозрозумілий широкому загалу 
твір, з якого він немов струсив пил часу. І з нього постали інте-
лектуальні діалоги про волю, про те, кому і для чого вона потріб-
на, в чому різниця між абсолютною свободою і відносно незалеж-
ним існуванням у межах заданих обставин. На сцені Театру імені 
М. Заньковецької іскрилася і сяяла красою молода жінка, донна 
Анна Лариси Кадирової, яка проміняла свободу і молодість на 
шлюб – з високим статусом і багатством. Її Командор – уособлен-
ня скаменілості і несвободи – дав їй все це. Інтелектуальна дис-
кусія двох розумних людей – Анни і Дон Жуана, що стосується 

9  Бобошко  Ю.  М. Сьогодення українського театру. Київ  : Знання, 1971. 
С. 5. 45 с.
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філософських питань  – ціни життя, вартості свободи у виборі 
між свободою і коханням, призводить до несподіваного убивства 
Командора на дуелі. Після цього Дон Жуан отримує пропозицію 
стати самому Командором, взявши шлюб із Анною. 

Ці сюжети легенд про Дона Жуана – давно відомі. Тому гля-
дач стежить не за розвитком подій. Більше його цікавить рух 
думки, яка розвивається у діалозі між чоловіком і жінкою – Дон 
Жуаном Богдана Ступки і донною Анною Лариси Кадирової, які 
подобаються одне одному. Від того, хто переможе у цій диску-
сії, залежить розвиток їхнього роману і його завершення. А по-
становника цікавить межа свободи і індивідуальної волі, яку 
він досліджує. Втративши свободу, дозволивши пов’язати себе 
шлюбними зобов’язаннями з донною Анною, вдягнувши плащ 
Командора, Дон Жуан закономірно гине  – адже він більше не 
може бути Доном Жуаном – чоловіком-легендою, який підко-
рює і залишає всіх без винятку жінок. 

Режисери починають відходити від прямої сюжетної оповіді, 
створюючи структуру, в якій події розгортаються у паралельних 
площинах.

В усякому разі на сцені виникає якийсь «інший вимір». Се-
ред перших спроб у такому напрямку  – вистави С.  Данченка. 
В його «Камінному господарі» Лесі Українки у львівському Теа-
трі ім. М. Заньковецької ключові епізоди супроводжують «танці 
масок» – похмурих середньовічних постатей у гротескних масках, 
які оточують донну Анну, радісно стрибають, ніби святкуючи її 
необачні кроки, котрі приведуть до загибелі і її чоловіка, і її самої, 
і коханця – Дон Жуана. Свій танець вони виконують і у фіналі, 
після трагічної розв’язки сюжету 10.

У спектаклі «Закон вічності» за Н.  Думбадзе в Київському 
театрі драми і комедії (тепер – на Лівому березі) постановник 
Е. Митницький в основну розповідь включає елементи «інореаль-
ності» – подій, які є явищами свідомості дійової особи і існують 
тільки у ній. Або епізоди з пам’яті – давно минулі події. Це могли 
бути процеси, які відбувалися паралельно, без участі героя; про 

10 Бобошко Ю. Я буду вічно жити… Український театр. 1971. № 4. С. 2–3.

які він можливо і не знав, але які вплинули на нього безпосеред-
ньо, мають відношення до його біографії. У ХХ ст. з’являються і 
драматичні твори, побудовані за подібним принципом і ще біль-
ше – прозових, до яких активно звертається театр.

Одним із найбільш яскравих прикладів трьох наявних ша-
рів, у  яких паралельно розвивається дія  – це роман «Майстер і 
Маргарита» М. Булгакова. У період, коли завершувалась радян-
ська епоха, він був втілений на багатьох сценах СРСР і, зокрема, 
І. Молостовою на сцені Театру імені І. Франка. Хоча вона створи-
ла фантастичне дійство, яке залишалося таким в усіх трьох сю-
жетних лініях. Тобто це була одна, хоч і багатовимірна реальність 
сюжету, де разом діяли люди – праведні та грішні, і поряд з ними 
вищі «світлі» істоти, і «темні» – демонічні.

У сценічних творах починають з’являтися додаткові до сюже-
ту мотиви і лінії. Іноді постановники переводять частину сюже-
ту в інший регістр. У вистави вводяться персонажі, які не беруть 
участі в розвитку сюжету. Щодо нього вони «зайві». Це особа ав-
тора , «від автора», «людина від театру».

У постановці Ф.  Стригуна «Гайдамаки» на сцені львівсько-
го театру імені М. Заньковецької є постать Шевченка, є фігура 
театрального оповідача «від автора» – себто від все того ж Шев-
ченка – І. Бернацький. І є третій компонент паралельної, щодо 
основних подій, оповіді – «Десять дум поета», яким теж нада-
ний текст поеми, його відступи – ліричні, критичні або епічні. 
Це група жінок у полотняних строях, які близькі за виглядом і 
функціями до античного хору. Режисер Ф. Стригун скористав-
ся режисерськими ідеями Леся Курбаса, відтворивши основні 
композиційні прийоми і мізансцени його постановки 1919 року. 
Однак це не одна і та ж вистава, оскільки Ф. Стригун постанов-
ки Курбаса, зрозуміло, не бачив. Він ставить сюжети у новий 
контекст  – виборювання Україною незалежності наприкінці 
80-х років, і це надає нової актуальності і звучання. У Курбаса 
більш вагомою була ідея пацифістська – головні акценти роби-
лися на трагізмі жертв і втрат, які несе людина і суспільство в 
ситуації повстання і збройної боротьби. У Стригуна ж доміну-
вав заклик до боротьби за визволення.
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Такі вкраплення з «іншої» реальності, включення додаткових 
тем, сюжетів і персонажів створюють новий, паралельний ви-
мір сценічної оповіді, розмикають її лінійну послідовність. Вони 
«відривають» події вистави від сюжетної схеми і створюють нові 
причинно-наслідкові зв’язки у ній.

Уже сучасна постановка Алли Бабенко «Перед заходом сон-
ця» Г. Гауптмана у Театрі ім. М. Заньковецьк ї (2018), яка не від-
хиляється від історії, розказаної в п’єсі, – про кохання літнього 
Матіаса Клаузена і юної дівчини, яке наразилося на рішучий опір 
близьких і оточення. А. Бабенко вводить у сюжет додаткового 
персонажа – Ляльку. Це актриса Мирослава Солук в цирковому 
вбранні, яка виконує неймовірні акробатичні рухи, експресивно 
жестикулює. Вона не має словесного тексту, її «текст» – це пози, 
жести і гримаси, які вона робить. Цей «текст» доповнює історію 
героїв, з’являючись у відповідні моменти. Хоча цілковито ло-
гічного пояснення у неї немає. Це не суто раціональне «повідо-
млення» – воно створює певну іронію, тривогу, застерігає і стає 
певним іронічним контрапунктом до подій сюжету.

Різні за своїми походженням, уподобаннями, мистецькими 
пріоритетами митці формувались в однаковій естетичній і сус-
пільній ситуації. І, зрештою, сформували генерацію людей, близь-
ких за способом художнього мислення. Вони говорили про те, що 
їх хвилювало насамперед.

Протягом ХХ  ст. у мистецтві театру існує певний абсолют, 
нульова точка відліку  – абсолютна реальність зображуваного 
на сцені. Йдеться саме про сцену, а не про драматургію, де ре-
альність майже ніколи не буває абсолютною, оскільки вона все 
одно розгортається в уяві автора і на папері, а не у тривимірно-
му просторі, як це відбувається на сцені, і як це відбувається у 
житті. Тож мистецтво має цю реальність за точку відліку, пев-
ний полюс, як, наприклад, натуралізм у театрі наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст.: коли на сцену виводили живих коней, зображу-
валася пожежа і обвал хати. 

Настає той момент, коли ця точка вже пройдена, і  почина-
ються два різноспрямовані процеси  – розвиток реалістичності, 
наприклад кінозйомка, яка може просто фіксувати реальність, 

тому слово «фотографія» дуже скоро стає лайливим, коли його 
застосовують щодо мистецтва. Тож рух від фотографії до ство-
рення нової, відмінної від буденної, дійсності, її мистецького ек-
віваленту, а потім і не еквіваленту, а цілковито самодостатнього 
автономного світу – це протилежна тенденція, яка спостерігаєть-
ся в ХХ ст. у різних видах мистецтва. І в театрі також. Фактично, 
мистецькі процеси були обумовлені тим, наскільки далеко могли 
дозволити собі відійти від зображення реального ходу речей ав-
тори вистав – актори, режисери і сценографи. Ці процеси були 
спричинені змінами у світобаченні, в розумінні ролі мистецтва в 
житті суспільства, людини і т. п. 

Саме режисура як професія визначає художню концепцію 
твору і власної творчості, впливає на мистецтво загалом. Стар-
ша генерація зростала в умовах, коли офіційні інституції під-
тримували і схвалювали життєподібність – мистецтво мало бути 
масовим, формувати свідомість прикладами героїзму, жертов-
ності, самовідданої праці у творах. Йдеться саме про мистецтво 
в надрах СРСР і соціалістичних країн, що перебували під впли-
вом його ідеології. Тож для тих митців, які зростали під тиском 
обмежень, виявилося життєвою потребою вийти за ці обмежен-
ня. Не переказувати буквально сюжети, а привносити в них нові 
змісти, нові барви, нові аспекти. Власне в цьому вони вбачали 
суть режисерського мистецтва, його інтерпретаторську функ-
цію. Однак нею не обмежувались. 

Поступово театральні аналітики сформували ідею про певну 
автономну або альтернативну реальність, створювану на сцені, 
не тотожну реальній дійсності – реальність твору. Тепер вистава 
мала виражати не саме лише особистісне бачення дійсності ре-
жисером і постановчою творчою групою (сценографом, компо-
зитором, акторами), а  й бути якимось особливим специфічним 
мікросвітом, авторською моделлю реальності – точніше реальніс-
тю, змодельованою в просторі сцени її деміургом – режисером.

Цим шляхом ідуть майже усі режисери останньої третини 
ХХ ст. Особливий світ вистави вимагає особливих, кожного разу 
інших обставин існування в ньому, нових параметрів цього світу, 
нових фізичних і психічних характеристик. У цьому сенсі мож-
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на говорити про авторську режисуру (аналогічно до авторсько-
го кіно). Для реалій сценічного твору режисер має винайти, і він 
робить це, певний специфічний спосіб спілкування; особливий 
темпоритм  – мови, руху, дії у спектаклі. Режисери пишуть про 
природу почуттів – це така психосоматична, на перший погляд, 
матерія, яка, на їхню думку, відрізняється у кожного автора, якщо 
порівнювати Чехова, Гоголя, Мольєра або інших класиків. Це у 
тих випадках, коли режисер намагається втілити саме Чехова, 
Гоголя, Мольєра. Але режисер останньої третини ХХ ст. ставить 
не Чехова і Гоголя. Він ставить «самого себе», як висловлюються 
тогочасні критики, а насправді – існує тонка грань між тим, хто 
має намір ставити самого себе, самовиразитися або самоінсцені-
зуватися. І тим, хто втілюватиме своє власне, особистісне бачення 
і розуміння, але тієї ситуації епохи, яка зафіксована в творі – дра-
матичному, поетичному чи прозовому, взятому до постановки.

Створюючи специфічний світ вистави, відокремлений від 
повсякденної реальності, мистецький світ, постановники від-
чувають, що і атмосфера там має панувати якась своя, власна. 
Є  певна логіка в тому, що атмосфера великого індустріального 
об’єкта – наприклад, заводу, буде відрізнятися від атмосфери са-
диби ХІХ ст., чи селянського обійстя, тюрми, школи особливо у 
різні епохи. Але постановники в своєму «волюнтаризмі» ідуть 
далі і створюють таку атмосферу, яку вважають за потрібне. І тоді 
у школі вони створюють атмосферу грози, в садибі ХІХ ст. – ат-
мосферу тюрми або вічних сутінків. 

У спектаклі «Прощання у червні» А.  Вампілова київського 
Театру імені І. Франка постановник В. Козьменко-Делінде хотів 
відтворити атмосферу літнього дощу, але такий спосіб художньо-
го мислення на початку 80-х іще не утвердився в своїх правах і 
режисер не наважився на радикальні прийоми. Він, за його сло-
вами, добивався від акторів легкості, «акварельності» станів, і в 
нього це майже вийшло. Але для того, щоб атмосфера «прочиту-
валася», необхідно було її якось реалізувати у дієвому і візуально-
му ряді вистави. Такі завдання з успіхом вирішували постановни-
ки у наступні роки, пізніші періоди, коли не вже було державного 
керівництва мистецтвом з боку чиновників «старого зразка» – ще 

сталінської генерації, які «приймали», дозволяли або забороня-
ли спектаклі, пояснюючи при тому, що можна робити у виставі, 
а чого – ні. «Ця вистава не вірна» – був їхній улюблений аргумент.

Взагалі, звернення до категорії багатошарової дійсності відо-
бражає той факт, що наприкінці ХХ ст. людина усвідомлює, що 
дійсність не вичерпується її видимим шаром, переважно матері-
альним. Що те, що ми бачимо – лише верхня частина айсберга, 
а під нею невидиме і неочевидне лишається головне – щось зна-
чно більше, значиміше за його верхівку, яку можна спостерігати 
над поверхнею. Там – головна, нижня частина айсберга і неви-
димий простір підводної бездонної глибини. У  ХХ  ст. таке сві-
тобачення утверджується уже на релігійному ґрунті, коли світ 
уявляється тричастинним – «небо» і вищі істоти – боги і ангели, 
«земля» з земними істотами і потойбіччя, або підземний світ, де 
перебувають померлі, нечиста сила і тому подібне. В даному ас-
пекті різні релігії не дуже відрізняються одна від одної.

Ідея багатовимірної реальності поступово оволодіває свідо-
містю інтелектуалів, насамперед – митців. Вона розвивається па-
ралельно з фізичними відкриттями і новими науковими концеп-
ціями світоустрою.

Така багаторівнева сценічна модель присутня у постановках 
«Шлях» П. Ластівки, «Сон» за творами Т. Шевченка у режисурі 
В. Гірича, А. Дзекуна. Справа не тільки в зміщенні і змішуванні 
часових шарів. Це окремий випадок більш загального принципу – 
зображення багатовимірної, багатовекторної, багатоаспектної 
дійсності, яка співвідноситься з теорією відносності Ейнштейна, 
з  нелінійним розвитком часу, різним для різних спостерігачів, 
а отже – для різних точок відліку. Складно сказати, кому саме – 
фізикам чи митцям належала першість у цій сфері  – створенні 
нової картини реальності. 

«Тож традиційні наративні структурні причинно-наслідкові 
моделі оповіді в прозі відступили перед зображенням хаотич-
ної й проблематичної природи суб’єктивного досвіду» 11. Життя 

11 Павличко С. Дискурс модернізму в українській культурі. Теорія літерату-
ри. Київ : Основи, 2002. С. 22. 
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«виглядало складнішим, ніж будь-коли раніше. Сенс складності 
був фундаментальним відкриттям письменника-модерніста», – 
писала С. Павличко 12. Тільки складне мистецтво могло відтво-
рити складне життя.

Складність походила з багатьох причин. Саме буття стало склад-
нішим, отже, ускладнилося його наукове осягнення. Фройд, а піз-
ніше Юнг відкрили й досліджували підсвідомість, Бергсон услід за 
Ніцше заперечив раціональні основі пізнання, антропологія в осо-
бі Фрейзера підривала старі уявлення про походження релігій. Під 
впливом наукових відкриттів, нових філософських гіпотез і, зви-
чайно, самого життя модерна людина втрачала певність у цінностях 
попередньої епохи, скепсис ставав виразником духу часу, пізнання 
бачилося як процес суб’єктивний, а його результати – як відносні» 13. 

У творенні інших вимірів митці – режисери, художники по-
різному бачать світ того твору, який існує на сцені. Пізніше ми 
бачимо поділ вистави на два відповідні пласти: живого і неживо-
го, реального і нереального. 

У спектаклі 2010-х років Дмитра Богомазова на сцені київсько-
го Театру юного глядача на Липках «Наше містечко» Т. Уайлдера 
дія першої частини відбувається у двох родинах, які живуть по 
сусідству у маленькому американському містечку. Вони спілку-
ються між собою досить тісно, а їхні діти Емілі та Джордж зако-
хуються один в одного і одружуються.

Остання частина відбувається значно пізніше і вже на тому 
світі. Між першою і третьою частиною героїня Емілі Вейб поми-
рає від пологів. Тож третя частина починається з похорону, але 
показаного очима небіжчиці. На сцені присутні не лише ті, хто 
проводжає її на цвинтар, а й ті, хто зустрічають її там – сусіди, 
родичі, які померли раніше і лежать на цьому ж цвинтарі. Точ-
ніше сидять. Вони сидять на своїх надгробках у вічному чеканні і 
напівзабутті, виринаючи з нього, коли з’являється хтось новий і 
розповідає останні новини, передає вітання «з волі».

12 Павличко С. Дискурс модернізму в українській культурі. Теорія літерату-
ри. Київ : Основи, 2002. С. 23.

13 Там само. С. 31.

Цікаво, що у Д.  Богомазова «цей світ» і світ померлих  – «той 
світ», мало відрізняються один від одного. Сірі будинки залиті мі-
сячним сяйвом у живих і сірі надгробки, залиті тим-таки місячним 
сяйвом, де мешкають померлі. Це майже однакові зовні серед-
овища, над якими світить один і той самий місяць. Відмінність у 
тому, що у живих відбуваються всілякі події – іспити, кохання, ви-
пускний, вирують хвилювання і пристрасті. А на цвинтарі – тиша, 
спокій і нудьга. І тому Емілі (К. Савенкова), яка і на цвинтарі все 
ніяк не може заспокоїтись, отримує можливість повернутися на-
зад, у своє життя. У будь-який з минулих днів, який вона обере. 
І вона обирає свій чотирнадцятий день народження. Тому що час, 
як і смерть – це дуже відносні категорії. В усякому разі для сучасно-
го театру, літератури, кіно. У третій дії зіставлені живі і мертві, які 
теж існують, але за своїми, особливими законами.

Так само поєднані персонажі цього світу і небіжчики, тіль-
ки вже на іншому ґрунті, у спектаклі «Річард ІІІ» грузинського 
режисера Автанділа Варсімашвілі на сцені київського Театру 
імені І. Франка.

Прикметно, що в обох виставах немає третього «ярусу» – верх-
нього, «неба». Тут показані самі люди – живі і померлі, їх буття в 
земному просторі і умовному – «підземному», потойбічному, де 
вони опиняються після смерті. Щоправда, опосередковані вка-
зівки на наявність вищих сил у цій ієрархії присутні. Адже хтось 
дав дозвіл Емілі вийти зі світу померлих і повернутися у світ жи-
вих. Хтось обмежив її перебування там тільки одним днем. Це, 
очевидно, і є ті Вершителі світоустрою, в чиїх руках знаходиться 
людське життя і смерть.

Відповідно у спектаклі Театру Франка «Річард  ІІІ» режисер 
досить дивним чином показує смерть персонажів. Коли хтось із 
дійових осіб помирає, він не падає, не лягає – він відходить у бік, 
або йде зі сцени, але перш ніж він піде, його смерть позначуєть-
ся стовпом білого диму, який раптом здіймається від нього. Це з 
убитого виходить душа. Отож у виставі показані і душі дійових 
осіб, і вони мають достатньо матеріальну субстанцію. 

Коли убивають Кларенса О.  Ступки, він, «випустивши дух», 
опиняється на підвищенні, де ми можемо його бачити. Один із 
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убивць розкаюється в скоєному і плаче. Тоді інший, задля надій-
ності, перерізає йому горло. Померлий теж піднімається і при-
єднується до Кларенса на підвищенні. Тут вони радісно вітають 
одне одного з цією зустріччю і звільненням, а глядач розуміє, що 
безвинно убієнний Кларенс і розкаяний убивця  – це праведні 
душі, шлях яких – нагору, а не в пекло. Так виникає напрям руху 
вгору, який вказує на наявність верхнього рівня ієрархії – небес-
ного, того, що над «явою» і «навою» є «права» або право. Саме 
воно торжествує у фіналі спектаклю, коли Річард Б. Бенюк теж 
залишає тіло і повзе до небіжчиків, а вони піднімають йому на-
зустріч келихи, святкуючи його смерть і перемогу справедливості 
як вищого закону. 

У іншу реальність також переносить глядачів режисер Андрій 
Приходько, звертаючись до індійської містерії. Він скористався 
кількома джерелами історії кохання Шякунтали, доньки небес-
ної танцівниці Менаки та мудреця Вішвамітри. Це священне 
писання «Магабгарата» (сюжет про Шякунталу – у першій кни-
зі, а всього їх 18), п’єса Калідаси, переклади Івана Франка, Гна-
та Хоткевича та Павла Ріттера. Тут небесні створіння – апсари, 
поєднються в шлюби із земними святими, їх дітей вигодовують 
птахи «шякунта»...

Саму виставу на сцені Театру імені І. Франка А. Приходько ви-
будував із трьох новел. Полювання, де зустрічаються цар Душян-
та і Шякунтала. Колискова – мудрець Канва благословляє союз 
двох закоханих, Шякунтала народжує сина... Коронація, де Шя-
кунтала та її син зустрічаються з Душянтою. 

Андрій Приходько каже, що головний посил вистави за-
камуфльовано у фразі: «Входячи у свою жінку, чоловік знову 
народжується з її лона в образі свого сина». У  «Шякунталі», 
на підтвердження слів режисера, роль батька і сина виконує 
один актор  – Ярослав Гуревич. Його «мама» і «дружина»  – 
Лариса Руснак. Мудрець Канва  – Анатолій Помилуйко. «Ми 
прагнули дотримуватися стилю колискової, – коментує «гото-
вий продукт» Андрій Приходько. – Колискової для кохання... 
Адже народжується Бгарата. Так називають свою країну інду-

си. Ця історія розповідає про витоки народу, про його наро- 
дження...» 14.

Готуючи цю виставу, актори змушені були наблизитися впри-
тул до нової естетики. Для постановки танців запросили фахівця з 
цього виду мистецтв Вікторію Шетлез-Вірич. 

Рухи рук акторів – мудри та хасти – це фрази, «озвучені» жеста-
ми. Колір костюмів акторів теж має своє значення і зміст. Адже ге-
рої вистави – ніби зійшли з іконостасів у храмах, вони наче ожили 
наперекір всім уявленням про земне й небесне. Художник Марія 
Погребняк розлила на сцені цілу палітру яскравих фарб: в костюмах 
героїв – ніякої пастелі, це радикальні, інтенсивні кольори, а грим 
на обличчі ніби продовжує їхній одяг. Задник ілюструє художнє 
оформлення підручників з історії, де розповідається про Індію: 
стримана пісочно-бежева гама, фігурки й символи, за допомогою 
яких наші предки залишали свої послання на скелях та каменях. На 
тлі цієї спокійно-філософської прадавності раз-по-раз спалахують 
яскраві фігурки риб та звірів – iз макетами у танці кружляють акто-
ри. Ефектна картинка перед глядачами нагадує підводну панораму 
Індійського океану і водночас... мотиви українських примітивістів, 
казкових істот Марії Приймаченко. «Наша «Шякунтала» – із снів, 
наївних картинок, мелосу індійського, який ... є подібним до мело-
су Карпат», – каже Андрій Приходько.

 На сцені музиканти грають на національних індійських ін-
струментах: сітарі, таблі та перкусії. Поринаючи у цей багато-
вимірний контекст індійської автентики, глядач мимоволі по-
чинає принюхуватися і вдихати аромат східного благовонія... 
(Хоча палички, власне, ніхто й не запалює...) 15

У таку ж химерну реальність поселяє своїх героїв В. Шекспір 
у п’єсі «Буря» і постановник однойменної вистави у київському 
Театрі імені І. Франка С. Маслобойщиков. На думку більшості до-
слідників, вона була написана приблизно у 1612 році і поставлена 
в придворному театрі з нагоди святкування шлюбу дочки Якова і 

14 Олтаржевська Л. «Шякунтала». Екзотика та й годі. Україна молода. 2005. 
Вип. 233. 13 груд.

15 Там само.
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принцеси Єлизавети і пфальцграфа Фрідріха. Певне відображен-
ня в «Бурі» дістали і реальні події. У 1609 році англійська ескадра 
під командуванням адмірала Джорджа Сомерса, що пливла у Вір-
гінію, зазнала катастрофи біля Бермудських островів. Команда 
флагмана провела на Бермудах більше дев’яти місяців. Звіти про 
це плавання «Новини з Віргінії» та «Відкриття Бермудів» було 
опубліковано в 1610 році. 

Такий «Загублений світ», десь поблизу Бермуд, або Вогняної 
землі відтворений С. Маслобойщиковим. Оскільки він за освітою 
художник, то більше уваги приділено візуальній стороні вистави. 
На сцені Театру імені І. Франка знаходиться невеликий екран, він 
прозорий, але затуманений і забруднений. Крізь нього бачимо, як 
бореться з бурею екіпаж корабля. Люди в старовинних костюмах 
хитаються і кричать, стрибають з діжок, тягнуть канати, звиса-
ють на реях. На екран бризкають краплі води – хвилі. Мореплавці 
кричать – чути лайку, слова «Гинемо через отих п’яниць!». Вони 
з останніх сил тримаються за корабельні снасті, нарешті всі пада-
ють і «екран» згасає.

З туману випливає «острів» – це пірамідальна споруда зі світлої 
деревини, один бік якої становить похилений дерев’яний пандус, 
з іншого – сходи, зі споруди вертикально височить прямокутник.

Пандус опускають як міні-сцену. Просперо – О. Богданович 
розповідає дочці хто вона така. Дванадцять років тому її батько 
був герцогом Міланським. Він передав всю владу Антоніо – рід-
ному брату, а сам захопився науками чарівними. Але брат «Мов 
плющ обвив він дерево державне. Привласнював моє добро». 
У Просперо відібрали владу у Мілані і передали королю Алонзо. 
А Просперо – законного правителя, разом з маленькою дочкою 
посадили на корабель і відправили у море, віддавши на волю 
хвиль. Та він зміг дістатись до безлюдного острова, населеного 
духами і різними фантастичними істотами. Він став повелите-
лем острова і духів, які його населяли. А тепер – до берега при-
било його ворогів».

Подальша оповідь втрачає такі чіткі і зрозумілі пояснення 
і набуває містичного забарвлення. У  шекспірівських ремарках 
сказано: «Під звуки урочистої музики з’являється невидимий 

Аріель», «З’являється невидимий Аріель, він співає». Наступного 
разу Аріель, за задумом драматурга, має з’являтися в образі гарпії. 
Всі, звичайно, знають, який вигляд має гарпія і «невидимий Арі-
ель», тому одразу здогадуються, що це саме Аріель. Таким чином, 
з’являється невідомо хто із якимись незрозумілими діями. 

Крім Аріеля на острові є Калібан – син відьми Сікоракси, яко-
му вона лишила острів у спадок. Про Калібана у творі кажуть, що 
він жахлива, зла потвора і потворний дикун, але у виставі у вико-
нанні О. Стальчука він має трохи кумедний, проте, цілком люд-
ський вигляд. Крім нього, інші різні міфічні і фантастичні істоти 
та духи населяють цей казковий острів. 

Дочка Просперо Міранда (А. Савченко) співає, вдягнена у ста-
ровинне довге європейське плаття. Калібан намагається захопити 
її. Вона кричить. Просперо (О. Богданович) – батько рятує її. Він 
забирає дівчину і, натомість, доручає Калібану принести їм дрова. 

З моря прибило до берега хлопчину з корабля. Міранда за-
чарована ним, адже вона виросла на безлюдному острові, де 
живуть духи, химери, потвори, стихії і алегорії, і не бачила лю-
дей. Вражені, молоді герої ведуть ліричний діалог. Їх розли-
вають водою. Фердінанд встигає розповісти, що він – король 
Неаполя – вигнанець, адже батько , на його думку, загинув у 
тій катастрофі, з  якої він врятувався на березі острова. Його 
тимчасово ув’язнюють. Але він не проти – «Аби я міг хоч раз 
на день з вікна в’язниці побачити тебе». 3акоханих розлуча-
ють. Дерев’яний пандус – схил, збудований із світлих дощок, 
розвертається на сцені. Разом з іншими конструкціями він на-
гадує піраміду, яка будується. 

На острові опиняється також король Неаполя Алонзо – В. Ма-
зур, який повертався з весілля – він плив з Тунісу, але через бурю 
втратив сина. Король побивається за сином Фердінандом. З ним 
ціла когорта почту – брат Просперо Антоніо, Себастіан, Тринку-
ло – блазень, Стефано – ключник–п’яниця, радник Гонзало. 

Антоніо – Богдан Бенюк підмовляє Себастіана на братовбив-
ство. В одному з наступних епізодів Калібан пропонує Стефано 
(знову у виконанні Б. Бенюка) убити Просперо і заволодіти ост-
ровом. Вони уже готові це здійснити, але їм заважають Аріель і 
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Гонзало. Одним словом, якби не магічні сили і не духи, багато 
людей могло б загинути на острові від рук лиходіїв. 

Короля, його супутників – Себастьяна і узурпатора Антоніо – 
усіх схиляє в сон. Лунає «із неба» голос невидимого Аріеля, який 
дорікає їм: «Ви забрали державу у Просперо». «Аріель у вигляді 
гарпії» докоряє королю та його супутникам за злочин проти Про-
сперо і вимагає покаяння. В результаті король Алонзо, його брат 
Себастьян та Антоніо втрачають розум. 

У спектаклі С. Маслобойщикова деякі актори грають по де-
кілька ролей, при цьому вони зовнішньо практично ніяк не 
змінюються. Постановник, який є по суті художником, намага-
ється реалізувати свої ідеї через сценографічну образність. При 
тому вона є додатковою до змісту п’єси Його «острів» – це пус-
теля, на якій немає майже ніяких предметів окрім «піраміди» і 
«чарівного скла», крізь яке показані деякі епізоди У цій пустелі, 
очевидно, трапляються тільки міражі, і ніхто не знає з ким має 
справу насправді.

Чарівна плутанина на чарівному острові помножується режи-
сером у виставі, оскільки одна й та сама «театральна трупа» по-
чергово зображує трьох придворних короля Алонзо, трьох воло-
цюг із корабля і врешті-решт – Іриду, Цереру і Юнону у вітальній 
рецитації з нагоди весілля Міранди і Фердінанда.

У п’єсі «Буря» немає такої вираженої інтриги, як у інших шек-
спірівських п’єс, такої гостроти конфліктів. Саме стан людини 
викинутої після бурі на тихий безлюдний берег, це те, що відчуває 
герой п’єси, і, очевидно, сам її автор наприкінці власної біографії. 
Він найповніше переданий у спектаклі постановником і автором 
сценографії С. Маслобойщиковим. 

Разом з тим вистава являє собою нагромадження фантастич-
них персонажів і подій. Буря, туман. Приятелі Стефано (Б. Бе-
нюк) – ключник-п’яниця і блазень Тринкуло (В. Баша) – комічні 
персонажі цього чарівного сюжету, знаходять на березі пляшку 
з вином, очевидно з корабельних запасів. Ця обставина погли-
блює плутанину, затуманюючи їхню свідомість. Вони не упізна-
ють одне одного, погрожують, сваряться. Напоєм пригощають і 
Калібана, який після цього оголошує Стефано богом і хоче йому 

служити. Обоє приятелів погоджуються. Вони всі радісно тан-
цюють. Міранда дивиться на їхні танці крізь екран, як у дзерка-
ло. Потім вона йде в екран. 

На острові відбувається низка непорозумінь. Неаполітан-
ський король Алонзо (В. Мазур) оплакує сина Фердінанда, не зна-
ючи, що той вибрався на берег. Його піддані Стефано і Тринкуло 
не знають, що їхній король насправді живий. Син короля Фер-
дінінд не знає, що на цьому ж острові врятований його батько. 
Ці та багато інших «незнань» створюють численні комічні колізії. 
Екран-скло, який спрацьовує то як вікно, то як скло або дзеркало 
посилюють цей ефект міражності всього, що тут відбувається.

Син короля Фердінанд (О.  Форманчук) освідчується Міранді. 
Тим часом Стефано – Б. Бенюк дає Калібану призначення: Страхо-
висько, ти будеш моїм прапороносцем (переклад М. Бажана). Він 
просить нового володаря захистити його, оскільки Просперо за-
брав у нього обманом острів. «Тому, коли він буде спати, ви йому 
гвіздок вб’єте у голову»,  – просить він Стефано  – Бенюка. І  тоді 
Стефано стане повелителем острова. А Стефано, у свою чергу, обі-
цяє зробити їх обох віце-міністрами. Стефано входить в роль по-
велителя, погрожує Тринкуло. І вони радісно чимчикують убивати 
когось із тих персонажів, що мирно сплять на сцені. Черга коміч-
них непорозумінь полегшує жорстокість похмурої дійсності.

Стебано, Тринкуло і Калібан, йдучи убивати Просперо доро-
гою знаходять ганчірки – старий одяг, розвішаний спеціально 
для того, щоб їх відволікти. Це лахміття вони приміряють на 
себе. Але якісь люди зграєю їх відганяють. Виявляється це «духи 
в образі гончих псів» (!) послані Просперо та Аріелем, не дають 
їм скоїти убивство.

Ще одна пригода чекає на кривдників Просперо. З’являються 
персонажі в мантіях, перуках. На головах у них – дзьоби. Вони 
розповідають королю Алонзо, його брату Себастьяну та Антоніо, 
в  чому їхня провина. «Бо ви не гідні жити між людьми». Судді 
оголошують свій вирок. Виступ суддів, з дзьобами, мантіями і пе-
руками – це додаткова барокова вистава у виставі.

Просперо повідомляє Фердінанду і, що готовий віддати йому 
найбільший свій скарб  – дочку. Закохані клянуться у вірності 
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й любові. Просперо до свята показує чари свого мистецтва. За 
«чарівним склом» знаходиться клавесин. Під музику духи розі-
грують ще одну, алегоричну барокову виставу перед Мірандою 
і Фердінанандом за участю богинь любові, шлюбу і плодючості 
Іриди, Церери та Юнони. «Церера – пані цих полів», хоче відда-
ти шану богині шлюбу Юноні. Шанувальник панегірик на честь 
радісної події виконують духи острова, підвладні головному духу 
Аріелю, котрим повеліває чарівник Просперо. Насправді ж у ви-
ставі Юнона, Церера і Ірида – це ті ж самі немолоді вусаті чолові-
ки, які діють на сцені протягом вистави під іншими іменами. Зо-
крема Юнона – це той же Бенюк, який виступає в якості п’янички 
Стефано. Тому, відповідно до характеру Стефано, він говорить 
замість високого стилю різні непристойності. Замість «О, щедра 
сестро, як же ти живеш?», він декламує «О щедра сестро, з ким же 
ти живеш?», його б’ють і тільки тоді він виправляється і закінчує: 
«Благослови цю пару теж». А В. Баша, окрім Себастіана і Тринку-
ло, грає іще й Церреру.

Статичність твору компенсується численними перестановка-
ми – змінами мізансцен. 

Зрештою всі знаходять один одного. Антоніо  – Стефано 
Б.Бенюк, Себастіан  – Тринкуло В.  Баша яких, виявляється, по-
лонили якісь істоти. Знаходяться Король, і  брат Антоніо і рад-
ник Гонзало. Дух Аріель жаліє їх, тож і Просперо слід виявити 
милосердя. Аріель звільняє їх від чар. Далі Просперо дає свободу 
і духам: «Ви напівляльки. Хоч ви і недолугі духи, проте від вас я 
нагороду мав». Він дякує їм за службу.

Всі заблукалі прибульці йдуть, тримаючи один одного за плече 
по схилу піраміди, відтворюючи картину «Сліпі» П. Брейгеля. Та 
настає етап прозріння і «упізнавання». У мандрівників, викину-
тих на острів, спадає полуда з очей. Просперо нарешті може звер-
нутися до них: «Королю, гляньте, я – Просперо, гнаний вами…». 
Він розповідає йому, що їх діти Міранда і Фердінанд покохали 
один одного. З  цієї нагоди з’являється Стефано Бенюк і каже: 
«Я приніс пляшки» – що дуже доречно, на відміну від всього того, 
що з ним відбувалося у попередніх епізодах під час навіяного 
духами затьмарення. Міранда, немов прокинувшись, дивується 

цим, вперше побаченим нею людям, які здаються їй прекрасни-
ми, у порівнянні з казковими духами чи потворами, серед яких їй 
довелося жити. «Який чудовий світ я бачу!». 

Король  – В  Мазур негайно повертає Просперо його владу  – 
герцогство. Той збирається додому в Мілан. На усі ці реверанси 
Стефано Б. Бенюк шанобливо вклоняється і втикає в дошки сце-
ни ніж. Його приятель питає: «Що, відрікаєтесь від своєї мрії?» 
Той відповідає, дивлячись в зал, з погрозою – «Сьогодні ввечері». 
Чари духів розвіялися, а спокуса владою лишилася. 

Просперо відпускає стихії на волю:
«Я втратив свій чаклунський дар
Тепер я духів не владар».
Він може підбити підсумки:
«Кінчилася вистава. 
Акторами в ній виступали духи, – 
Вони тепер розтанули в повітрі. 
В прозорому повітрі. Ось так само…
…І вся земна велика куля , все,
Що бачимо навкруг, безслідно зникне,
Мов привиди безплотні, мов хмарини. 
Ми створені із сновидінь. І сном 
оточене життя маленьке наше…», – підсумовує Просперо. Ці 

рядки найточніше характеризують той ефемерний примарний 
світ, який відтворив режисер у виставі і виражають його задум. 
Просперо піднімається на верхівку споруди і розкидає згори по-
жовклі листки цієї старої як світ історії. Хоча в цьому немає нія-
кої необхідності. І його застеляє дим. Його чарівна вигадка завер-
шилася, як і «ніч чудес», створена постановником. 

П’єса передавала відчуття нетривкості, породжене крахом 
традиційної системи ренесансного світосприйняття. Її герої пе-
реходили від одного випробування до іншого, марно намагаю-
чись віднайти сталість в умовах незрозумілої дійсності. 

З елементів деформованої реальності режисер разом із Шек-
спіром створює нову художню дійсність, химерну і непередбачу-
вану Герої «Бурі» не просто алегоричні постаті, позбавлені вну-
трішньої багатомірності. Саме складність природи людини при-
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мушує Шекспіра відмовитися від зовнішньої правдоподібності, 
з допомогою умовності надати конфлікту рельєфніших обрисів. 
Вистава С. Маслобойщикова «Буря» показує світ, в якому діють 
духи, відьми, чаклуни і реальні люди. Явища ці примарні, а проб-
леми справжні. Світ «Бурі» екзотичний і таємничий, прекрасний 
і загадковий. Це світ казки, хоч і казки для дорослих. Але зі цас-
ливим кінцем.

Наприкінці ХХ ст. мистецькі форми, саме смислове наповне-
ння такого явища, як театр продовжує достатньо інтенсивно 
трансформуватись. На формування нових театральних концеп-
цій впливають ідеї театрального режисера і мислителя Антоне-
на Арто, якому належить думка про те, що мистецтво не є наслі-
дуванням життя, а життя – це наслідування «трансцендентного 
принципу», з яким мистецтво нас наново пов’язує» 16.

Режисери беруть участь у формуванні нової концепції худож-
ньої реальності, яка визначає нові принципи роботи з актором і 
самої презентації твору і його структури.

Мистецтво намагається вийти за бар’єр реального, за межі 
очевидного. З іншого боку – не лише творити свій художній про-
стір із власною логікою, правилами і законами, а й досліджувати, 
пізнавати ці закони. «Живопис робить зі мною що хоче» ствер-
джував Пабло Пікассо. У сценічному творі «вивільняється така 
енергія, яка змушує траву рости, а річку – текти»  17. Цей шлях 
робить текатр не дзеркалом або збільшувальним склом, а цілком 
самостійною, повноцінною формою життєдіяльності і дійсності 
як такої.

16  Левченко  Е. Формула сюжета. Философия. Теория. Практика. Киев :  
НЦТИ им. Леся Курбаса, 2011. 226 с.

17  Театр – пространство – тело – диалог. Исследования в современном 
театре. Пер. с польского. Под ред. М. Голачинской. Н. Гушпита. Харьков : 
Гуманитарный центр. 2017. С. 239–240. (317 с.).

Наталія Томозова 

ТеаТри коМПакТних нацІональних 
угруПовань україни: 

матеріали до історії формування

До історії «репресованого театру»: Федір Нірод та Олек-
сандр Скібневський. Федір Федорович Нірод належить до пле-
яди видатних діячів вітчизняного театрального мистецтва. Про-
тягом багатьох років він був головним художником Львівсько-
го державного академічного театру опери та балету імені Івана 
Франка (1950–1961) й Київського державного академічного теа-
тру опери та балету імені Тараса Шевченка (1961–1989), оформив 
понад 300 вистав, багато з яких увійшли до скарбниці української 
та світової художньої культури.

Федір Нірод народився у Санкт-Петербурзі 31 березня (13 квіт-
ня) 1907  року в аристократичній родині. Мати митця  – Марія 
Дмитрівна Муханова (1879–1965)  – належала до відомого дво-
рянського роду, який, згідно з родинними переказами, походив 
із Золотої Орди. Її батько – Дмитро Ілліч Муханов (1852–1882), 
гвардії капітан, ад’ютант великого князя Миколи Миколайови-
ча  – був нащадком відомого діяча петровської епохи, одного з 
перших морських офіцерів Російської імперії Іпата Калиновича 
Муханова (1677–1729) 1. 

1  Томазов  В.  В. Графы Нироды. Дворянский календарь. Санкт-Петербург, 
2000. Тетрадь 8. С. 60–61; Томазов В., Томазова Н. Художник Федор Нирод и 
его род. Антиквар . 2011. № 6 (54). С. 52–57; Томазов В. Людина у пропонованих 
декораціях. Нірод Ф . Спогади художника, або Записки щасливої людини / упоряд 
Н. Михайлової, В. Томазова ; вст. ст. В. Томазова ; прим. В. Томазова, Н. Тома-
зової. Київ, 2003. С. 7–11.
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Батько Федора Федоровича – Федір Михайлович (1878–1913), 
флігель-ад’ютант імператора, полковник, командир ескадрону 
лейб-гвардії Кінного полку, кавалер орденів св. Станіслава 2-го ст. 
і св. Анни 3-го ст., був сином таємного радника, помічника міні-
стра імператорського двору та обер-єгермейстера, члена Держав-
ної ради, кавалера багатьох орденів, у тому числі Олександра Не-
вського графа Моріца-Ніколая-Понтуса (Михайла Євстафійови-
ча) Нірода (1852–1930) та Софії Федорівни Трепової (1853–1927), 
дочки генерала від інфантерії, генерал-губернатора київського, 
волинського і подільського, члена Державної ради Російської ім-
перії Федора Федоровича Трепова (1812–1889). Кровні зв’язки 
пов’язували родину Ніродів з українською аристократією. Через 
свою прабабусю  – Віру Василівну Лукашевич (1817–1866), котра 
походила з роду переяславського полкового осавула, обозного та 
наказного полковника Лукаша (Луки) Васильовича Коломійченка 
(? – бл. 1736), художник був прямим нащадком гетьманів Данила 
Апостола, Івана Скоропадського, Петра Дорошенка та мазепин-
ського генерального судді Василя Кочубея 2. 

Свій надзвичайний талант Ф.  Нірод успадкував від предків: 
батько був чудовим різьбярем, мати і бабуся добре малювали. 
Величезний вплив на формування особистості Федора Федоро-
вича, його естетичних цінностей та світогляду справила подруга 
матері  – княжна Віра Гнатівна Гедройц, відомий лікар-хірург і 
письменниця, та перший його вчитель малювання – архітектор 
Леонід Семенович Поволоцький. Майбутньому художнику по-
щастило також з викладачами в Київській художньо-індустріаль-
ній профшколі (1924–1926) та на факультеті живопису Київсько-
го художнього інституту (1926–1930). Тоді в інституті викладали 
художники Федір Кричевський, Віктор Пальмов, Володимир 
Татлін, Олександр Богомазов і створена ними атмосфера сприяла 
розвитку молодих талантів. Тоталітарна система тільки набирала 
обертів і ще не встигла знищити «дух вільнодумства» та прагнен-
ня до пошуку нових естетичних форм. Але закінчити навчання 

2 Томазов В. В. Графы Нироды...; Томазов В., Томазова Н. Художник Федор 
Нирод и его род...; Томазов В. Людина у пропонованих декораціях...

художнику не вдалося – він був відрахований з інституту за «не-
пролетарське» походження 3.

Почав працювати Ф. Нірод у Першому державному польсько-
му театрі в Києві. Його історія мало досліджена 4, хоча цей «репре-
сований» театр, без сумніву, був надзвичайним явищем в укра-
їнському театральному мистецтві. Польський театр був цікавий 
не лише тим, що репрезентував національну політику радянської 
влади на різних етапах її існування та був вагомим фактором у 
збереженні самосвідомості польського населення України, а й як 
культурний феномен, де, на жаль, недовго тривали сміливі екс-
перименти, творчі пошуки, одночасно працювала група видатних 
діячів українського та польського театрального мистецтва – ху-
дожники Моріц Уманський, Федір Нірод, Валентин Борисовець, 
режисери та драматурги Вітольд Вандурський, Олександр Скіб-
невський, режисери Олександр Сумароков, Валерій Васильєв, 
Гнат Юра, Донат Шкляревський та ін.

Вплив Польського театру, особливо його художнього керівни-
ка О.  Скібневського на творче становлення Федора Нірода був 
величезним, а  співпраця цих блискучих митців  – надзвичайно 
плідною. Мистецтвознавець І. Вериківська зазначає, що з цього 
театру беруть свій початок витоки багатьох рис творчої особис-
тості Ф. Нірода, які заявили про себе на повний голос уже піз-
ніше  5. На жаль, матеріали, що стосуються найбільш цікавого у 

3 Томазов В., Томазова Н. Указ. соч. С. 52–57; Нірод Ф. Спогади художни-
ка… С. 29–31; Нирод Ф. Ф. Вера Игнатьевна Гедройц / публікація, передмова, 
коментарі та добір ілюстрацій В. Томазова. Киевский альбом. 2002. № 2. С. 88–93.

4  Башинджагян  Н. Польский революционный рабочий театр: эстетика и 
драматургия (театральные искания В. Вандурского и Б. Ясенского). Искусство, 
революцией призванное : Октябрь и развитие искусства стран Восточной Ев-
ропы 1920-х – 1930-х годов . Москва, 1972. С. 96–153; Стронський Г. Польський 
театр у Києві. Український театр . 1992. № 5. С. 28–29. Більш активно ця тема 
досліджувалася польськими вченими: Filler W. Kijowski teatr Witolda Wandur-
skiego. Pamiętnik Kijowski . Kijow, 2002. T. 6. S. 263–271; Horbatowski P. W szpo-
nach polityki: Polskie życie teatralne w Kijowie 1919–1938. Warszawa, 1999. 255 s.

5  Федір Нірод: Альбом  / авт. вступ.  ст. та упоряд. І.  М.  Вериківська. Київ, 
1998. С. 10.
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творчому розумінні періоду Польського театру 1930–1934 років, 
у його фонді в Центральному державному архіві-музеї літерату-
ри і мистецтв України відсутні. Найбільш рання справа датується 
1933 роком, і це реєстр наказів керівництва театру, в якому зга-
дується О. Скібневський та Ф. Нірод 6. Можливо, ці справи було 
вилучено під час розгрому театру органами ДПУ. Цінним дже-
релом інформації про діяльність трупи у ці роки, про творчі по-
шуки та репертуар театру є слідча справа О. Скібневського, що 
зберігається в Галузевому державному архіві СБУ 7, невеличкий 
нарис режисера, опублікований у спеціалізованому польському 
часопису 8, та спогади Ф. Нірода 9.

У 1925  році ЦК  РКП(б) звернувся до КП(б)У  з пропозицією 
створити в Києві польській професійний театр, із метою залучи-
ти до «комуністичного виховання та соціалістичного будівни-
цтва» етнічних поляків, що історично мешкали на українських 
територіях  10. 1926  року було засновано Польську драматичну 
студію, яка об’єднувала 25  слухачів  – акторів-аматорів з серед-
овища робітничої молоді – членів Польського клубу. Нове твор-
че об’єднання перебувало під опікою Центрального польського 
бюро освіти, створеного при Наркоматі освіти УСРР. У  студії, 
окрім спеціальних предметів – сценічного мистецтва, пластики, 
руху, музики, художнього читання,  – викладали польську мову 
й літературу, історію. Згодом на спеціалізованих курсах при сту-
дії розпочали підготовку керівників драмгуртків для польських 
культурно-освітніх установ не тільки радянської України, але й 
Білорусії та Російської Федерації. Силами студійців було підго-
товлено 25 п’єс та окремих театральних номерів. У 1929–1930 ро-

6 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України (далі – 
ЦДАМЛМ України). Ф. 650. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 13, 17.

7  Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі  – ГДА  СБУ). 
Ф.-6. Спр. 60830 фп. т. 44. 48 арк.

8 Skibniewski A. Polski teatr w Kijowie: Z notatek reżysera (1931–1936). Teatr . 
1969. № 3. S. 20–23.

9 Нірод Ф. Спогади художника… 180 с.
10 Стронський Г. Вказ. пр. С. 28.

ках головним режисером студії став Вітольд Вандурський, ві-
домий польський режисер-новатор, поет та драматург. За його 
ініціативою 1929 р.  студію було реорганізовано в Польську те-
атральну майстерню (Польпрат). Цей період в історії театру 
пов’язаний із пошуками нових способів сценічного вираження, 
зверненням до сучасної польської драматургії (Б.  Ясенський, 
В. Броневський, С. Станде) та національних культурних традицій 
(Ю. Словацький). Діяльність В. Вандурського та його театральної 
трупи зазнала нищівної критики з боку українських партійних 
чиновників та культурних діячів, радянської преси. Режисера 
звинуватили в польському «націонал-більшовизмі» (у тому чис-
лі особисто нарком освіти УСРР Микола Скрипник), після чого 
відсторонили від керівництва театром. У країні набирала обертів 
антипольська кампанія – було розгромлено Київський польський 
інститут соціального виховання, Інститут польської пролетар-
ської культури при ВУАН, однак Польська театральна майстерня 
вціліла. У 1930 році трупа отримала назву Першого державного 
польського театру (з 1933 р. – Всеукраїнський польський театр, 
з 1935 р. – Державний польський театр УСРР). На 1931 рік колек-
тив складався з 35 осіб, а кількість зіграних вистав становила 80. 
З 1931 року розпочав діяльність польській відділ Київського му-
зично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка, що готував 
необхідні кадри. На 1933 рік штат театру збільшився до 144 осіб, 
а кількість вистав – до 160 на рік 11. Із метою зміцнення творчого 
колективу та підвищення його фахового рівня було запрошено 
акторів із професійних театрів – українських, російських, єврей-
ських 12. Відтак трупа стала багатонаціональною – тут були як по-
ляки, так і білоруси, євреї, росіяни, українці. Єдиною умовою для 
її творчої частини було володіння польською мовою 13. 

11 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47 ; спр. 15. Арк. 12; Строн-
ський Г. Вказ. пр. С. 28–29; Filler W. Op. cit. S. 263–271; Башинджагян Н. Указ. 
соч. С. 141–152; Horbatowski P. Op. cit. S. 84–130.

12 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47.
13 ЦДАМЛМ України. Спр. 14. 24 арк.
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Після звільнення В.  Вандурського на посаду художнього ке-
рівника і режисера було запрошено заслуженого артиста УСРР 
Гната Юру. Результатом такої співпраці стала постановка трьох 
п’єс у репертуарі театру: «Гута» білоруського драматурга Г. Кобе-
ця, «Хліб» російського драматурга В. Кіршона і «Двобій» молодо-
го українського письменника Ю. Мокрієва. Офіційне відкриття 
театру відбулося 3  березня 1931  року виставою «Гута» у примі-
щенні Музкомедії за адресою Червоноармійська, 51а. Більшість 
спектаклів мала яскраво виражений пропагандистський харак-
тер, була «ідеологічно вивіреною», відповідала запитам «про-
летарської культури» 14. Вистави відбувалися на різних підмост-
ках, але згодом театр розмістився за адресою: вул. Свердлова, 19 
(нині – вул. Прорізна, 19). Щорічно трупа гастролювала по містах 
і селах України й Білорусії, зокрема в регіонах компактного про-
живання польського населення, а також у Москві та Ленінграді 15. 

У вересні 1931 року до театру на посаду художнього керівни-
ка було запрошено професійного режисера Олександра Броніс-
лавовича Скібневського. Постать цього цікавого, оригінального 
митця, що постійно перебував у творчому пошуку, на жаль, за-
лишається поза увагою дослідників. Між тим, це була визначна за 
своїми здібностями та творчими можливостями особистість. Він 
народився у 1903 році у Москві у польський родині, яка походила 
з Гродненської губернії. Освіту митець здобув у Державних екс-
периментальних театральних майстернях (режисерське відділен-
ня) у Москві (1922–1925). Після роботи у кількох російських про-
вінційних театрах, у 1929–1930 роках Олександр Брониславович 
був режисером Туркменського національного театру 16.

Новий художній керівник значно змінив ситуацію в театрі, ство-
ривши колектив однодумців, знайшовши спільну мову з таланови-
тими художниками М. Уманським та Ф. Ніродом і кращою части-

14 ЦДАМЛМ України. Спр. 91. Арк. 16.
15 ЦДАМЛМ України. Спр. 3. Арк. 1, 3, 7 ; спр. 15. Арк. 90–91 ; спр. 5. Арк. 15, 

22, 31, 35–36; спр. 20. Арк. 2–3 ; спр. 23. Арк. 1, 7–9.
16 Томазова Н. Олександр Скібневський: до історії Польського театру в Киє-

ві. Пам’ятки . Археографічний щорічник . 2010. Т. 11. С. 215–245.

ною трупи. О. Скібневський, також як і В. Вандурський, цікавився 
новими тенденціями у сучасному театрі та, спираючись на моло-
дий, енергійний, амбітний колектив, намагався втілити їх у Поль-
ському театрі. У програмній статті, написаній у співавторстві з ди-
ректором театру Олександром Гордієнком, режисер так декларував 
свої творчі принципи: «Театр, теоретично й на практиці, повинен 
якнайрішучіше відмежуватися від психологічного методу, що може 
примусити зійти з шляхів нашої сучасності, закопатися в долі особи 
й підмінити класове настановлення «загальнолюдським». […] Ми 
за доцільність і настановлення роботи на план роботи, що підко-
ряється соціалістичними завданнями, а тому форми й зміст роботи 
театру мусять служити виконанню цих завдань. Беручи за основу 
своєї виробничої й навчально-виховної роботи тромівську систему, 
ми розглядаємо її в розрізі всіх компонентів вистави (оформлен-
ня, музика, світло тощо), як єдине нерозривне ціле, поставлене на 
службу загальному завданню  – створити синтетичний спектакль, 
що якнайбільше розкриває драматургічний матеріал»  17. Мисте-
цтвознавець І.  Вериківська характеризувала естетичні принципи 
театру тих років таким чином: «Естетична платформа Першого 
польського театру формувалася на засадах тоді повсюдно пошире-
ного конструктивізму… Конструкція, легко змінюваної конфігура-
ції, обмежена кольорова гама, підкреслені умовність та лаконізм – 
типові ознаки тогочасної декорації… Та головними здобутками 
театрального мистецтва 20-х – початку 30-х років, що не втратили і 
ніколи не втратять свого значення, стали вироблені тоді положення 
про художню цілісність вистави, про необхідність точного відбору 
засобів художньої виразності всіх її компонентів, у тому числі й об-
разотворчого. Перший польський театр своїми кращими постанов-
ками засвідчував дотримання саме такого творчого кредо» 18.

До того ж, розуміючи, що Польський театр, як осередок на-
ціональної культури, повинен її підтримувати та пропагува-
ти, О.  Скібневський звернувся до польської літератури та істо-

17  Гордієнко  О., Скібневський  О. Творчий метод і шляхи реконструкції 
Польського театру. Радянське мистецтво . 1931. № 19–20 (73–74). С. 12.

18 Федір Нірод: Альбом… С. 9–10.
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рії. У  цьому йому допомагала польська інтелігенція Києва, що 
об’єдналася біля театру, а також науковці-полоністи. Окрім п’єс 
класиків польської літератури, наприклад, «Мазепа» та «Сон Са-
ломеї» Ю.  Словацького, «Помста» А.  Фредра, «Небожественна 
комедія» З. Красинського, до репертуару залучалися твори сучас-
них польських авторів  – «Справа громадська» Б.  Ясенського та 
«Рабан» В. Вандурського 19. На той час склалося й ядро театраль-
ної трупи – Жозефіна Бессек, Ядвіга Гельнер, Вацлав Германович, 
Анна Гай, Остап Горобієвський, Ванда Горобієвська-Василев-
ська, Валентина Гржибовська, Вацлав Завадський, Франц Мар-
ковський, Адольф Станкевич, Йосиф Весенін-Їржикевич, Вац-
лав Клюс, Казимир Олеарський, Зиґмунд Сломінський, Фелікс 
Слуцький, Яніна Сліпко та ін. 20

Ф. Нірода привів до театру в 1930 році М. Уманський, з яким 
він був знайомий ще з часів навчання у Київській художньо-інду-
стріальній профшколі. Моріц Уманський, дізнавшись, що Федора 
відрахували з інституту, запропонував йому попрацювати в теа-
трі на посаді художника-макетника і декоратора. Ось як згадував 
ті щасливі часи Ф. Нірод: «Итак, я художник-макетчик и испол-
нитель декоративных работ. Определили мне комнату, которую я 
должен был оборудовать под мастерскую. Это оказалась мужская 
уборная с кафельным полом, но без окна на Божий свет, зато с 
электроосвещением! Я быстро освоился и с радостью принялся за 
работу, которой хватало. Время проходило быстро, и, поскольку 
не было окна, я и не замечал, когда на улице темнело» 21. 

У  творчому союзі з Ф.  Ніродом, який, після звільнення 
М. Уманського з Польського театру, практично став головним 
художником, О.  Скібневський поставив кілька дивовижних 
вистав  – «Справа громадська» Б.  Ясенського (1930), «Вулиця 
радості» Н. Зархі (1931), «Рабан» В. Вандурського (1932), «Віль-
гельм Телль» Ф.  Шиллера (1933). У  1933  році практично за-

19 ГДА СБУ. Ф.-6. Спр. 60830 фп. Т. 44. Арк. 5–9.
20 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 14.
21 Нірод Ф. Спогади художника… С. 42–43.

вершилася робота над виставою за сатиричною п’єсою самого 
О. Скібневського «Єще панська не згінела» 22. Федір Нірод зга-
дував: «Появился творческий друг – Александр Брониславович, 
стал он бывать в моем новом доме запросто, в  роли старшего 
брата. Много добра он мне сделал! Благодаря ему я часто стал 
бывать в командировках в Москве. Это вылилось в увлекатель-
ное путешествие по московским театрам того времени: Мейер-
хольд и Таиров, Вахтангов и МХАТ, Малый (который я тогда 
презирал!). Я не просто пересмотрел все спектакли, но и позна-
комился с «кухней» сцены, с ее святая святых. Это были мои 
университеты в полном смысле слова. Никакой институт не дал 
бы мне никогда таких бесценных знаний» 23.

Спогади О. Скібневського та дивом збережені ескізи до кіль-
кох вистав дають уявлення про їх художнє вирішення та творчі 
пошуки Ф. Нірода. Декорації – конструктивістські, лаконічні, ви-
різняються своєю плакатно-графічною формою. Ф. Нірод праг-
нув знайти влучний емоційний тон завдяки об’ємній побудові 
сцени, світлотіньовому контрасту, бутафорії, шукав виразні де-
талі, які створювали б конкретний смисловий образ. У цій твор-
чій лабораторії художник навчився цілісному пластичному вирі-
шенню спектаклів, засвоїв потяг до монохромного колориту, ху-
дожньої доцільності лаконізму, суворого відбору. У пізніші часи 
Ф. Нірод уважався неперевершеним творцем сценічного костю-
му, а витоки цього явища також слід шукати у часах його роботи 
в Польському театрі. Його костюми відзначалися психологічніс-
тю, історичною правдивістю, глибоким розкриттям характерів. 
Саме тоді художник усвідомив, що театральний спектакль є ці-
лісним синтетичним організмом, де декорації та костюми грають 
надзвичайно важливу роль 24.

Однак художня лінія О. Скібневського, спрямована на втілен-
ня у життя нових художніх форм та пропаганду польської культу-

22 Skibniewski A. Op. cit. S. 22–23.
23 Нірод Ф. Спогади художника… С. 44.
24 Skibniewski A. Op. cit. S. 22–23; Федір Нірод: Альбом… С. 9–10, іл. 1–14; 

Панфілова М. Федір Нірод. Київ, 1969. С. 8.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Театри компактних національних угруповань України…Наталія Томозова 

207206

ри, викликала роздратування тоталітарної системи. 1930-ті роки 
в радянській Україні  – це вже період згортання політики наці-
оналізації та початок боротьби з інакомисленням, «націоналіз-
мом», «буржуазними» течіями в мистецтві, період шпигуноманії, 
що набирала обертів. З цією метою радянські та партійні органи 
посилили тиск на мистецькі установи, репертуари театрів, плани 
виставок та видавництв переглядалися на предмет відповіднос-
ті «пролетарській культурі». Польський театр не став винятком. 
У О. Скібневського почалися проблеми. Спочатку він відновив 
виставу за п’єсою Ю.  Словацького «Сон Саломеї», яка була ко-
лись знята з репертуару за вказівкою керівних органів через 
«націоналістичне забарвлення»; п’єса З. Красинського «Небоже-
ственна комедія», запропонована режисером для постановки в 
театрі, була заборонена, а над п’єсою А. Фредра «Помста», незва-
жаючи на негативну оцінку партійних органів, усе ж розпочалася 
робота. До того ж у театр на постійну роботу було прийнято кіль-
ка «небажаних» осіб, поляків за походженням та «антирадянські 
налаштованих». Причому про небажаність такого кроку О. Скіб-
невського попереджали ті ж партійні керівники  25. Постановка 
двох найбільш вдалих у творчому розумінні п’єс була офіційно 
піддана нищівній критиці, яка затаврувала колектив Польсько-
го театру неабиякими звинуваченнями. Виставу «Вулиця радос-
ті» Н.  Зархі оголосили формалістською, такою, що «затушовує 
справжнє становище безробітного в капіталістичному світі». Ще 
більш негативною була оцінка «Рабана» В.  Вандурського, «про-
сякнутого націоналістичним душком» та поданого «у плані голо-
го конструктивізму» 26. 

Всі ці факти вичерпали чашу терпіння партійного та ра-
дянського керівництва  – 3  липня 1933  року О.  Скібневський 
був заарештований співробітниками органів київського відді-
лу ДПУ. Під час слідства його, а  також багатьох представни-
ків української польської інтелігенції, серед яких були члени 
художньо-політичної ради театру (Броніслав Скарбек, Генрік 

25 ГДА СБУ. Ф.-6. Спр. 60830 фп. Т. 44. Арк. 5–9.
26 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 91. Арк. 17.

Політур-Радзієвський, Вітольд Добжинський та ін.) й праців-
ники трупи (Януш Думницький, Остап Горобієвський, Роман 
Ромуальдов-Остерчин та ін.) звинуватили у приналежності до 
контрреволюційної Польської військової організації (ПОВ). 
О. Скібневський був засуджений до трьох років концтаборів. 
Такий незначний термін пояснюється тим, що репресії ще 
тільки набирали обертів 27. 

Доля виявилася надзвичайно прихильною до Ф.  Нірода. 
Під час арешту О. Скібневського художника не було в Києві, 
що, безперечно, зважаючи на його близькі особисті та творчі 
стосунки з художнім керівником театру, урятувало Ф. Нірода 
від арешту. Враховуючи, що митець уже потрапляв у поле зору 
ОДПУ, був відрахований із Київського художнього інституту, 
належав до старовинного аристократичного роду, був онуком 
«душителя революції» генерал-губернатора Ф. Трепова та ху-
дожником саме тих, заплямованих партійною критикою «фор-
малістських» та «націоналістичних» вистав, легко уявити собі 
його подальшу долю… Сам Ф. Нірод так згадував про цю дивну 
ситуацію, що врятувала його: «Летом меня призвали в армию 
на два месяца, а задержали на четыре. Вернулся – а театр фак-
тически уже не существовал. Большая часть коллектива была 
репрессирована» 28. 

Арешт О. Скібневського, В. Вандурського та інших працівни-
ків Польського театру не міг не позначитися на його подальшій 
долі. Всілякі експерименти було припинено. П’єси польських 
авторів практично зникли з репертуару. Так, у 1936 році, напри-
клад, Головрепертком управління у справах мистецтв Народного 
комісаріату освіти УСРР не дав дозвіл на постановку п’єси «Роди-
на Баратинських», оскільки «образ робітника-штрейкбрехера по-
дано у фарбах симпатії і жалю до нього» 29. Вистави ж за п’єсами 
«Дами і гусари» А. Фредра, «Мазепа» Ю. Словацького та «Мораль 

27 Томазова Н. Вказ. праця. С. 215–245.
28 Нірод Ф. Спогади художника… С. 45. 
29 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 24.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Театри компактних національних угруповань України…Наталія Томозова 

209208

пані Дульської» Г. Запольської викликали недоброзичливі відгу-
ки радянської театральної критики, а це фактично означало кі-
нець спектаклів  30. Таким чином, репертуар практично втратив 
своєрідність, а  театр  – значення осередку польської культури. 
Більшість п’єс, що були поставлені силами колективу, належали 
до випробуваної часом класики та «творів пролетарської культу-
ри», деякі з яких узагалі не мали художньої цінності 31.

Кардинально змінилася і внутрішня атмосфера в колективі. 
Якщо на початку 1930-х років польська мова широко вживалася 
в театрі, що нескладно простежити на основі документів – на-
казів, заяв, доповідних, які виникали у процесі діловодства, то 
після «справи О. Скібневского» польська мова практично зни-
кла з установи, котра була створена саме для її пропаганди, під-
тримки та розвитку 32.

Нове керівництво намагалося заслужити прихильність пар-
тійних та радянських органів шляхом бичування «промахів», 
що мали місце в історії театру. Так, 3 березня 1936 року з нагоди 
п’ятиріччя закладу директор О. Гордієнко писав про свого недав-
нього однодумця та колегу: «Запрошений до театру на посаду худ-
кера Скібневський, якого пізніше викрито органами НКВС, про-
водив свою контрреволюційну лінію, яка в основному зводилася 
до розвалу театру і дискредитації його в очах трудящих мас. Коли 
додати до цього, що цей негідник-контрреволюціонер Скібнев-
ський мав ще підтримку в деяких відповідальних працівників, які 
теж належали до контрреволюційно-шпигунської групи, то стане 
цілком зрозуміло, чому не одразу театрові вдалося виплутатись 
із цього павутиння» 33. У жовтні того ж року в доповідній запис-
ці до Ради національностей ЦВК СРСР зазначалося: «В жестокой 
борьбе пришлось молодому коллективу работать в театре, ибо в 
руководство театра пролезли враги в лице Вандурского и Скиб-

30 Театральна декада. 1938, 1–10 березня. № 7. С. 26.
31 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 91. Арк. 18–19.
32 ЦДАМЛМ України. Спр. 2, 6, 7 та ін.
33 ЦДАМЛМ України. Спр. 91. Арк. 17.

невского, но благодаря бдительности партийных организаций, 
при помощи молодого коллектива театр очистился от вражеских 
элементов, а рост и развитие театра стали наглядными» 34.

Звичайно, це аж ніяк не сприяло творчій атмосфері, породжува-
ло підозри, доноси. А найголовніше, не врятувало театр від подаль-
шого нищення. Польських артистів вичавлювали з театру, на клю-
чових посадах – директора, його заступника, художнього керівни-
ка і головного режисера – практично кожного року з’являлися нові 
особи, переважно непольського походження  35. Бути поляком та 
ще й працювати в Польському театрі автоматично означало потра-
пити в розряд неблагонадійних. Зазнав репресій директор Вікентій 
Бальцерік, звільнений зі своєї посади наприкінці 1934 року36. У ве-
ресні 1935 року органами НКВС був заарештований директор теа-
тру Іван Липинський, ще раніше – провідні актори трупи Адольф 
Станкевич та Вацлав Клюс  37, а 1937 року – завліт, відомий літе-
ратурознавець Фелікс Якубовський та колишній директор театру 
Олександр Гордієнко, актори Євген Захарчук, Вацлав Завадський, 
Казимир Олеарський, Ганна Мудра, Валентина Гржибовська, Вац-
лав Германович, Міра Лівшиць, 1938 року – Борис Дробинський, 
Костянтин Шалобріт, Михайло Толстой 38. 

Таким чином, було підготовлено ґрунт до остаточної ліквіда-
ції установи. 3 квітня 1937 року з’явився наказ Комітету в справах 
мистецтв при РНК СРСР про закриття театру, а навесні 1938 року 
він припинив своє існування. 

До історії єврейських театрів України: актриса Міра Лів-
шиць. Київське театральне життя 1920–1930-х років позначило-
ся бурхливим розвитком польського та єврейського сценічного 
мистецтв – виникали самобутні, цікаві колективи, з’являлися ви-
значні драматурги, режисери, актори, які збагачували не тільки 

34 ЦДАМЛМ України. Спр. 5. Арк. 47.
35 ЦДАМЛМ України. Арк. 47.
36 ЦДАМЛМ України.Спр. 6. Арк. 13 зв.
37 ЦДАМЛМ України. Спр. 5. Арк. 47.
38 Horbatowski P. Op. cit. S. 190–198.
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свої національні культури, але й України в цілому. На жаль, че-
рез репресії радянської влади, які знищили ці унікальні театраль-
ні осередки, дослідники вимушені збирати факти практично по 
крихтах. Але, залучаючи широке коло джерел – газетні публікації, 
документи різних установ, спогади, – усе ж можливо, хоча б у за-
гальних рисах, висвітлити діяльність як театральних колективів, 
так і реконструювати життєвий шлях окремих митців. 

Однією з яскравих особистостей цього періоду була актриса 
Міра (Міріам, Марія) Аронівна Лівшиць. Вона народилася 2 (за 
іншими даними – 1)39 січня 1887 року у місті Гродно (нині тери-
торія Білорусі) у єврейській родині. Батько був музикантом  40. 
1904 року Міра закінчила місцеву гімназію, але подальше навчан-
ня, як вона сама зазначала, було неможливим через матеріальне 
становище  41 та національне походження  42. Тому майбутня ак-
триса відправилася до Варшави, де вступила на 6-місячні курси 
з виготовлення капелюхів при фабриці Розенберга, а згодом вла-
штувалася там на службу. Однак така діяльність не влаштовувала 
обдаровану дівчину, тому вона паралельно навчалася на вечір-
ніх курсах драматичної школи Владислава Завадського та брала 
участь в аматорських виставах. 1906 року помер її батько, і Міра 
разом із матір’ю переїхала до Вітебська, де мешкала її тітка 43. 

1908 рік став для актриси визначальним: по-перше, вона по-
бралася з «театральним співробітником» Абрамом Григорови-
чем Лівшицем, а  по-друге  – прийняла рішення повністю при-

39  Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі  – 
ЦДАГО України). Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 6.

40  Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі  – 
ЦДАГО України). Ф.  263. Оп.  1. Спр.  47085. Арк.  1, 10; ЦДАМЛМ України. 
Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 7 зв.

41 Родина, імовірно, дійсно не була заможною, однак мала власний будинок, 
що було зазначено під час допиту органами НКВС // ЦДАГО України. Ф. 263. 
Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 9, 10.

42 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3.
43 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 8 зв.; ЦДАГО України. 

Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 10.

святити себе театру. Разом із чоловіком вони у складі самодіяль-
ної театральної трупи гастролювали по різних містах Російської 
імперії. На одному з аматорських спектаклів її побачив дирек-
тор варшавського Єврейського театру Сем Адлер та запросив до 
трупи. 15 травня 1909 року вона була зарахована в штат цього 
художнього колективу. 1910 року Міра перейшла до єврейсько-
го театру одеського актора, сценариста та антрепренера Давида 
Сабсая й переїхала до Одеси. Треба зазначити, що ці пересувні 
колективи були доброю школою для молодої актриси, оскільки 
тут виконавець повинний був виступати в різних жанрах – ко-
медії, трагедії, опереті. Однак, у цілому, рівень цих труп не був 
високий, як правило, не вистачало коштів на якісні костюми та 
декорації, а гастролі відбувалися переважно по містечках, де за-
гальний рівень освіти населення був низьким, а вимоги до мит-
ців – незначними 44.

Тому не дивно, що коли 1912 року відомий єврейський актор 
та режисер Наум Цемах запросив Міру Лівшиць взяти участь у 
гастролях свого колективу, вона відразу погодилась 45. Н. Цемах, 
який все життя присвятив створенню івритського театру, зібрав 
першу свою трупу 1909  року у Білостоці (нині територія Поль-
щі). Вона отримала назву «Га-бима га-’іврит» («Івритська сцена»). 
Того ж року колектив дебютував п’єсою «Мусар на’ар ра» («Недо-
лугому юнакові для науки»; автор І. Баркан, в обробці М. Залкін-
да). Це була знакова подія в історії єврейського театру – перша 
вистава на івриті в Російській імперії. 1912 року Н. Цемах разом 
з іншим видатним єврейським актором і режисером Менахемом 
Гнесіним знову зібрав у Білостоці трупу, яка називалася «Га-
лахака га-драматит га-’іврит» («Івритська драматична трупа») та 
до якої й була залучена Міра Лівшиць. Силами цього колективу 
в п’ятнадцять осіб була підготовлена вистава «Га-нодед га-ніцхи» 
(«Вічний подорожній»; автор О. Димов), яка отримала дуже по-
зитивні відгуки критиків. Театр багато гастролював протягом 
року, зокрема, тривалий час виступав у Вільнюсі. Однією з яскра-

44 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 8 зв.
45 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 8 зв.
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вих особистостей цієї трупи був Ієгошуа-Зеєв Бертонов, видат-
ний режисер та актор. Саме на базі цих починань і виник пізніше 
всесвітньо відомий єврейський театр «Габима» 46.

Хоча вищезазначені колективи не стали постійними стаціо-
нарними театрами, вони мали порівняно високий професійний 
рівень, а  серед акторів були яскраві особистості, справжні та-
ланти. Робота поруч із ними сприяла значному зростанню май-
стерності та повному розкриттю акторських здібностей. Але 
1913  року Міра Лівшиць переходить до іншого легендарного 
театрального об’єднання  – «Літераріше трупе» («Літературна 
трупа») на чолі з Естер-Рохл Камінською 47. Вірогідно, основною 
причиною такого рішення стало мовне питання. Актриса з ди-
тинства, окрім рідної мови ідиш, вільно володіла російською, 
польською та досить непогано німецькою 48. Але іврит вимагав 
окремого вивчення. 

Театр Е.-Р. Камінської був у цей час на піку популярності. Ще 
1910 року видатна актриса, яку називали «матір’ю єврейського те-
атру», зовсім відмовилася від опереточного репертуару та зосеред-
илася на драматичному, залучаючи до постановок п’єси сучасних 
єврейських авторів (Я. Гордіна, Д. Пінського, І.-Л. Переца), а також 
перекладені твори світової класики. Правильність цього рішення 
підтвердилася під час успішних гастролей трупи по містах Росій-
ської імперії, зокрема в Києві та Одесі. Згодом театр отримав влас-
не приміщення у Варшаві та став стаціонарним (нині Державний 
єврейський театр імені Естер-Рохл Камінської) 49. 

46  Хабима. Электронная еврейская энциклопедия. URL  : http://www.eleven.
co.il/article/10998; Цемах Наум Давид. Электронная еврейская энциклопедия. 
URL : http://www.eleven.co.il/article/14607.

47 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 8 зв.
48  Міра Лівшиць багато займалась літературною роботою, перекладаючи 

п’єси з польської, російської, української та німецької мов на ідиш. Пізніше 
співпрацювала з «Укрфільмом», для якого робила переклади на ідиш револю-
ційних пісень та популярних арій // ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. 
Арк. 2, 3 зв.

49 Школьник Л. «Мама єврейского театра». Мы здесь – Публикации. URL : 
http://newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=1123.

Міра Лівшиць гастролювала з трупою протягом 1913–
1915  років, але коли було прийняте рішення повертатися до 
Варшави, залишилася в Білорусі, де працювала в пересувних ко-
лективах С. Генфера, Ю. Адлера, А. Самберга. З 1917 року Міра 
Аронівна оселилася в Мінську та грала у відомому єврейському 
театрі «Унзер Вінкль» («Наш куточок») під керівництвом тала-
новитого актора та режисера Мойше-Арна (Михайла) Рафаль-
ського  50. Протягом 1919–1920  років актриса входила до скла-
ду Фронтової трупи Б № 4 при Реввійськраді під керівництвом 
іншого корифея єврейського театру Ієгошуа-Зеєва Бертонова. 
Саме тоді колектив «кочував» по Білорусі, надовго осідаючи в 
Могильові, Орші, Шклові. 1921 року І.-З. Бертонов очолив Пер-
ший державний єврейський театр у Мінську, куди й запросив 
М.  Лівшиць. Тут зібрався надзвичайно потужний акторський 
ансамбль, наприклад, уже згаданий Мойше-Арн Рафальський, 
майбутній народний артист Білоруської РСР і засновник Біло-
руського державного єврейського театру (БелГОСЕТ), та актри-
са і співачка Сара Фібіх, пізніше відома радянська виконавиця 
єврейських, білоруських та українських пісень. Однак театр, що 
подавав великі надії, 1922 року було ліквідовано: значна частина 
акторів, які походили з території Польщі, повернулися на бать-
ківщину, інші розбрелися по різних колективах. Міра влаштува-
лася в трупу Рудольфа Заславського та відправилася в гастролі 
до Петрограда, Смоленська й Вітебська. 

Усе це відбувалося на тлі складного особистого життя актри-
си. 1919 року, під час окупації Білорусі польськими військами, 
Абрам Григорович Лівшиць був заарештований та відправле-
ний до концтабору. Згодом його звільнили, але здоров’я чоло-
віка було підірвано, і  він незабаром помер. Міра Аронівна за-

50 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3, 8 зв. Більш детально 
про театр див.: Полякова Ю. От национального к общечеловеческому: еврей-
ский театр «Унзер Винкль» в Харькове. UNIVERSITATES . Наука и просвеще-
ние. 2012. № 4. С. 40–50; Полякова Ю. «Унзер Винкль» – первый стационар-
ный еврейский театр в Харькове. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених 
XXI ст . Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків, 2010. 
Вип. 1. С. 202–210.
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лишилася одна з дочкою Есфір’ю 51 на руках 52. Часи були важкі, 
тому актриса вимушена була багато працювати, місяцями га-
стролюючи по містах і містечках не тільки Білорусі та Литви, а й 
інших республік.

1923  року, після того, як Р.  Заславський залишив колектив, 
Міра Аронівна з рештою трупи відправилася на гастролі до 
Криму, де грала в Сімферополі, Севастополі, єврейських по-
селеннях  53. 1926  року її запросили до київського єврейського 
театру «Кунст Вінкл» («Куточок мистецтв»)  54. Він був засно-
ваний 1924  року зусиллями Тев’є Люксенбурга. От як про цей 
дуже яскравий мистецький колектив написав у своїх спогадах 
колишній режисер Київського єврейського театру імені Шолом-
Алейхема Мойсей Лоєв: «Хороший был театр, быть может, один 
из лучших. В нем собрался цвет еврейского театрального мира: 
Лия Бугова, Ива Вин, Мириам Лившиц, одна из лучших «мам» 
на еврейской сцене Шейндл Стрельская, многолетняя партнер-
ша Эстер-Рохл Каминской тихая и ласковая Софья Эйдельман, 
лучший исполнитель комических ролей Лазарь Калманович, ак-
тер и режиссер Марк Меерсон, который еще в 1906 году создал в 
Варшаве драматический ансамбль, ставивший пьесы Шекспира, 
Шиллера, Шолом-Алейхема, Якова Гордина, уже упомянутый 
мною Дмитрий Жаботинский. Еще были Владимир Корал- 

51 Есфір Абрамівна Лівшиць народилася 1909 року. На момент арешту ма-
тері в серпні 1937 року – студентка останнього курсу Київської консерваторії. 
Першим шлюбом була за літератором Дмитром Якимовичем Груднісом  (?), 
котрого заарештовано органами НКВС. У другому шлюбі – Козлова // ЦДАГО 
України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 6–6 зв., 9–9 зв., 10.

52 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 10.
53 ЦДАМЛ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3 зв.
54  Відомості про цей період життя актриси різняться. Так, в  автобіографії 

вона вказує, що 1925–1927 рр. працювала у Всеукраїнському державному єврей-
ському театрі в Харкові: ЦДАМЛ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3 зв., 9, 
але нам здаються ближчими до істини факти, які М. Лівшиць повідомила під 
час допиту // ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 10. Саме вони по-
кладені в основу нашої біографічної реконструкції.

ли 55 (тот самый, который позже станет популярным эстрадным 
конферансье), Волф Шайкевич, Исаак Ракитин  – будущий ор-
ганизатор ряда еврейских театров. […] Ставили спектакли уже 
известные нам по студии «Культур-лиги» режиссеры А. Смирнов 
и И. Кунин, музыку писали Е. Шейнин и Кручинин, а сценогра-
фами были Марк Эпштейн и С. Зарецкий. Да, прекрасный был 
театр, с хороший репертуаром, отличными постановками, но без 
государственных дотаций он выжить не смог и распался» 56.

1927  року Міра Аронівна була запрошена в трупу Всеукраїн-
ського державного єврейського театру (ГОСЕТ)  57, заснованого 
1925 року у Харкові, тогочасній столиці УРСР, рішенням уряду на 
базі студії «Культур-ліга». Тут було зібрано найкращі єврейські мис-
тецькі сили: режисери – заслужений артист УРСР Ефраїм Лойтер, 
Моріс Норвід, Самуїл Марголін, актори Аркадій Нугер, Хана Браз, 
Іва Він, Генріх Тарло, а також заслужені артисти УРСР Ада Сонц та 
Фай Заславський, народна артистка УРСР Лія Бугова. До репертуа-
ру залучалися п’єси сучасних єврейських та українських драматур-
гів – М. Даніеля, П. Маркіша, Д. Бергельсона, І. Микитенка, а також 
єврейська та всесвітня класика – Шолом-Алейхем, А. Гольдфаден, 
Максим Горький, Мольєр. Режисерські постановки та акторська гра 
вирізнялися новаторством, пошуком нових сценічних форм, харак-
терними рисами були гротеск, буфонада, використання фольклору. 
З трупою активно співпрацювали такі відомі митці, як Ю. Мейтус, 
Ш. Штейнберг, О. Крейн, О. Тишлер, І. Рабинович 58.

1928 року Міра Лівшиць повертається до «Кунст Вінкл», який 
незабаром був ліквідований, а  на його базі було створено Київ-
ський державний єврейський театр (Київський ГОСЕТ). Засновни-

55 Володимир Пилипович Кораллі (справжнє ім’я – Вольф Фроїмович Кем-
пер; 18 травня 1906, Одеса – 14 квітня 1995, Москва) – радянський естрадний 
співак та конферансьє, заслужений працівник культури РРФСР, перший чоло-
вік видатної співачки Клавдії Іванівни Шульженко.

56 Лоев М. Украденная муза. Киевский государственный еврейский театр имени 
Шолом-Алейхема. Харьков-Киев-Черновцы. 1915–1950 гг. Киев, 2003. С. 39–42.

57 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 10.
58 Лоев М. Указ. соч. С. 12–44.
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ком останнього став виходець із харківського ГОСЕТу – режисер 
Захар Він, який привіз із собою цілу плеяду акторів – Шеву Еліше-
ву-Гільдіну, Льва Хейфіца, Еммануїла Дінора та ін. Трохи раніше 
прибула з Москви значна група акторів разом із відомим режисе-
ром Борисом Вершиловим. Це – Естер Бонгард, Поля Померанець, 
Рая Яцовська, Мозес Ліхтенштейн, Мойсей Ойбельман. Поповню-
вався колектив і за рахунок випускників єврейського факультету 
Київського театрального інституту, деканом якого був уже згада-
ний Б. Вершилов. Цей талановитий митець очолив новостворений 
театр, намагаючись прививати акторам творчі принципи К. Ста-
ніславського та Є. Вахтангова, учнем яких був і сам. Основою ре-
пертуару колективу стали твори як світової класики  – Мольєра, 
Г. Ібсена, В. Шекспіра, так і сучасних єврейських та російських дра-
матургів – П. Маркіша, А. Вевьорки, М. Погодіна, Н. Зархі та ін.

Йосиф Колін (Гросс), відомий єврейський та російський ак-
тор, учень легендарного Соломона Михоелса, залишив такі 
спогади про Київський ГОСЕТ: «Да, это была удивительная, за-
мечательная труппа настоящих мастеров. Это был еврейский 
художественный театр в полном смысле этого слова. И это не 
случайно. Руководил тогда этим театром непосредственный уче-
ник и соратник великого Константина Сергеевича Станиславско-
го – Борис Ильич Вершилов. Это был первый еврейский Театр, 
который на деле руководствовался знаменитой системой велико-
го новатора и гениального ученого сцены... Реалистическая мане-
ра исполнения артистов покорила зрителей. Этот изумительный 
театр принес на сцену новый репертуар, новые темы. Отлично 
на сцене этого театра игрался спектакль «Улица радости». Какой 
это был богатый актерский спектакль! Какие изумительные ак-
терские удачи! В  спектакле развернул свою богатырскую мощь 
большой мастер еврейской сцены Калманович. Какой это был 
удивительный актер! Здесь, в  этом замечательном произведе-
нии, я впервые увидел большого еврейского артиста Мозеса Да-
видовича Лихтенштейна, с которым мы впоследствии работали 
вместе и стали большими друзьями. Это был художник большой 
покоряющей правды, умный, с тончайшим юмором. А как вели-
колепен был Лихтенштейн в спектакле «Ботвин»!

У меня буквально проходит дрожь по телу, как только вспо-
минаю это созвездие мастеров Киевского ГОСЕТа: Жаботинский, 
Шайкевич, Днепров, Яцовская.

К великому сожалению, ушла эта великая плеяда артистов, и 
нигде не найдешь слов памяти об этих замечательных творцах. 
Это был театр современный в полном смысле этого слова. Это 
был театр большой культуры. Это был театр Станиславского.

Спектакли «Улица радости», «Ботвин», «Дрейендикс флигл», 
которые мне довелось увидеть в то лето тридцать второго года в 
Киевском еврейском театре, доставили огромное наслаждение и 
глубоко сохранились в моей памяти...» 59.

Цей театр зазнав багато поневірянь  – зневагу та приховану 
протидію чиновників, реорганізації, евакуації, вигнання з Києва, 
репресії та тотальне нищення 60.

Однак Міра Лівшиць ще 1930 року на запрошення керівних ор-
ганів культури перейшла до Першого державного польського теа-
тру 61 (з 1933 р. – Всеукраїнський польський театр, з 1935 р. – Дер-
жавний польський театр УРСР), який як раз цього року було за-
сновано на базі «Польської театральної майстерні» («Польпрат»). 
На 1931  рік у складі трупи було 35  осіб, а  кількість зіграних ви-
став становила 80. На 1933 рік штат театру збільшився до 144 осіб, 
а кількість вистав – до 160 на рік 62.

Перший польський театр був вагомим фактором у збереженні 
самосвідомості польського населення України та значним куль-
турним феноменом, де тривали сміливі експерименти, творчі по-

59 Колин (Гросс) Иосиф Моисеевич. Кіно-театр .ru . URL : http://www.kino-
teatr.ru/kino/acter/m/sov/29004/bio/.

60  Детальніше про долю театру див.: Лоев  М. Указ. соч. С.  53–142; 
Мелешкіна  І. Зоря і смерть Київського «ГОСЕТу» (До 75-річчя створен-
ня Київського державного єврейського театру). Театрознавчий журнал 
«Просценіум» . 2003. № 3 (7). С. 19–26. 

61 ЦДАМЛ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 178. Арк. 3 зв., 9; ЦДАГО України. 
Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47085. Арк. 10.

62 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47; спр. 15. Арк. 12; Строн-
ський Г. Вказ. пр. С. 28–29; Filler W. Op. cit. S. 263–271; Башинджагян Н. Указ. 
соч. С. 141–152; Horbatowski P. Op. cit. S. 84–130.
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шуки, працювала група видатних діячів українського й польського 
театрального мистецтва – режисери й драматурги Вітольд Вандур-
ський та Олександр Скібневський, режисер і актор Гнат Юра, ре-
жисери Олександр Сумароков та Донат Шкляревський, компози-
тор Ісай Ройзентур, художники Моріц Уманський, Федір Нірод та 
Валентин Борисовець 63.

Складніше було з формуванням акторського колективу. 
Оскільки основу його складали аматори, то керівництво театру 
та його куратори з керівних органів намагалися постійного по-
силювати трупу. Одним із шляхів було поповнення колективу 
акторами з різних театрів  – українських, російських, єврей-
ських 64. Так разом із Мірою Лівшиць до трупи влилися й інші 
актори єврейських театрів – Хана Браз, Генріх Тарло, Яків Ка-
мінський, Юхим Оренштейн  65. Колектив склався багатонаціо-
нальний  – тут були поляки, білоруси, євреї, росіяни, українці. 
Єдиною умовою для творчої частини театральної трупи було 
володіння польською мовою 66. 

Міра Лівшиць як актриса зі значним досвідом, широким ак-
торським діапазоном та непересічними здібностями одразу по-
сіла в колективі провідне місце. Вона була активно зайнята в 
репертуарі театру, а з 1934 року переведена на посаду актриси 
першої категорії  67. На момент приходу до Польського театру 
М. Лівшиць було вже за 40 років, тому вона спеціалізувалася на 
ролях жінок похилого віку, які, враховуючи певну своєрідність 
тодішнього репертуару, належали до другого плану. Але це були 
переважно яскраві, характерні ролі, які давали актрисі можли-
вість виявити свій талант. Серед найкращих  – стара («Справа 
громадська» Б. Ясенського, режисер – О. Скібневський), Войт-

63 Більш детально див.: Томазова Н. Вказ. пр. С. 215–245; Томазова Н. Федір 
Нірод та Польський театр у Києві. Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики . Генеалогія та геральдика. Київ, 2012. Чис. 20. С. 71–80.

64 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47.
65 Лоев М. Указ. соч. С. 39–42.
66 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 14.
67 Там само. Спр. 178. Арк. 3 зв.

кова («Рабан» В. Вандурського, режисер – О. Скібневський), пані 
Журден («Міщанин у дворянстві» Мольєра, режисер – В. Васи-
льєв), пані Оргонова («Дами та гусари» А.  Фредра, режисер  – 
О. Сумароков) та ін. 68

Висока професійність актриси була відзначена в постанові 
Всесоюзного комітету у справах мистецтв при РНК  СРСР від 
29 липня 1936 року щодо гастролей Державного польського те-
атру УРСР у Москві 69.

Однак загальна ситуація в трупі була складною, що часто 
трапляється у творчих колективах. Незадоволені амбіції та за-
здрість нерідко виявлялися у вигляді національних претензій, 
зокрема антисемітизму. Про це свідчать висловлювання М. Лів-
шиць під час допитів органами НКВС 70.

Ці негативні явища посилювалися ідеологічним тиском і 
репресіями з боку державних органів УРСР та антипольською 
кампанією, що набирала обертів. Таким чином, поширювала-
ся атмосфера недовіри, жаху, доносів, що спричинило творчу 
стагнацію та занепад колективу, процвітання інтриг та зведення 
особистих рахунків. 

1930  року діяльність головного режисера Вітольда Вандур-
ського та театральної трупи зазнала нищівної критики з боку 
українських партійних чиновників та культурних діячів, радян-
ської преси. Режисер був звинувачений у польському «націо-
нал-більшовизмі» та відсторонений від керівництва театром  71. 
3 липня 1933 року новий головний режисер Олександр Скібнев-
ский був заарештований органами Київського відділу ДПУ. Під 
час слідства його, а також багатьох представників польської ін-

68 Horbatowski P. Op. cit. S. 136, 140, 154, 166.
69 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 17–18.
70 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 11; Horbatowski P. Op. cit. 

S. 177.
71 ЦДАМЛМ України. Ф. 650. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 47; спр. 15. Арк. 12; Строн-

ський Г. Вказ. пр. С. 28–29; Filler W. Op. cit. S. 263–271; Башинджагян Н. Указ. 
соч. С. 141–152; Horbatowski P. Op. cit. S. 84–130.
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телігенції та працівники трупи звинуватили в приналежності до 
контрреволюційної Польської військової організації (ПОВ) 72.

Ці події вплинули на репертуарну та кадрову політику театру. 
Керівництво намагалося заслужити прихильність партійних та 
радянських органів шляхом бичування колишніх «промахів». 
На ключових посадах театру – директора, заступника директора, 
художнього керівника й головного режисера – практично кож-
ного року з’являються нові особи. Неугодні актори звільнялися 
під різними приводами. Практично кожного року відбувалися 
арешти. Звинувачення були стандартні – польський націоналізм, 
шпигунство на користь Польщі, контрреволюційна діяльність. 
При чому за ними були репресовані не тільки митці польсько-
го походження, але й українка Ганна Мудра, і росіянин Михайло 
Толстой, і єврейка Міра Лівшиць 73.

Міра Аронівна була заарештована 26 серпня 1937 року. Під час 
слідства винною себе не визнала. Була звинувачена у зв’язках з 
Польською організацією військовою та 19 жовтня 1937 року за-
суджена до 10 років виправно-трудових таборів 74. 

20 березня 1938  року актриса прибула з Київської в’язниці 
до «Ухтижемлага» НКВС (Ухтинськ Комі АРСР)  75. Її дочка 
Есфір подала клопотання про перегляд справи, але 26  червня 
1941 року у цьому їй було відмовлено 76. Згідно з офіційними до-
кументами Міра Лівшиць померла 5 лютого 1942 року у лазареті 
від аневризми аорти 77.

У лютому 1958 року Есфір Абрамівна Лівшиць-Козлова звер-
нулася на ім’я Військового прокурора Київського військового 

72 Томазова Н. Олександр Скібневський: до історії Польського театру в Ки-
єві… С. 215–245. 

73 Томазова Н. Франц Марковський: до історії Польського театру в Києві. 
Студії мистецтвознавчі. 2014. Чис. 3. С. 66–73.

74 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 1, 11–12, 13–14, 17.
75 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 21.
76 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 26–27.
77 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 19, 21.

округу з проханням про реабілітацію своєї матері 78. У результа-
ті вивчення матеріалів справи та опитування свідків було вста-
новлено, що: «Постановление особого совещания от 26 октября 
1937 г. по делу Лившиц подлежит отмене, а дело прекращению 
по следующим мотивам: Лившиц виновной себя в предъявлен-
ном ей обвинении не признала […]; свидетели по делу не допра-
шивались. Никаких объективных доказательств вины Лившиц 
в деле нет. Обвинение ее построено на неоформленных и никем 
не заверенных выписках из протоколов допроса Органищака от 
3, 9 и 29 июля 1937  79. Из этих выписок выписка из протокола 
допроса Органищака от 29  июля 1933  г. не соответствует дей-
ствительности, так как протокола допроса Органищака за это 
число в деле нет» 80.

Так склалася доля цієї талановитої актриси. Мойсей Лоєв, 
який особисто знав Міру Лівшиць, написав про неї так: «Поми-
нальное слово должно быть сказано и об интересной и умной 
актрисе Мириам Лившиц, которая играла драматические, а так-
же острогротесковые роли. Человек с литературными способно-
стями, она превосходно переводила на идиш польские и русские 
пьесы, создала ряд инсценировок. В  жизни была сердечным и 
преданным другом» 81.

Грекиня на українській сцені: актриса Єфросинія Зарницька 
з роду Азгуріді82. Наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Одеса та 
інші порти чорноморсько-азовського регіону стали теренами зна-
чної присутності грецького капіталу. Відомі грецькі купецькі роди-
ни – Маврогордато, Родоканакі, Папудови, Маразлі, Севастопуло, 
які практично контролювали середземноморську торгівлю, відкри-
вали в Одесі, Миколаєві, Ростові-на-Дону, Бердянську, Таганрозі 
філіали своїх міжнародних торговельних домів. Основу експорту 

78 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 28.
79 Рік вказаний помилково, треба – 1933.
80 ЦДАГО України. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 47805. Арк. 45–47.
81 Лоев М. Указ. соч. С. 42.
82 Стаття підготовлена у співавторстві з В. Томазовим.
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цих фірм в основному становила південноукраїнська пшениця. 
Наприклад, торговельний дім «Ф. П. Родоканакі» був одним з най-
крупніших поставщиків збіжжя на міжнародні ринки, а  також 
інших продуктів сільського господарства  – льону, вовни, шкіри, 
а імпортувалися – бруківка, кава, вина, а також європейські меблі, 
тканини тощо 83. Експортно-імпортні операції у Середземномор’ї 
здійснював також торговельний дім «Маврогордато, Петрококкі-
но і Кo». Так, за 1836 рік фірмою було завантажено сім кораблів з 
пшеницею до Константинополя, п’ять – до Ліворно, один – до Трі-
єста та 2 – до Марселя, а прийнято одне судно з Трієста, завантаже-
не камінням-бруківкою, та одне – з Марселя, з кавою 84. 1866 року із 
двадцяти фірм, що контролювали торгівлю південноукраїнською 
пшеницею, десять було засновано греками 85.

Спочатку грецькі купці оселялися на півдні Російської імперії 
лише з меркантильних цілей, використовуючи вдале географіч-
не місцезнаходження чорноморсько-азовських портів та зручне 
торговельне законодавство для значного збагачення, та згодом 
вони ставали невід’ємною частиною місцевої еліти.

Поступово змінювалася матримоніальна політика грецьких 
купців. Якщо раніше шлюби відбулася виключно в межах сво-
єї етносоціальної групи, то згодом все частіше з російськими 
підданими різного національного та соціального походження. 
Так, одеський 2-ї  гільдії купець Микола Костянтинович Ксіда 
вінчався з дворянською дочкою Оленою Вікторівною Осмо-
ловською, бердянський купецький син Степан Миколайович 
Караллі  – з дочкою відставного поручика Марією Петрівною 
Голембовською. З  Олександрою Тимофіївною Марковою, ки-
ївською купчихою, одружився 1-ї гільдії одеський купець Мат-
вій Миколайович Маврогордато, а його родич – миколаївський 
1-ї гільдії купець Амвросій Пантелейович Маврогордато – з ми-

83 Янници Ф. Греческий мир в конце 18 – начале 20 вв. по российским ис-
точникам (к вопросу об изучении самосознания греков). Москва, 2002. С. 180.

84 Одесский вестник. 1836. № 25; № 26; № 44; № 45; № 48; № 58; № 59; № 60; 
№ 68; № 76; № 79; № 85; № 88; № 89; № 90; № 92; № 98; № 102.

85 Аυγητίδης Κ . Θεόδωρος Παύλου Ροδοκανάκης. Χίος, 2004. Σ. 59.

колаївською 2-ї  гільдії купчихою Олександрою Іванівною Ма-
рьєнко, дочкою дворянина лютеранина Івана Юхимовича Боссе. 
Перикл Федорович Родоканакі був одружений з польською дво-
рянкою – вдовою ротмістра Станіслава Юрьéвича Венцеславою 
Феліксівною, уродженою Барчевською 86.

Змінюються й культурні орієнтири представників грецьких 
купецьких династій. Зберігаючи пам’ять про своє грецьке по-
ходження, вони поступово інтегрувалися в російське культурне 
середовище, давши значних державних і культурних діячів. Се-
ред них – відомий російський дипломат Матвій Маркович Севас-
топуло, колекціонер, філателіст, археолог Петро Амвросійович 
Маврогордато, художниця Ерато Олександрівна Маврогордато, 
піаністка Надія Миколаївна Караллі, актриса Ольга Миколаївна 
Караллі, балерина Віра Олексіївна Караллі, спортивний діяч і те-
нісист Амвросій Павлович Петрококкіно, скрипаль Микола Кос-
тянтинович Аверіно та ін. 87

Не став виключенням з правил і рід Азгуріді. Основою їхньої 
діяльності була торгівля тютюном. Засновник родини Пилип 
Згурович Азгуріді народився близько 1811  року88. Спочатку він 
оселився в Одесі та був записаний до 2-ї гільдії місцевого купе-
цтва. Відомо, що 26 жовтня 1858 року. Пилип Згурович Азгуріді в 
одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві вінчався з дочкою по-
кійного титулярного радника Каліопою Феліксівною Клодниць-
кою. Поручителями з боку нареченого були грецькій підданий 
Іван Ніколаїді та турецькій підданий Дмитро Антонович Хурму-
зі, а з боку нареченої – мати Євдокія Клодницька, грецькій підда-
ний Йордан Сурво та колезький секретар Клодницький, імовірно 
брат Каліопи – Михайло Феліксович 89. 

86 Томазов В. Греки-хіосці в Російській імперії: соціальна адаптація та націо-
нальна самоідентифікація. Український історичний журнал . 2014. № 4. C. 100–108.

87 Там само.
88 Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Гре-

ческой Свято-Троицкой церкви. Одесса, 2005. Ч. IV : 1875–1891. С. 12–13.
89 Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Гре-

ческой Свято-Троицкой церкви. Одесса, 2004. Ч. ІІІ : 1853–1874. С. 6–7, 92–93.
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Дружина Пилипа походила з шляхетського роду, широко роз-
повсюдженого на Поділлі та Білорусі. Клодницькі були внесені до 
1-ї, 3-ї та 6-ї частин дворянських родовідних книг Царства Поль-
ського, Подільської, Вітебської, Гомельської губерній. Є.  П.  За-
рницька у своєму листі до матері згадувала про маєтки пращурів 
Клодницьких та їхні родинні зв’язки з родом Кременицьких  90. 
Але були й такі гілки роду, яким не вдалося довести свою шляхет-
ську гідність  91. Рідний брат Каліопи Азгуріді  – Михайло Фелік-
сович Клодницький – служив колезьким асесором, начальником 
3-го (господарчого земського) відділу Канцелярії новоросійського 
та бессарабського генерал-губернатора 92, а сестра – Марія Фелік-
сівна  – була дружиною православного приходського священика 
села Катеринки Херсонської губернії (нині Первомайський район 
Миколаївської області) отця Григорія Михайловського  93. Все це 
наводить на думку, що вони є, імовірно, нащадками хорунжого 
Вавринця (Лаврентія) Клодницького, якому 13  липня 1633  року 
привілеєм короля Владислава IV була даровано маєток Диманщиз-
на у Мстиславському воєводстві (нині територія Білорусі). Части-
на з чисельних нащадків родоначальника прийняла православ’я та 
вступила у духовну службу. Саме з цього роду походив і відомий 
київський біолог Іван Іванович Клодницький (1884–1949) 94.

Світло на подальшу долю родини Азгуріді проливає один з 
документів Київської міської управи  – Справа про долучення 
маякського купця Азгуріді до київського купецтва. З  неї ви-

90 Кінзерська Т. Єфросинія Зарницька. Життєвий шлях та світоглядно-есте-
тичні погляди. Київ, 2005. С. 28.

91 Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 556. Арк. 17 зв.–
18, 30 зв.–31, 70 зв.–71, 84 зв.–85 та ін.

92 Адрес-календарь Херсонской губернии на 1866 год… Родовое дерево. URL : 
http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/Adres-kalendar_1866_Gluprnovor.htm.

93 Кінзерська Т. Вказ. пр. С. 28–30.
94 Митенёв А. Гатчинский зодчий с польскими корнями. Гуманитарный пор-

тал «Гатчина». URL  : file://localhost/C:/Users/Пользователь/Desktop/Мои%20
документы/Гатчинский%20зодчий%20с%20польскими%20корнями%20-%20
Гатчинский%20гуманитарный%20портал.mht.

пливає, що Пилип Згурович незабаром після одруження ви-
мушений був залишити Одесу та облаштуватися у м.  Маяки 
Одеського повіту, де також рахувався серед купців 2-ї  гільдії. 
Але 4  січня 1874  року звернувся з клопотанням до Київської 
міської управи про долучення його разом з родиною до київ-
ського купецтва 1-ї гільдії 95. 

Цій переїзд, думається, був викликаний спробою подаль-
шого просування своєї комерційної справи. У другій половині 
ХІХ ст. Київ стає найкрупнішим центром розвитку промисло-
вості. Цукроваріння та пов’язане з ним горілчане виробництво 
приносили надприбутки, що дозволяло вкладати гроші в інші 
галузі економіки. Зростало населення міста, пожвавилося ді-
лове та культурне життя, що відповідно сприяло значному 
розширенню сфери послуг. Тому до Києва потягнулися про-
мисловці, банкіри та торгівці з півдня України. Наприклад, 
1898 року було відкрито Київську контору родинної фірми ві-
домих одеських купців греків Кумбарі, які придбали Рокитнян-
ський цукровий завод та намагалися взяти участь у розподілі 
ринку цукру 96; 1877 року до Києва перебрався євпаторійський 
міщанин караїм Яків Давидович Пенерджі, який клопотався 
про долучення до 2-ї гільдії місцевого купецтва 97, а 1879 року 
ним разом з київським тимчасовим купцем 2-ї гільдії Леонар-
дом-Генріхом Антоновичем Береговичем було відкрито Това-
риство з виробництва та торгівлі тютюном 98.

На жаль, нам не відомо як склалася комерційна діяльність 
Пилипа Згуровича у Києві. Можливо, що тютюнова крамниця 
Азгуріді у київському Пасажі, яка на 1897 рік існувала вже про-
тягом 30  років, мала безпосереднє відношення до родини  99. 

95  Державний архів м.  Києва (далі  – Держархів м.  Києва). Ф.  163. Оп.  7. 
Спр. 318, 3 арк.

96 Держархів м. Києва. Ф. 275. Оп. 1, 34 справи.
97 Держархів м. Києва. Ф. 163. Оп. 7. Спр. 626, 5 арк.
98 Держархів м. Києва. Спр. 10, 10 арк.
99 Кінзерська Т. Вказ. пр. С. 26.
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Помер Пилип Азгуріді 5 травня 1886 року у віці 75 років, при 
чому у записі про смерть він зазначений як одеський міща-
нин 100, що може свідчити чи про відхід його від справ, чи про 
ліквідацію бізнесу.

Про склад родини Пилипа Азгуріді можемо дізнатися з його 
клопотання 1874 року до Київської міської управи: дружина Ка-
ліопа, 36 років, значить вона народилася близько 1838 року, сини 
Павло, 20 років, народився близько 1854 року (можливо він на-
роджений від першого шлюбу Пилипа), Олександр, 3 років, на-
родився близько 1871 року та найбільш для нас цікава дочка Єф-
росинія, 6 років 101.

Єфросинія Пилипівна народилася 4 лютого 1867 року в Оде-
сі  102. Освіту здобула в одеському приватному пансіоні Гептнер, 
одному з найкращих у місті, а потім в Одеській музичній школі 
Товариства красних мистецтв. Її артистичні здібності та чудовий 
голос були очевидні. Але через смерть батька Єфросинія вимуше-
на була тимчасово відмовитися від артистичної кар’єри та склас-
ти іспити на звання домашньої вчительки 103.

Юна Єфросинія часто гостювала у будинку своєї тітки 
М. Ф. Михайловської у селі Катеринці, де брала участь у хорі, 
з великим успіхом виступала в аматорських виставах. Саме під 
час однієї з таких вистав, влітку 1888 року, Єфросинію поба-
чив М.  Кропивницький, який шукав талановиту молодь для 
своєї нової трупи. Дівчина вразила видатного майстра своїм 
голосом, грою, вмінням триматися на сцені. Він побачив у ній 

100 Греки Одессы… 2005. – Ч. IV: 1875–1891. С. 12–13.
101 Держархів м. Києва. Ф. 163. Оп. 7. Спр. 318. Арк. 1–1зв. У Єфросинії За-

рницької був ще молодший брат Михайло, який носив театральне прізвище 
Клодницький та все життя був товаришем та соратником актриси. Він народив-
ся близько 1875 року.

102 В метричних книгах одеської грецької Свято-Троїцької церкви, де він-
чалися її батьки та де відспівували її батька, записів про народження пред-
ставників родини Азгуріді, зокрема Єфросинії, нема. Можливо її хрестили в 
іншій церкві.

103 Кінзерська Т. Вказ. пр. С. 28–30.

майбутню зірку української сцени та запропонував вступити 
до своєї трупи 104.

Єфросинія Азгуріді почала свій сценічний шлях у ново-
сформованій трупі М.  Кропивницького 26  січня 1889  року в 
Катеринославі під артистичним псевдонімом «Зарницька», за-
пропонованим видатним режисером. Нова трупа М. Кропив-
ницького складалася з талановитої творчої молоді, але до її 
складу періодично вступали і уже прославлені на той час ви-
конавці національної сцени. Це сприяло значному зростанню 
майстерності артистів. Вчилася й Єфросинія, спостерігаючи 
за грою корифеїв. Значний вплив на становлення актриси мав 
і сам М.  Кропивницький, який часто був її партнером у ви-
ставах. Її різноплановий репертуар дозволяв відточувати свої 
вміння, повністю зреалізувати свої здібності. Вже наприкінці 
1891 року М. Кропивницький назвав Єфросинію Зарницьку не 
просто артисткою, а митцем.

Єфросинія Пилипівна грала ролі Наталки («Наталка Пол-
тавка» І.  Котляревського), Прісеньки («Шельменко-денщик» 
Г.  Квітки-Основ’яненка), Галі («Назар Стодоля» Т.  Шевчен-
ка), Галі («Гаркуша» О. Стороженка), Кулини, Горпини, Вусті 
(«Чорноморці», «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», 
«За двома зайцями» М.  Старицького), Ярини, Оришки («Не-
вольник», «Пошились у дурні» М. Кропивницького) та ін. Га-
стролі трупи М.  Кропивницького у Катеринославі, Єлисавет-
граді, Харкові, Петербурзі, Тифлісі, Москві, Варшаві та бага-
тьох інших містах супроводжувалися схвальними відгуками на 
гру актриси у пресі.

З вересня 1893 по вересень 1894 років Єфросинія Зарницька – 
провідна актриса трупи Г. Деркача. Своєю грою актриса підкори-
ла парижан під час гастролей трупи наприкінці 1893 – на початку 
1894 років у Франції. Знаменитий французький критик Ф. Сарсе 
назвав голос актриси чистим, як кришталь.

104 Тут і далі основні віхи театральної діяльності Є. П. Зарницької виклада-
ються за: Кінзерська Т. Вказ. пр. С. 30–186; Кінзерська Т. Єфросинія Зариницька 
(Є. Азгуріді). Літопис життя і творчості (1867–1936). Київ, 2019. 586 с.
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Єфросинія Пилипівна була провідною актрисою трупи О. Сус-
лова й О. Суходольського (1894–1898), О. Суслова (1898–1909) та 
інших театральних колективів (1909–1914). Співпраця Єфроси-
нії з О. Сусловим, учнем М. Кропивницького, була надзвичайно 
вдалою. О.  Суслов, непересічна особистість, видатний режисер, 
актор та організатор театральної справи, створив усі умови для 
перетворення талановитої актриси на видатного майстра сцени, 
справжнє явище української культури.

У 1914–1924  роках Єфросинія Зарницька мешкала у Петро-
граді, де виступала в українських виставах і брала участь в ор-
ганізації та відкритті у 1919 році Українського театру ім. Тараса 
Шевченка. Актриса входила до складу розпорядчої ради театру, 
пробувала себе у режисурі, активно працювала у напрямку по-
дальшого розширення свого репертуару в ролях літніх жінок: 
Терпилиха («Наталка Полтавка» І. Котляревського), Фенна Сте-
панівна («Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка), дружи-
на Тараса («Тарас Бульба» М. Старицького), Гордиля («Циганка 
Аза» М. Старицького) та ін. У 1918–1919 роках ім’я Є. Зарниць-
кої зустрічається на театральних афішах Одеси та Миколаєва, що 
свідчить про її епізодичне перебування у цей період в Україні.

У 1924  році Єфросинія Зарницька повернулася в Україну. 
Разом із своїм братом, актором Михайлом Пилиповичем Клод-
ницьким вона організувала у рідному селі Катеринці самодіяль-
ний театр, якому судилося відіграти значну роль у розвитку куль-
тури півдня України. 

У 1926 році Єфросинія Пилипівна – актриса Українського на-
родного театру у Харкові (згодом реорганізованого в Державний 
народний театр, а пізніше – у Державний український Червоно-
заводський театр). Тут актриса була задіяна в уже добре відомому 
їй класичному репертуарі, а також залучалася до нових п’єс – гра-
ла Харитину («Республіка на колесах» Я. Мамонтова), Морочин-
ську («Молода кров» В. Винниченка), хазяйку пансіонату («Вовчі 
душі» Дж. Лондона), Софію Петрівну («Розлом» Б. Лавреньова), 
Чирвиху («Диктатура» І. Микитенка) та ін.

З 1931  року актриса постійно мешкала в м.  Первомайську, 
де продовжувала опікуватися Первомайським народним теа-

тром. Померла Єфросинія Пилипівна в 1936  році в м.  Перво-
майську та похована на старому Голтянському кладовищі. 8 лис-
топада 2006 року у місті на честь видатної актриси встановлено 
пам’ятний знак 105.

Відомий етнограф та фольклорист В.  Я.  Дашкевич зазначав, 
що Єфросинія Зарницька була самобутньою актрисою завдяки 
сильному і оригінальному таланту; створені нею образи визна-
чаються своєрідністю трактування, а  за вокальними та хорео-
графічними даними вона не мала собі рівних серед українських 
актрис того часу 106.

105 Новини – 8 листопада 2006 р. Первомайськ Миколаївської області . Офі-
ційний сайт . URL : http://pervomaisk.mk.ua/index.php?file=news&id=128.

106  Дашкевич  В.  Я. Учениця Кропивницького. Культура і життя . 1967. 
15 січня. 
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Олена Боньковська 

ТеаТральний диСкурС 
українСького МодернІЗМу:

«Молода муза»  
у східногалицькому українському 

театральному процесі

Кінець XIX – перші десятиліття XX ст. належать до особли-
вих періодів розвитку художньої культури в Україні. Так, на 
зміну реалізму та історичного еклектизму, що приводили до 
перевантаженості і характерних, особливо, для історизму «су-
перечностей» художньо-стильових рис, народжується новітнє 
естетичне бачення. Таким напрямом у тогочасній літературі, як 
і в інших видах мистецтва та в архітектурі, став «secession» (від 
латин. відокремлення) або «молодий» чи «новий стиль»), найві-
доміший під загальноприйнятою назвою модерн. Виникнувши 
і розвинувшись на рубежі XIX–XX  ст. у Європі, модерне мис-
тецтво майже одночасно поширилось в Україні, насамперед, 
у Галичині, яка у складі Австро-Угорщини не тільки у територі-
альному, а й у суспільно-політичному відношенні належала до 
західноєвропейської спільноти 1.

1 Берсенева А. А. Европейский модерн. Венская архитектурная школа. Ека-
теринбург, 1991. С.  11–17; Ільницький  М. Від «Молодої Музи» до «Празької 
школи». Львів, 1995; Бірюльов Ю. О. Львівська сецесія. Архітектура, декора-
тивно-прикладне мистецтво, графіка, книга, живопис, скульптура: Каталог ви-
ставки зі збірок Львова. Львів, 1986; Бірульов Ю. Мистецтво львівської сецесії. 
Львів, 2005; Боньковська С. Модерн в українській сакральній металопластиці. 
Народознавчі Зошити. 1999. № 2. С. 186–201; Івашко Ю. Модерн в архітектурі 
Києва. Київ, 2007; Кара-Васильєва  Т. Інтерпретація народного мистецтва як 
візуальна модель національного стилю. Кара-Васильєва Т ., Чегусова З . Декора-

Тогочасна українська література, як невід’ємна складова на-
ціональної культури, також переживає надзвичайно складний 
період творчих пошуків. Це був етап оновлення найрізноманітні-
ших видів і жанрів візуального (живопис, скульптура, архітекту-
ра тощо), в тому числі, а то й насамперед, поетичного і театраль-
ного мистецтва, вироблення нового філософського мислення, 
відтак творення новітнього літературного художнього дискурсу 
(пізнання і мислення), які формуються і протікають в діалозі між 
автором і читачем або глядачем. Прикметною ознакою тогочас-
ного (модерного) творчого процесу стає усвідомлення літерату-
ри і театру як цілком новітнього національного та історичного 
типу мистецтва, в якому тісно переплелися акцентація на зв’язку 
з традицією з одного боку, а з іншого – радикальна переоцінка, 
змагання різних тенденцій, зумовлених новітнім художньо-есте-
тичним контекстом 2. 

Перехідний характер літератури на зламі століть проявив себе 
в різних аспектах. Найбільш суттєві розкрилися в гостроті ідей-
ної та естетичної боротьби. Мистець початку ХХ ст. вже мислить 
більш ширшими і у той же час менш нормативними категорія-
ми тощо. Тож наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. у літературному, 
відтак й у театральному творчому процесі простежується період 
ґрунтовної переорієнтації та переоцінки мистецьких цінностей, 
«осмислення яких пов’язане з принциповими питаннями тео-
рії мистецтва» 3. «На зламі століть, – продовжує Т. Гундорова, – 
українська література об’єктивно вписується в ту діалектику 
зміни типів мислення, художніх систем та естетичних структур, 

тивне мистецтво України ХХ століття . У пошуках «Великого стилю». Київ, 
2005. С. 15–37.

2 Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Київ, 1994. Кн. 1. С. 9; 
Гундорова Т. Ранній український модернізм: До проблеми естетичної свідомос-
ті. Радянське літературознавство. Київ, 1989. № 12. С. 3–7; Павличко С. Дис-
курс модернізму в українській літературі. Модернізм	у	контексті	мистецького	
українського	руху. Теорія літератури. Київ : Основи, 2002. 679 с.

3 Гундорова Т. Гундорова Т. Ранній український модернізм... С. 3.
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якою відзначається історико-літературний процес майже всіх єв-
ропейських (у тому числі й словянських) літератур» 4.

Перехідний період «європеїзації» української естетики й куль-
тури в цілому, у тому числі, літератури і театру на зламі століть, 
що «формувалася під назвою модернізму»  5, характерний несхо-
жістю естетичних програм, гострою ідейною та естетичної бороть-
бою, різким поглибленням протиріч у поглядах на літературу та її 
призначення. Мистці початку ХХ ст. мислять і послуговуються, як 
уже зазначалося, менш нормативними категоріями, ніж їх попере-
дники. Письменника вже не задовольняє те, що дотепер відбува-
лося у «великому» світі. Свідомість «модерного» митця перебуває 
у передчутті гострих суспільних потрясінь. Зокрема, українське 
письменство вабить тогочасна рефлексійно-філософська інтелек-
туалізована література Заходу, нова символістська поезія і творчий 
індивідуалізм. Тогочасні мистці свідомо звертають свої погляди на 
Захід, звідки приходять в Україну нові художні ідеї. Саме з євро-
пейськими впливами Іван Франко пов’язує появу на літературно-
му видноколі молодих представників вітчизняного письменства: 
«В  останніх роках минулого десятиліття на нашім літературнім 
горизонті появилася група молодих письменників, вихованих на 
взірцях найновішої європейської літератури, тої, що сприкривши 
собі широкі малюнки зверхнього окруження, головну увагу твор-
чості поклала на психологію, головною метою штуки зробила: роз-
будженнє в душі читача певного настрою способами, які подають 
новочасні студії психології, і так званої психофізики» 6. 

Отож, західноукраїнські молоді поети під впливом Бодлера, 
Ніцше, Ібсена, Стріндберга, Метерлінка, Пшибишевського та ін., 
шукали «нової краси». Зокрема Богдан Лепкий, Петро Карман-
ський, Василь Пачовський, Остап Луцький, Степан Чарнецький, 
Володимр Бирчак, Степан Твердохліб, Михайло Яцків, що згур-
тувалися навколо «Молодої Музи»,боролися проти провінціаліз-

4 Гундорова Т. Гундорова Т. Ранній український модернізм... С. 3.
5 Квіт С. Свобода стилю. Київ, 1996. С. 67; Гундорова Т. Ранній український 

модернізм… С. 3–7.
6 ЛНВ. 1901. Т. 15. Кн. 9. С. 129.

му в культурі, протиставляючи його, як уже зазначалося, євро-
пейськості. За твердженням І. Франка, «наймолодше покоління, 
черпаючи свої стимули прямо із західноєвропейських напрямів 
імпресіонізму і романтизму, прозваного pernefas декадентизмом, 
іде далі дорогою, прокладеною у нас під впливом Драгоманова 7. 

Саме під впливом європейського, зокрема німецького, бель-
гійського й, передусім, австрійського сецеонізму («secession», 
сецесія) та елементів польського символізму, формувалася мис-
тецька свідомість та естетичні смаки членів утвореного у Льво-
ві літературного модерністичного об’єднання «Молода Муза» 
(1907–1909). «Це був радше клуб літераторів, навколо яких гур-
тувалося також чимало молоді, яка працювала в різних галузях 
мистецтва, такі як композитор С. Людкевич, скульптор М. Пара-
щук, маляр І. Северин, скрипаль і маляр І. Косинин, фейлетоніст 
О. Шпитко…», а також живописці Ю. Панькевич і М. Сосенко, 
скульптори М. Гаврилко і М. Паращук…» та ін. 8

У творчій декларації молодих львівських письменників, опу-
блікованій у журналі «Світ»: «Від злиднів і турботливих дисонан-
сів най веде нас на сонячні левади, запашні ниви, в світ ясних зо-
лотих зір» 9, молодомузівці, орієнтуючись на формальні здобутки 
світового мистецтва, зокрема таких постатей як норвезький поет 
і драматург Генрік Ібсен, шведський письменник і драматург Ав-
густ Стріндберг, польський письменник Станіслав Пшибишев-
ський, й  особливо французький поет, ессеїст і критик Шарль 
Бодлер та ін., поставили перед собою амбітну мету. Вона поля-
гала у модернізації національної літератури, а отже й драми, від-
так і театрального мистецтва та підвищення їхнього естетичного 
рівня шляхом боротьби з провінціалізмом, протиставляючи його 
європейськості  10. У  такій художній атмосфері й формувалася 

7 Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ, 1984. Т. 41. С. 86.
8 Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи… С. 3; Бірульов Ю. 

Мистецтво львівської сецесії… C.23.
9 Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ, 1981. Т. 29. С. 121.
10 Франко І. Маніфест «Молодої музи». Франко І . Зібрання творів  : у 50 т. 

Kиїв, 1982.T. 37. C. 410–411.
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мистецька свідомість та естетичні смаки членів галицького літе-
ратурного модерністичного об’єднання. Одним із найплідніших 
і найяскравіших серед них був один з організаторів «Молодої 
Музи» (1907–1909), історіософ («Світова місія України», Пере-
мишль, 1933 р.) і мислитель, поет і драматург Василь Пачовський 
(12.01.1878–05.04.1942).

Однак, необхідно зазначити, що його творча діяльність роз-
почалася значно раніше. Так, у 1901 році тоді ще зовсім молодий 
поет видав збірку віршів «Розсипані перли», яка отримала висо-
ку оцінку І.  Франка  11. У  цій дебютній збірці, що відкривається 
однойменним віршем (Розсипані перли) з присвятою «В альбом 
Дзюні X», в якому поет признається у високому почуті до Ольги 
(Ольдзюні) – свого першого і незабутнього кохання, відкриваєть-
ся трагедія душевного переживання ліричного героя. Щоб май-
стерно відтворити весь трагізм ліричної ситуації поет застосовує 
фольклорні засоби, зокрема народнопісенні образи («Де розси-
пались ті перли, Незабудьки (сльози) поросли» тощо), міфи, тав-
тологію, символи тощо. Як зазначає дослідниця Е. Балла «збірка 
«Розсипані перли» – це лірика кохання, найхарактернішою озна-
кою якої, без сумніву, можна назвати фольклоризм, що полягає в 
органічному засвоєнні та переосмисленні фольклорних зразків, 
типових народнопоетичних мотивів та образів» 12.

Саме семантика ключового фольклорного образу наскрізь 
символічних розсипаних перлів, що концентрує основний зміст 
цілої збірки, залишається наскрізною у ліриці В.  Пачовського, 
особливо, у набагато пізнішій добірці віршів «Ладі й Марені тер-
новий огонь мій» (1912).

Прикметно те, що саме символісти були першими, які не були 
зацікавлені у відтворені реальної дійсності, конкретного та пред-
метного світу. Вони прагнули, зокрема у поезії, за твердженням 

11  Франко  І. «Розсипані перли» В.  Пачовського. Наша поезія в 1901  році. 
Львів, 1902. Т. 17. Ч. 2. С. 36–48.

12   Балла  Е. Василь Пачовський  – лірик [Текст]  : автореф. дис.  ... канд. 
філол. наук : спец. : 10.01.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-
Франківськ, 2002. С. 3.

Б. Рубчака у ґрунтовній передмові до так і невиданої книги «Остап 
Луцький – молодомузець», «вирватися від офіційних шаблонів і 
шукали приюту для свого «я» свобідно, де лише серце рветься» 13.

Зауважимо, що поетика ранніх українських драматичних творів 
модерністичного характеру також перенасичена історичним подія-
ми, переплетеними різноманітними метафорами та символічними 
образами. До таких драм, особливо цікавої з огляду використання 
символів, метафор, історичних та фольклорних образів тощо на-
лежить перший драматичний твір Василя Пачовського «Сон укра-
їнської ночі» (1903). Наприклад, у драмі події відбуваються майже 
завжди уночі. І лише подекуди сходить сонце і то як вісник біди, не-
щасть і кровопролиття. Символічними образами виступають «зо-
лотий вінок» та «золоті ворота», образами-провісниками – віщий 
Боян, гетьман Б. Хмельницький, козацький полковник Іван Богун, 
гетьман Іван Мазепа, генеральний писар Війська Запорізького Пи-
лип Орлик, керівник гайдамацького повстання (1768–1769) Мак-
сим Залізняк, один з керівників Коліївщини Іван Гонта, геніальний 
поет і художник Тарас Шевченко, вчений і суспільно-політичний 
діяч Михайло Драгоманов. А виразниками хаосу і нещастя – Вій, 
Смерть, Змій і Демон. Натомість, символами-оберегами служать 
жіночі образи: подруги, дружини, пасії, матері-страдниці і матері, 
здатної до рішучих дій. Матір-Земля-Україна ототожнюється з на-
ціональною ідеєю.

У тематичну основу драми «Сон української ночі» (1902–1903), 
як згодом й у пізніших п’єсах, зокрема «Сонце Руїни» (1908) та Ро-
ман Великий» (1909), покладена ідея патріотизму і національного 
визволення. Лейтмотивом твору є прагнення народу до незалеж-
ності, яке завершиться успіхом тільки тоді, коли народ побачить 
перед собою «золотий вінець». «Золотий вінець» – це символ дер-
жавницької ідеї, котра змусить об’єднати усі суспільні верстви 14. 

Отож, поетика цього першого українського модерністичного 
твору–трагедії надзвичайно насичена різноманітними історич-

13  Луцький  О. Молода Муза. Остап Луцький  – молодомузець. Нью-Йорк, 
1968. С. 58.

14 Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи»... С. 54.
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ним подіями. У  ній народна фантастика, зокрема фольклорні 
мотиви, символи-обереги тощо вигадливо переплітаються, як 
справедливо підмічають дослідники, з історичними алюзіями 15, 
без будь-якої хронологічної послідовності, але за логікою роз-
витку авторської ідеї 16.

Треба відзначити, що драма «Сон української ночі» не зна-
йшла підтримки в українській критиці. Так І. Франко, аналізу-
ючи трагедію, підмітив лише недоліки твору, вказавши, зокре-
ма, на сліди наслідування у ньому символізму польського поета 
С. Виспянського 17. 

Однак, попри недоліки, такі, як «недостачі у формі [недоско-
налість форми.  – О .  Б .]», перевантаження образами-символами 
тощо, які визнавав сам автор драми, ця рання п’єса Василя Па-
човського, провідною темою якої є бездержавність української 
нації, вирізняється новітньою ранньомодерною стильовою ма-
нерою. «Вона по своїй суті є синтетичним явищем, що охоплює 
елементи символізму, імпресіонізму та романтизму 18. 

На жаль, п’єса «Сон української ночі», як і більшість драма-
тичних творів В. Пачовського (окрім «Сонця Руїни» і «Зоряного 
Вінця») так і не «побачила» театральних підмостків, тобто, не 
дістала сценічного втілення. Тоді як І.  Волицька у свої моно-
графії «Театральна юність Леся Курбаса» стверджує, що драма 
була поставлена у 1912 році у Львові у театрі товариства «Русь-
ка Бесіда». Постановником драми, як зазначає вчена, був також 

15  Лат. allusio  – натяк, жарт  – стилістична фігура, що містить указівку, 
аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, по-
літичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або в роз-
мовному мовленні.

16 Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи»… С. 54; Ма-
лютіна Н. П. Структура національного міфу в тратегії В. Пачовського «Сон 
української ночі». Українська ментальність: діалог світів. Одеса, 2003. Ч. 2. 
С. 20–28.

17 Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ, 1984. Т. 41. С. 159; Козак Б. До істо-
рії постановок драми «Сонце Руїни» Василя Пачовського. Мистецтвознавство 
України . 2000. Вип. 1. С. 211–220.

18 Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи»... С. 54.

молодомузівець  – режисер, критик та історик театру Степан 
Чарнецький 19. 

Як бачимо, на ранньому етапі творчості естетичні пошуки В. Па-
човського були спрямовані, зокрема у поезії, в основному, на гли-
боке пізнання внутрішнього світу особистості, на витворення но-
вого типу людини. Проповідуючи індивідуалізм, який ґрунтувався 
на філософії Ф. Ніцше, В. Пачовський відмежовує літературу і мис-
тецтво від суспільних завдань, проголосивши широко відоме серед 
мистців маніфестаційне гасло «Се є штука, я не пхаю тут ідей». Тож 
основний акцент у своїй творчих починаннях, передусім, у цілком 
символічній поетичній збірці «Розсипані перли» (1901), поет ста-
вить не на раціональне, а на чуттєве, інстинктивне і підсвідоме під-
ґрунтя. Тоді як лейтмотивом у також наскрізь символічній драмі 
«Сон літньої ночі» де, як слушно зауважує М. Ільницький, «народ-
на фантастика [символіка, міфи, пісенний фольклор тощо. – О . Б.] 
вигадливо переплітається з історичними натяками» 20, стає ідейне 
спрямування, що полягає у боротьбі за національне визволення, 
відтак відновлення державності.

Отже, однією з найактуальніших ідей європейського і ран-
нього українського модерного мистецтва була увага до людини 
як такої, її внутрішнього світу, її переживань тощо. Тож ранні 
українські поети-символісти, культивуючи кращі надбання за-
рубіжної модерної літератури, поєднують їх із символами-обра-
зами рідної міфології, пісенної народної культури тощо. У цьо-
му контексті ліричний герой у тогочасних творах В. Пачовського 
постає як особистість, що відчуває й усвідомлює всю складність 
стосунків з людьми та навколишнім світом. Однак відмінною 
(від європейського) рисою українського модерну початку ХХ ст. 
було те, що мистці не відмежувалися від суспільних та історич-
них проблем. Адже по-справжньому, на думку представників 
українського модернізму, людина може реалізувати себе, тільки 
у вільному суспільстві, у державі, де народ – це нація зі своєю 

19  Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса (проблема формування 
творчої особистості). Львів : Інститут народознавства, 1995.

20 Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи». С. 54.
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ментальністю, історією, культурою. Разом з тим, молодомузів-
ці, орієнтуючись на формальні здобутки світового, передусім, 
європейського модерного мистецтва, поставили перед собою 
надзвичайно високу мету  – модернізацію національної літера-
тури. У той же час «молоді» дуже добре розуміли, як відзначає 
Василь Пачовський, що вони не повинні механічно «черпати з 
Європи всього змісту і всіх символів, а добирати, що підходять 
до душі нашої нації, яка має культуру старшу і глибшу, як За-
хідна Європа, і виробляти власний стиль» 21. Тож суттєвою від-
мінністю українського модернізму початку ХХ  ст. було те, що 
мистці, як уже вказувалося, не могли повністю відмежуватися 
ні від суспільно політичних проблем, ні, тим більше, від трагіч-
них сторінок рідної історії, як це було в європейській літературі. 
Адже упродовж багатьох століть український народ не переста-
вав боротися за відновлення своєї державної незалежності. А за 
маніфестом 22 молодомузівців, людина може повністю розкрити 
себе тільки у вільному суспільстві. Тому, як зазначає В. Пачов-
ський: «Доки ми є поневолена нація, поти [доти. – О . Б.] мисте-
цтво мусить заступати храм держави» 23. Тож, за В. Пачовським, 
наріжним каменем українського модернізму має бути саме ідея 
державності України. Ця висока мета стала канвою, а у більшос-
ті його поетичних й, особливо, у драматичних творів – голов-
ною концепцією.

Осмислюючи причини бездержавності свого народу, Василь 
Пачовський вважає, що вирішення цієї проблеми можна значно 
наблизити шляхом розкриття та донесення до читача і глядача 
визвольних сторінок з його історичного минулого. В усіх своїх 
драматичних творах «Сон української ночі» (1903), «Сонце Ру-
їни» (1908–1909), «Зоряний вінець», «Сфінкс Європи» (1914), 
«Малий Святослав Хоробрий», «Роман Великий» (1918–1919), 

21 Пачовський В. Моя сповідь. Пачовський В . Вибрані твори. Філадельфія ; 
Нью-Йорк ; Торонто, 1984. Т. 2. С. 34.

22 І. Франко маніфестом назвав статтю О. Луцького «Молода Муза», яка була 
опублікована у львівській газеті «Діло». Діло. 1907. 18 листопада.

23 Пачовський В. Моя сповідь… C. 31.

«Папоротин цвіт», «Кров землі» (1927), «Гетьман Мазепа» (1933), 
невтомно прославляє діяльність державних мужів минувшини, 
які, на його думку, були справжніми будівничими незалежної 
держави Україна. Тож загальнонаціональна ідея – ідея держав-
ності України, започаткована «Сном української ночі», знахо-
дить цілеспрямований і послідовний розвиток в усіх наступних 
п’єсах В. Пачовського. Стрижневими серед них є драма «Сонце 
руїни», написана упродовж 1908–1909 років, «містичний епос» 
«Золоті Ворота» та пізніші п’єси, передусім «Роман Великий» і 
«Гетьман Мазепа.

Руїна [доба державного самогубства. – О . Б .] – це період історії 
України, що охоплює 1663–1687 роки. Упродовж цих десятиліть 
Україна, втративши рештки своєї політичної самостійності, була 
розорена довголітніми війнами і, за слова ми літописця Самійла 
Величка, упала, «як той давній Вавілон, город великий» 24. 

Основну ідею «Сонця Руїни» та причину, під впливом якої 
драма була створена, В. Пачовський розкриває у своїй «Авто-
біографії»: «Попри життєві струни я відчував щораз виразні-
шу зміну в атмосфері європейської цивілізації... За студіями 
літератури й мистецтва я відчував, що багато нових здобутків 
знання, яке осліплювало людей, втратили свій чар. Пізнано ре-
лятивність модерної цивілізації, в якій лежить послідній ключ 
мудроств. Змисли і почування віддалися визволюючій силі ве-
ликого понимання і прочуття. В Європі пробудилася метафі-
зична потреба, що жила в середніх віках. Зі землі глибші уми 
глянули вгору до останніх проблем і загадок, що окружають 
наше життя. Зачинало родитися щось у роді релігійности, гли-
боко поняте шукання Бога. Далеке від конфесії, що ставить 
питання про послідні причини і цілі світу та життя, і  це не 
тільки одиниці, але й громадського життя. І я перебув перелім 
[перелом. – О . Б .], спершу несвідомий у своїй духовності, та й 
станув перед містичною загадкою свого народу, коли йому ки-
нули клевету, що якби зникла зі світу його країна, то людство 

24 Шевчук В. О. Самійло Величко та його літопис. URL : http://litopys.org.ua/
velichko/vel01.htm.
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не втратило б нічого, бо він не має ніякої цінности. Випливом 
цього душевного настрою була драма “Сонце Руїни”» 25.

Тож, зі сказаного В.  Пачовським про причину, під впливом 
якої драма «Сонце Руїни» була створена, стає зрозуміло, що у ній 
автор цілеспрямовано розвиває ідейний напрямок, започаткова-
ний у «Сні української ночі».

Основною постаттю драми стає гетьман України Петро Доро-
шенко, якого автор називає Сонцем (Руїни). Так як саме він виріз-
нявся (серед інших гетьманів того часу – П. Тетері, І. Брюховецького, 
Ю. Хмельницького, І. Самойловича) своєю політичною далекогляд-
ністю, поставивши за мету відновлення української державності. 
Упродовж всього свого гетьманування (1665–1676) Дорошенко не 
переставав боротися за об’єднання українського народу, прагнучи 
до відновлення держави в межах колишньої Київської Русі. 

Отож фабула твору полягає у розкритті однієї з найтрагічніших 
сторінок боротьби українського народу проти поневолення Украї-
ни Москвою. Особисту трагедію Петра Дорошенка автор пояснює 
фатальною помилкою, якої гетьман припустився, обравши союз-
никами турецьке військо. Так як після спільного розгрому поляків, 
«союзники» зраджують гетьмана і в тилу дощенту грабують Укра-
їну, доводячи її до повної руїни. Внаслідок цього гетьман Петро 
Дорошенко – один із найталановитіших українських полководців і 
тогочасних політичних діячів, був змушений, віддавши булаву, під-
датися Москві. Згодом, замучений власним сумлінням, він на чужи-
ні і помирає. Отож, у драмі гетьман Петро Дорошенко виступає як 
жертва бездержавної нації, в якій навіть сильні характери не можуть 
реалізувати високі наміри. Драма сповнена тривожними видіннями, 
вона немовби віщує наближення вселенської катастрофи.

За жанром «Сонце Руїни» Василь Пачовський, подаючи на 
конкурс товариства «Просвіта», охарактеризував її трагедією 
козацької України. Однак, комісія товариства «Просвіти» тоді 
відхилила п’єсу. Про це свідчить напис, розміщений на звороті 

25 Тарнавський О. Поет Василь Пачовський. Пачовський В . Автобіографія . 
Зібрані твори. Нью-Йорк, 1985. Т.  І. С.  21; Барка  В. Лірик-мислитель. Пачов-
ський В . Зібрання творів : у 2 т. Філадельфія ; Нью-Йорк, 1985. Т. 2. С. 16.

титульної сторінки першого авторського видання 1911 року: «Сю 
драму відкинула Світла Комісія товариства «Просвіти» на кон-
курсі «Фонду Михайлового» 26. 

Про причину відмови дізнаємося зі звіту комісії товариства 
«Просвіта». У ній йдеться про те, що «Сонце Руїни» є найліпшим 
твором з-поміж надісланих... та з огляду на об’єм не надається до 
сценічного виведення [постановка – О . Б.], а при тім акція роз-
двоєна і розвалкована [розтягнена. – О . Б .], через неприродно до-
вгі моно- і діалоги. При більшому сконцентруванню акції та усу-
ненню не одного зайвого та недраматичного і при осмисленню 
парафразування в мові дум і коляд – драма могла би відповісти 
умовам конкурсу» 27. 

Проте вже у 1912  році, за рекомендацією референта товари-
ства «Руська бесіда» Степана Чарнецького, п’єсу «Сонце Руїни» 
взяли до постановки у Руському народному театрі. Постановни-
ком і режисером вистави став директор театру і режисер Йосип 
Стадник. Виставу трагедії присвятили п’ятдесятирічному ювілею 
товариства «Руська бесіда», заснованого у 1862 році. У надруко-
ваній програмі святкування було зазначено: «Вперше Руський 
народний театр під дирекцією Йосипа Стадника в салі «Палати 
спортової» по вул. Зеленій о 19.30 покаже виставу Василя Пачов-
ського «Сонце Руїни»  28. Представлення п’єси відбулася у день 
святкування ювілею, в неділю 28 січня 1912 року. Тож цей день 
став дебютом Василя Пачовського як драматурга і прапрем’єрним 
роком для драми «Сонце Руїни». Про перебіг урочистостей було 
надруковано звіт, з якого довідуємось, що вистава «Сонце Руїни» 
відбулася на сцені польського товариства «Гвязда», а не на сцені 
«салі «Палати спортової», як повідомлялося раніше, і що «такого 
стиску [аншлаг. – О . Б.], який панував в салі під час представлен-
ня, давно вже не було під час вистав українського театру» 29.

26 Пачовський В. Сонце Руїни. Жовква ; Київ, 1911. С. 242.
27 Діло. 1912. 30 січня. Ч. 23.
28 Діло. 1912. 18 січня. Ч. 14.
29 Діло. 1912. 28 січня. Ч. 21.
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На третій день після прем’єри з’явилася на виставу перша час-
тина розлогої рецензії. Її автором був Степан Чарнецький, з реко-
мендації якого, як уже зазначалося, твір і потрапив на сцену. У ній 
Степан Чарнецький, погоджуючись з попередньою думкою комі-
сії «Фонду Михайлового», додає ще й свої критичні зауваження: 
«Поруч яв, які свідчать сильно про сценічний талант Пачовсько-
го, є яви, котрі виглядають як чисто теоретична конструкція, не-
відчута, необдумана, навіть фальшиво скомбінована»  30. Такий, 
досить таки різкий випад у бік Василя Пачовського звучить як 
докір авторові, який не прислухався до зауважень комісії. Хоча, 
як можна судити із «Замітки», поданої Василем Пачовським на 
останній сторінці першого друкованого видання п’єси, він вну-
трішньо погоджувався із критичними зауваженнями жюрі. «При 
виставі сеї драми на сцені, – читаємо у «Замітці», – можна дея-
кі уступи з поодиноких яв пропустити за порозумінням з авто-
ром» 31. Можливо й сам Степан Чарнецький радив В. Пачовсько-
му дещо поправити, скоротивши драму. Це простежується в ін-
тонації рецензії на п’єсу. У ній, крім вичерпного аналізу драми, 
вловлюється прихований жаль до автора, який нібито зігнорував 
його порадою: «Передовсім треба лишитися при тім, що сказав 
сам автор про своє «Сонце Руїни», пише Степан Чарнецький, се 
трагедія козацької України, не трагедія як літературна форма, бо 
тих п’ять мальованих, місцями повних сили картин, не творять 
суцільної трагедії. Сі картини зв’язані однією ідеєю, особою, але 
не в’яже їх внутрішня конечність [мета. – О . Б.]» 32. Тоді яку дру-
гій частині рецензії рецензент відверто виражає гнів і обурення 
роботою режисера і постановника вистави  – Йосипа Стадника. 
На думку С.  Чарнецького, саме невдалі, а  подекуди й невірні, 
здійснені Й. Стадником, скорочення п’єси, знецінили авторський 
задум трагедії. Тут же він чітко вказує іна ті прорахунки, яких 
припустився режисер при постановці «Сонця Руїни». Він вважає, 

30 Діло. 1912. 30 січня. Ч. 23.
31 Пачовський В. Сонце Руїни… С. 242.
32 Діло. 1912. 30 січня. Ч. 23.

що «картини Пачовського вимагають простору, в  деяких явах 
вимагають усіх оптичних і акустичних средств [засобів. – О . Б.], 
якими користується сучасна техніка театральна». А серед актор-
ських робіт виділяє лише гру Софії Стадникової в ролі Єфроси-
ни, дружини гетьмана Дорошенка. Тоді як інших акторів зовсім 
не згадує. Особливо він обурений тим, що «добре не знали текст, 
“шпорталися” [помилятися. – О . Б.], імпровізували, шукали рит-
мів аж до... абсурду. Були моменти, коли з уст Тукальсько … па-
дало слово “тихше...”, що, очевидно, мусіло відноситися до суф-
лера... Словом, “Сонце Руїни” виведено так, що виконання його 
краще збути мовчанкою» 33.

Степан Чарнецький також вважав, що і як директор, Йосип 
Стадник досить таки легковажно поставився до дебюту Василя 
Пачовського як драматурга. З  цього приводу він різко заявляє: 
«Уже сама гадка виставляти такий раr ехсеllеnсе стильовий твір 
на примітивній сцені “Ґвязди”, був сміливим компромісом артис-
тичним, що довів до пониження достоїнства нашої штуки, з огля-
ду дебютуючого автора був незбереженням найпримітивніших 
зглядів приличности» 34. 

Як було уже сказано, автор рецензії не назвав усіх виконавців 
прапрем’єрної вистави. І тільки серед архівних звітів про діяль-
ність театру за 1912 рік, зокрема у «Справоздані з інспекції Львів-
ського руського народного театру», де йдеться про те, що театр 
у квітні був на гастролях в Чернівцях і там двічі грав «Сонце Ру-
їни» 35, зокрема у рецензії на ці гастролі, згадуються актори, які, 
найімовірніше, також грали й у першій – «львівській» виставі.

Анонімний власний кореспондент львівської газети «Нове 
слово» повідомляє: «З новинок виставлено у нас “Сонце Руїни”. 
Гарне в читанню, не зробило воно [очевидно тут йдеться про те-
атральне дійство. – О . Б.] належного вражіння мимо усіх переро-
бок і скорочень – та й гра акторів не усюди була бездоганною [як 

33 Там само.
34 Діло. 1912. 31 січня. Ч. 24.
35  Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф.  514. 

Оп. № 1. Од. зб. 140. Л. № 12.
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бачимо, критика Степана Чарнецького була об’єктивною. – О . Б .]. 
П[ан] Розсуда грав дуже старанно і поправно, однак замало влив 
огню в свою ролю. Панове полковники (з виїмком кошового та 
Сірка) не показували (приміром, на нараді) ніякого огня, так що 
збірні сцени виходили шаблоново і мляво, якби не дуже гарна гра 
панії Стадникової, панів Стадника, Юрчака, Гузара, Петровича і, 
в часности, пані Осиповичевої, то штука перейшла б цілком без 
вражіння. “Сонце Руїни”, – робить висновок рецензент, – певно, 
недовго вдержиться на сцені» 36. 

Отож, 1912 року дебют Василя Пачовського як драматурга 
був невдалим. По-перше, сам автор спричинився до свого неу-
спіху – через упертість і надмірну амбітність не прислухався до 
критичних зауважень і не вніс жодних змін у п’єсу, а по-друге, 
завинив і театр, точніше, його режисер і керівник Й. Стадник. 
Ось якими гіркими словами закінчив свою рецензію в «Ділі» 
Степан Чарнецький: «Так часто любимо покликатися на на-
ших сусідів. А я пам’ятаю, що виставу “Nосу lisropadowej” по-
передив цілий ряд викладів і конференцій, і  на прем’єрі Ви-
спянського у Львівському театрі була публіка настроєна як в 
храмі»  37. Як директор і режисер театру, Йосип Стадник мав 
великий сценічний досвід, працював у різних стилях і жанрах, 
і все ж не виявив належного мистецького чуття й хисту, щоб 
попри всі недоліки п’єси розкрити її драматичну структуру і 
новаторські стилістичні ознаки. Він поставив твір Василя Па-
човського з художнього боку традиційно  – у  стилі побутової 
української драми, де діють герої-типи.

Дослідниця акторської і режисерської творчості Леся Курба-
са Ірина Волицька у своїй книжці «Театральна юність Леся Кур-
баса», аналізуючи «Сонце Руїни», зауважила: «П’єса несла в собі 
варту уваги тенденцію, не поцінену належно її до нинішнього 
часу» 38. І далі акцентувала увагу на «незвичному для (української 

36 Нове слово. 1912. 29 квітня.
37 Діло. 1912. 30 січня. Ч. 24.
38 Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса. Львів, 1995. С. 130.

історичної драми того часу погляді на героїчну особистість»  39. 
Вона розглядала драму Василя Пачовського крізь призму есте-
тичних категорій, властивих літературі зламу століття, зокрема 
щодо розуміння поняття героїчного. Новаторську суть трагедії 
«Сонце Руїни» І. Волицька визначає таким чином: «Драматичний 
конфлікт. переміщався зі сфери зіткнення героя з зовнішнім сві-
том в ділянку його психології. І п’єса Пачовського по-своєму від-
дзеркалювала цей процес. На зміну могутнім, внутрішньо несхит-
ним козакам і гетьманам в українську історичну драму приходив 
герой рефлексуючий, який шукає і сумнівається, герой, не тільки 
впевнений у правоті своїх вчинків, але і з загостреним відчуттям 
вини, муками совісті за содіяне»  40. Саме цього не зрозумів і не 
виявив режисер Й. Стадник, що й призвело театр і драматурга до 
творчої поразки.

1913 року змінюється керівництво Руського народного театру. 
Йосип Стадник залишає свою посаду. Відтепер трупу очолює ди-
ректор Роман Сірецький, а режисером стає колишній референт 
театру Степан Чарнецький. Очевидно, це йому належала по-
новому поставити трагедію «Сонце Руїни» та довести громад-
ськості і театрові сценічність й актуальність драми козацької 
України. Тим більше, що наближався театрально-постановочний 
ювілей «Руської бесіди», перша вистава якого відбулася 29 берез-
ня 1864 року. Тож вже із самого початку 1914 року трупа розпоча-
ла підготовку до свята репетиціями «Сонця Руїни». Проте через 
гастролі у Кракові репетиції прийшлося припинити. І тільки на-
весні, по приїзді до Самбора, репетиції було відновлено, а вже у 
березні відбулася прем’єра. 

У своїх спогадах про цю прем’єру Степан Чарнецький пере-
раховує весь склад виконавців, досить детально аналізує їхню 
гру, сценічне та музичне оформлення вистави: «Вистава «Сон-
це Руїни» була знов театральним празником як для публіки, 
так і для дружини [театрального колективу. – О . Б .]. Всі грали 
соm аmore. Курбас горів. У третій дії в двобою з Василем Кос-

39 Там само.
40 Там само. С. 131.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Театральний дискурс українського модернізму…Олена Боньковська 

247246

саком так перейнявся, що я з острахом глядів на це з-за куліси. 
Після третьої дії Курбас кинувся мені на шию і спазматично 
плакав, зовсім не відчуваючи, що в часі двобою відірвав собі 
майже цілу пучку у великім пальці».І  далі: «Знаменита була 
Осиповичева в ролі Дорошенкової мами... А грала з таким пе-
реконанням, з  такою силою внутрішнього переживання, що 
були моменти, які мене, старого театральника, прошивали мо-
розом. Пречудова і, як усе, солодка була Рубчакова [у ролі дру-
жини гетьмана – Єфросини. – О . Б .], Тукальським був придні-
стрянець Дорошенко [справжнє прізвище Симон Гольдштейн, 
пізніше в Молодому театрі імені І. Франка виступав під пріз-
вищем Семдор. – О . Б.], актор і непересічної міри від приро-
ди, вивінуваний [наділений.  – О .  Б.] прекрасними сценічни-
ми умовами. Його пророкування перед економом мало якусь 
страшну силу похоронного дзвону і падало як важке каміння 
на душу слухачів. Карликом Лучкою був Юрчак, Марка Про-
клятого грали Майхер і Білоголовка (навпереміну). Чотири дії 
в кімнаті чигиринської палати грав театр, при нових кулісах 
сірого полотна, лише задня стіна була мальована»  41. Степан 
Чарнецький також зазначає, що замінив пісню «Ой не дивуй-
теся та добрії люде» новою піснею: «Ой у лузі Червона калина», 
до котрої мелодії добирав сам, а Михайло Коссак розложив її 
на дуті [духові. – О . Б.] дерев’яні й бляхові [металеві. – О . Б .] 
інструменти» 42. Відігравши кілька разів прем’єру, театр пере-
їхав до Стрия, де і відзначив п’ятдесятиліття своєї постановоч-
ної діяльності. У  той святковий ювілейний вечір 29  березня 
1914 року на сцену Стрийського народного дому вийшов мо-
лодий актор Лесь Курбас і продекламував вірш Cтепана Чар-
нецького, присвячений п’ятдесятим роковинам українського 
Театру. Після цього відбулася вистава «Сонце Руїни». А  вже 
на початку квітня з’явилася коротка, але дуже цільна рецен-

41  Чарнецький  С. Моя мандрівка з Мельпоменою. Новий час. 1933. 
16 грудня. № 279.

42  Чарнецький  С. Моя мандрівка з Мельпоменою. Новий час. 1933. 
17 грудня. № 280.

зія-відгук Остапа Весоловського. «Полишаючи на боці оцінку 
самої драми, – писав рецензент, – не можна не заговорити про 
знамениту гру акторів. На перше місце прибився пан Курбас та 
дав публіці ще один доказ свойого визначного таланту артис-
тичного». Дуже схвально О. Весоловський відгукується про ма-
сові сцени, які, за його словами, робили «таке сильне вражін-
нє... що на салі [зал. – О . Б .], виповненій публікою по береги, 
запанувала якась поважна святочна тиша, а у зібраних прохо-
дила дрож, зворушення і блестіли сльози на очах» 43. На жаль, 
рецензент не подає прізвищ інших виконавців. Проте відомо, 
що через хворобу участі у виставі в Стрию не брав В. Юрчак. 
Про це у своїх спогадах згадує Степан Чарнецький. Детальний 
опис спектаклю та аналіз гри акторів знаходимо також й у звіті 
Івана Туркевича: «Артистичній раді» товариства «Руська бесі-
да» про гастролі театру в Чорткові». Саме цей звіт розкриває 
причини успіху постановки 1914  року, яку здійснив Степан 
Чарнецький. Ще у 1912  році, будучи референтом театру, він 
збагнув стилістичну особливість і суть конфлікту драми. «До-
рошенко не має в собі багато з класичного героя, – писав кри-
тик, – ще менше з героя української історичної мелодрами. І в 
тім, може, його трагічна сила... Навіть у тому великому потоці 
слів не затирається жива сила того гетьмана, що бореться зі 
всіма і зі собою...» 44. 

Тож дуже точно вловивши художні особливості п’єси та 
її символічні елементи, Степан Чарнецький зумів їх повністю 
розкрити через акторський розподіл ролей, особливо це сто-
сується до виконавця головної ролі та інтерпретацію образів 
Марка Проклятого і карлика Лучки. Лесь Курбас, виконавець 
ролі гетьмана Дорошенка, був актором новітньої, тісної із мо-
дерною, формації. Його манера гри руйнувала узвичаєний на 
українській сцені тип героя-крикуна. Курбас тонко відчув і, що 
найголовніше, відповідно до свого часу стилістично, мистецьки 
правдиво, виразно, лаконічно і експресивно виявив внутрішню 

43 Діло. 1914. 3 квітня. Ч. 74.
44 Діло. 1912. 28 січня. Ч. 21.
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боротьбу героя, його пориви й сумніви. Високу оцінку гри Леся 
Курбаса під час тодішніх гастролей театру в Чернівцях знаходи-
мо в газеті «Нова Буковина» 45. 

Про приїзд українського театру товариства «Руської бесіди» 
до столиці Буковини і початок його гастролей чернівецька ні-
мецька газета «Czernowitzer Algemеine Zeitung» повідомила гро-
мадськість вранці 14 травня в рубриці «Новини театру»: «Сьо-
годні до Чернівців прибула трупа львівського національного 
театру під опікою літературного товариства “Руська Бесіда”. 
Директор театру пан Роман Сірецький представить цикл з п’яти 
вистав у міському театрі. Перша вистава запланована на четвер 
14-го  травня. Це буде Оффенбахова опера “Орфей у пеклі” у 
прекрасному виконанні. Таким чином публіка одразу отримає 
нагоду почути прекрасні голоси співаків і їхній бездоганний ви-
шкіл. Керівництво театру не пошкодувало ані сил, ані витрат, 
щоб належним чином показати себе в столиці нашого краю. 
Репертуар покликаний довести, що театр має у своєму розпо-
рядженні першокласні оперні, опереткові та драматичні ан-
самблі, а також добре вишколений хор. Львівський український 
театр має самостійний оркестр, яким керує відомий диригент 
[Михайло Коссак.  – О .  Б.], тому слід очікувати бездоганне ви-
конання музичних творів. Детальну інформацію подають афіші. 
Попередній продаж квитків взяла на себе книжкова крамниця 
“Раух” (Rathause Strasse)»  46. Захоплюючись бездоганною грою 
Леся Курбаса, один з дописувачів у невеличкій замітці про ви-
ставу «Сонце Руїни»у Чернівцях захоплено пише: «Се не почат-
куючий актор, се скінчений [повністю сформований. – О . Б.] ар-
тист, і свою силу показав він якраз у ролі Дорошенка» 47.

Досить розлога, глибока і практично вичерпна оцінку вистави 
міститься у рецензії під назвою «Український народний театр. Ке-

45 Козак Б. До акторської творчості Леся Курбаса в театрі товариства «Руська 
бесіда» (1914  р.). Вісник Львівського університету . Серія «Мистецтво». 2002. 
Вип. 2. С. 302.

46 Цит. за : Козак Б. До акторської творчості Леся Курбаса… С. 300–301, 302.
47 Нова Буковина. 1914. № 23.

рівник Роман Сірецький», опублікованій у рубриці «Театр, мис-
тецтво і література» у німецькій газеті «Czernowitzer Algemеine 
Zeitung». У ній чернівецький літературний і театральний критик 
Ф. Матрас засвідчує: «Вечір подарував справжню насолоду. Актор-
ський ансамбль – добрий, протагоністи у ньому – прекрасні, герой 
і героїня надзвичайні. Трагедія “Сонце Руїни” Василя Пачовсько-
го показує долю останньої української гетьманської родини До-
рошенків, ідеаліста і обдарованого полководця Петра Дорошенка, 
діяльність якого через трагічний збіг політичних і людських об-
ставин повернулась на зло і для його сім’ї, і для України. Побудо-
ва п’єси дієва, вже тому, що автор, за оцінкою справжніх знавців 
української історії, достовірно відтворив ті трагічні події. Наскіль-
ки референт може судити, мова п’єси також добра. Групування і 
характеристика персонажів, творення конфліктних ситуацій, вжи-
вання їдкого гумору в образі карлика – привида-божевільця, по-
казує добре наслідування відомих зразків світової літератури. В цій 
п’єсі ми маємо справу з типовою історичною трагедією. Режисер 
пан Степан Чарнецький через цілком зрозумілі причини, за винят-
ком костюмів, які вповні відповідали стилю, а подекуди були роз-
кішними, недостатньо опрацював сценічний простір, проте ство-
рив хороший акторський ансамбль. Усі актори добре грали. Гово-
рили виразно, а де було потрібно, не цурались органічного пафосу. 
Пан Лесь Курбас виконував головну і багатогранну роль Петра До-
рошенка; цей ще молодий митець, який, як ми чули, лише недавно 
вступив на сцену після закінчення університету і драматичної шко-
ли у Віденській консерваторії, вже сьогодні є виконавцем, якому 
може позаздрити український театр. Його гнучка висока і струнка 
постать, його красива голова з шляхетним профілем і його дзвін-
кий трагічний і проникливий голос – з привабливим тембром – це 
риси, які відкривають перед ним майбутнє справжнього актора. 
Його висока інтелігентність і його справжнє чуття пронизують 
кожне слово, яке він промовляє. Міміка і жести виважені, не такі 
які ми зазвичай бачимо, але саме через те вони виразні і впливо-
ві. Жодної фальші. Поруч з ним виблискує панна Кушнір (Галина 
Кушнарьова) у ролі дружини Дорошенка. Своєрідна краса, чарівна 
посмішка, багатий модуляціями голос, який звучить однаково спо-
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кусливо як у коханні, так і в розпачі. Виконавець ролі митрополита 
Тукальського С.  Дорошенко [справжнє прізвище  – Симон Голь-
дштейн, пізніше в Молодому театрі і Театрі ім. І. Франка виступав 
під прізвищем Семдор. – О . Б.] могутній поважний старець, пані 
А.Осипович дієва та приваблива мати героя. Решта виконавців за-
слуговують загального схвалення. А що самі виконавці були спо-
внені національного піднесення, то зрозуміло, що повний [вщент 
заповнений. – О . Б .] театр нагородив їх бурхливими оплесками» 48. 
Крім того, режисер і постановник Степан Чарнецький, як зазна-
чає Іван Туркевич, зробив кардинальні скорочення у п’єсі. «Сама 
штука, – читаємо у його звіті, – багато зискала [виграла. – О . Б .] на 
значних скороченнях і зчеркненнях [викреслення.  – О .  Б .] пред-
овгих тирад, моно- і діалогічних» 49 Разом з тим, він зробив значні 
купюри і певні перестановки за згодою Василя Пачовського. Уже 
пізніше у «мандрівці з Мельпоменою» Степан Чарнецький ствер-
джує: «Автор дав мені свобідну руку скоротити предовгу протяж-
ну, але прекрасну свою драму» 50. Це надало п’єсі більшої дієвості та 
скоротило її у часовому вимірі. Як довершеність постановки Іван 
Туркевич відзначає світлову партитуру вистави, що для п’єси із 
символістичними елементами є важливим художнім компонентом 
розкриття сценічної дії, її настрою і атмосфери. «Ефекти світлові 
дуже різноманітні, – зазначено у звіті, – бо машинерія має до роз-
порядности електричне освітлення: біле, червоне, синє і зелене та 
вкінці скомбіноване» 51. Зауважимо, що виставу грали в залі поль-
ського товариства «Сокіл», сцена якого мала належне обладнання. 

У своєму звіті Іван Туркевич також відзначає «нові, хоро-
ші, поправні, стилеві» костюми акторів. Однак декорацію, яка 

48 Czernowitzer Algemeine Zeitung. 1914. № 3449. 17 M. S. 5 (цит. за : Козак Б. 
До акторської творчості Леся Курбаса… С. 302).

49  Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф.  514. 
Оп. № 1. Од. зб. 140. Л. № 41.

50  Чарнецький  С. Моя мандрівка з Мельпоменою. Новий час. 1933. 
16 груд. № 279.

51  Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф.  514. 
Оп. № 1. Од. зб. 140. Л. № 41.

була зумисне стилізована і надавала подіям п’єси узагальненого 
звучання та розширювала їх історичні і часові рамки, він вва-
жає, очевидно, не вникнувши у задум режисера і постановника, 
«мало застосованою до місця і часу акції». Тоді як саме у таких 
вимірах, у такому позаконкретному часовому контексті уявляв 
події своїх драм Василь Пачовський. 

Неоднозначно Іван Туркевич оцінив і гру Леся Курбаса, хоча 
поставив виконання ним ролі гетьмана Дорошенка на перше 
місце, вказавши, що йому притаманний «героїзм у зовнішній 
поставі, повага в рухах, ентузіазм у дикції». Разом з тим рецен-
зент звертає увагу на «влучну характеризацію» головного героя, 
але дещо непідходящу «рослу, може, тілови дещо заніжну стать» 
її виконавця 52.

У рецензії Іван Туркевич також дає дуже точну і влучну 
оцінку виконання ролей іншими акторами. Зауважимо, що у 
цьому спектаклі замість Катерини Рубчакової дружину До-
рошенка Єфросину грала молода актриса Галина Кушнірева 
(у такій формі в Галичині і на Буковині подавалося прізвище 
актриси зі Східної України Галини Кушнарьової). У  неї «по-
става прегарна, виговір поправний, чисто український, пси-
хіка неясна». Актор С.  Дорошенко, який виконував роль ми-
трополита Йосипа Нелюбовича-Тукальського, на думку Івана 
Туркевича – «креація і нова, дуже поважна, характеристична, 
великої поваги і героїзму». Про актрису Антоніну Осиповиче-
ву в ролі матері гетьмана сказано, що її «вигляд і гра вдячні, 
хоч, як звично, шаблонові». Актор Василь Коссак в ролі Се-
мена Безрідного  – то «справжній герой у статті, рухах і бесі-
ді» 53. Іван Рубчак грав запорізького отамана Сірка, Амвросій 
Нижанківський – генерального осавула Лизогуба, Лучку вико-
нував актор Іван Майхер.

Порівнюючи спогади Степана Чарнецького та звіт І. Туркеви-
ча, можна стверджувати, що постановка «Сонця Руїни» 1914 року 

52 Там само.
53  Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф.  514. 

Оп. № 1. Од. зб. 140. Л. № 41.
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була не тільки надзвичайно помітним мистецьким явищем, а  й 
високим досягненням Руського народного театру. Вистава набула 
широкого розголосу, театр з успіхом грав її, як засвідчують звіти 
товариства «Руська бесіда», у Чернівцях і у Станіславові (Івано-
Франківськ). Однак, цей тріумфальний хід «Сонця Руїни» був пе-
рерваний Першою світовою війною. 

Наступна згадка в історії українського театру про цю п’єсу 
відноситься до 1918 року і пов’язана з діяльністю Молодого те-
атру. Так, у газеті «Комуніст» міститься інформація про те, що в 
Молодому театрі з нових п’єс «підуть восени перш за все «Гам-
лет» Шекспіра, «Сонце Руїни» Пачовського, «Урфазі» Калідаси 
і його ж «Сакунталя»  54. Згодом Лесь Курбас  – керівник Моло-
дого театру на розкладі роботи установи помістив оголошення, 
що п’єсами, з котрих почнеться робота над осіннім репертуаром, 
будуть «Макбет», «Гамлет», «Сонце Руїни» 55. 

Там же містилися прохання до акторів подавати заявки на 
ролі у зазначених п’єсах. 

У книзі «Молодий театр: Генеза, завдання, шляхи» (упо-
рядник Микола Лабінський) є спогади Василя Василька, учня 
Леся Курбаса. У них зокрема зазначається, що 1919 року, коли 
влада більшовиків об’єднала Державний драматичний театр 
з Молодим театром і утворила Театр ім.  Т.  Шевченка, «за все 
літонової постановки жоден з режисерів не зробив. Лесь Кур-
бас пробував репетирувати «Сонце Руїни» Пачовського»  56. Та 
наступ денікінців на Київ перекреслив усі плани і поставив під 
загрозу існування самого театру. Актори невеликими групами 
покидали театр. Одна частина молодотеатрівців, на чолі з режи-
сером Гнатом Юрою потрапила до Кам’янця-Подільського, де 
«у той час діяв уряд УНР». Цікаво, що саме тоді там перебував 
Василь Пачовський. Про це йдеться у»спогадах» Володимира 

54 Комуніст. 1918. 23 березня.
55 Молодий театр: Генеза, завдання, шляхи / Спілка театр. діячів України  ; 

упоряд. М. Г. Лабінський. Київ : Мистецтво, 1991. С. 279–280.
56 Там само. С. 281.

Бірчака  57. Невідомо, чи тоді (листопад-грудень 1919  р.) моло-
дотеатрівці, що увійшли до складу Нового Львівського театру у 
складі військових частин УНР (Української Народної Республі-
ки), перебуваючи на їхньому утриманні, працювали над «Сон-
цем Руїни». Проте, коли 28  січня 1920  року у Вінниці частина 
акторів Нового Львівського Театру і група молодотеатрівців під 
керівництвом Г. Юри утворили Новий драматичний театр імені 
І. Франка, то упродовж перших (1921–1922) років свого існуван-
ня, як зазначає театрознавець Петро Рулін, він серед інших п’єс 
(під час гастролей у Вінниці, Черкасах, Кам’янці-Подільському і 
Проскурові), грав й у виставі «Сонце Руїни» 58.

Письменник Юрій Смолич, який з 1922 до 1924 року працю-
вав актором уже в Новому державному українському театрі імені 
І. Франка, у своїх спогадах згадує, що коли його і запросили на 
роботу до театру, то сказали, щоб їхав до Вінниці слідом за тру-
пою, завтра ж. «Зволікати не годиться, – наголошували керівники 
театру, – за два-три дні відкриваємо у Вінниці сезон. Кречет за-
пив, і вам, мабуть, доведеться з двох-трьох репетицій перебрати 
декотрі його ролі, принаймні у «Сонці Руїни» та «Царі Едіпі», що 
мають іти в перші дні на відкриття...» 59. Далі Ю. Смолич зазначає: 
«Роль Лизогуба в «Сонці Руїни» Пачовського я виконав сяк-так, 
заслуживши навіть у рецензента місцевої газети похвалу й вираз 
сподівання на дальші мої успіхи...» 60. 

Зауважимо, що ще у Чорткові у1914 році він вступив до театру 
товариства «Руська бесіда» і, безумовно, бачив там виставу «Сон-
це Руїни» в режисурі Степана Чарнецького, і  цілком можливо, 
й у ній грав. Про перебування в «Руському народному театрі» він 
згадує й у своїй книжці «Моє життя», яка вийшла друком у видав-
ництві «Мистецтво»1988  року. Тож не виключено, що Ю.  Смо-
лич також міг бути зайнятий в репетиціях «Сонця Руїни», які 

57 Пачовський В. Зібрання творів : у 2 т. Філадельфія ; Нью-Йорк ; Торонто, 
1985. Т. 2. С. 25.

58 Рулін П. На шляхах революційного театру. 1972. С. 51.
59 Смолич Ю. Я вибираю літературу. Київ, 1970. С. 276–277.
60 Там само. С. 278.
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провадив Лесь Курбас у 1919 році. Треба також відзначити, що 
упродовж 1921–1922 років у Новому державному драматичному 
театрі ім. І. Франка працювали такі актори як Ольга Рубчаківна, 
Володимир Калин і Теофіль Демчук. Якщо вони і не брали учас-
ті у виставі Степана Чарнецького (1914), як от Секмен, Семдор 
[Cемен. Дорошенко. – О. Б .], то, очевидно, бачили її.

В опублікованих репертуарних списках театру ім.  І.  Франка 
подано дату прем’єри постановки «Сонця Руїни», що відбулася 
чи мала відбутися 5 жовтня 1922 року. Проте у статті Петро Рулін 
та в спогадах Юрій Смолич досить однозначно зазначають, що 
театр імені І. Франка перед відкриттям свого сезону у Вінниці у 
1922 році вже цю виставу мав у своєму репертуарі.

У фондах Державного музею театрального, музичного і кіно-
мистецтва України зберігається програмка спектаклю «Сонце 
Руїни». Завдяки зазначеного там прізвища Ю. Смолича, її мож-
на датувати 1922–1923  роками  61. Серед виконавців вистави, 
крім Ю. Смолича, вказані не тільки імена акторів, а й які ролі 
вони виконували у п’єсі.

Так Дорошенка грав Олексій, Ватулю, Митродора  – Майя 
Коханова, митрополита Тукальського – Леонід Юрський [Олек-
сандр Юра-Юрський. – О . Б .], Сірка – Гнат Юра, Марка – Василь, 
Сокирка, Присю – Віра Варецька, Яненка – Леонід, Клима – Се-
мен Пясецький, Кошевського і Лучка – Єваген, Коханенка і Ли-
зогуба – Юрій Смолич, Гулака – Михайло, Терещенка та Г. Кочу-
бея – Феофаній, Федоровича і Мовчана – Дмитро, Орляна і Мі-
наєва– Михайло, Пилипенка і Терпігорєва – Леонід, Пясецького і 
Чауша – Тимофій, Терниченка і Полковника – В. Кречет, Послан-
ця  – Л.  Білоцерківський, Вітра– Д.  Орлян, Цар-відьму  – Ники-
фор і Шведенко, Другу відьму – Віра, Лукашевича і Хмару – Ольга 
Рубчаківна, Мавку – Т. Барвінська, Лісунку – Т. Юрівна, Русал-
ку І – О. Горська, Русалку II – Ганна, Лора та Опирицю – Палагія 
Кузьменко, Дух Брюховецького – Феофаній, Федоровича і Про-
чанина – Олександр Пономаренко.

61  Державний музей театрального, музичного і кіномистецтва України. 
№ П-11097.

Наприкінці програми вказується, що: постановка головного ре-
жисера Гната Юри, художник Марко Дурбак, музика композиторів 
Миколи Лисенка, Станіслава Людкевича та Михайла Коссака.

Тут необхідно зазначити, що власне завдяки Лесеві Курба-
су вистава «Сонце Руїни» протрималась довший час не лише на 
сцені «Руської Бесіди». Дякуючи йому трагедія В.  Пачовського 
з’явилася також на підмостках східноукраїнських театрів, та-
ких як Молодий театр (осінь  1919); Перший державний театр 
ім.  Тараса Шевченка (1920  р., постановка Семена Зіновійовича 
Семдора), Четверта майстерня  – Показовий театр Мистецького 
Об’єднання Березіль (1923) та ін.

У 1933 році український театр в Галичині знову звернувся до 
цієї драми. П’єсу поставив Театр імені І.  Тобілевича. Коротку 
інформацію про це подає сам Василь Пачовський у творі «Моя 
сповідь»: «Навіть М.  Р. мусів написати рецензію з признанєм 
для твору в «Ділі» 62. За криптонімом «М. Р.» стоїть ім’я Михайла 
Рудницького. Він, як і свого часу Степан Чарнецький, розмеж-
овує п’єсу і виставу, зазначаючи, що п’єса «така об’ємна, що з неї 
можна зробити дві... вже і так скорочена, ще томить нас своєю 
чотиригодинною виставою» 63. Проте Михайло Рудницький оці-
нює гру акторів, пророкуючи виставі довге існування. Він нази-
ває прізвища виконавців головних ролей й водночас дає оцінку 
їхньої гри: «Бенцаль в ролі Дорошенка мав свою велику креацію; 
Йосип Стадник як митрополит Йосип Нелюбович-Тукальський 
був просто незрівнянний, усі мусіли звернути увагу на дві малі 
сцени з дідом, відтвореним прегарно Кривицьким, що рідко коли 
виступає з огляду на інші обов’язки; і Кивицька дала клясичну 
трагічну постать... не була вона банальною у важкій ролі (Єфроси-
ни); дуже добрим Лучком був Кудла; мамою Дорошенка – Соваче-
ва; Лизогубом – Тимченко; прегарними типами: Сірком – Рубчак 
і московським послом – Яковлів, зовсім добрими – Теплий у ролі 
Безрідного, Данчак як турецький посол, Мусій як московський 
посол, в ролях полковників – Фелик, Старицький, Когут і Гулак. 

62 Пачовський В. Зібрання творів… С. 32.
63 Діло. 1933. 27 грудня. Ч. 342.
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З великим успіхом дебютувала [В ролі дочки гетьмана Дорошен-
ка. – О . Б.] наймолодша дванадцятилітня донька Й. і С. Стадни-
ків – Соня Стадниківна» 64. 

Правда, М. Рудницький не називає прізвища режисера спек-
таклю, але відомо, що театром імені І. Тобілевича на той час ке-
рував Микола Бенцаль. Очевидно, саме він і був режисером по-
становки. У  1934  році з великим успіхом пройшла вистава й у 
Перемишлі. Про це Василь Пачовський згадує у своїх спогадах: 
«В Перемишлі молодь зробила мені овацію на виставі, заповненій 
по береги селянською публікою, яка слухала цілої вистави з за-
пертим віддихом» 65. Про цей виступ Театру імені І. Тобілевича у 
Перемишлі на сцені Народного дому повідомляла й газета «Укра-
їнський Бескид» від 25 березня.

Відтоді жодний театр ні в Україні, ані в діаспорі не брався 
до сценічного втілення «Сонця Руїни», як і інших драматичних 
творів блискучої драматичної спадщини Василя Пачовського. 
У  тодішній, т.  зв.  радянській, Україні історичні, сповнені па-
тріотизму, наскрізь пронизані ідеєю незалежності і самостій-
ної державності, іноді перенасичені національною символікою 
та фольклорними образами традиційної культури тощо, твори 
поета, драматурга і патріота не були бажаними для псевдопа-
тріотичного виховання «трудящих», тим більше, для відро-
дження історичної правди. І тільки у працях сучасних учених, 
їх літературознавчих і театрознавчих дослідженнях по-новому 
відкривається для нас особистість і величезний творчий доро-
бок Василя Пачовського. Виключно усі дослідники одностайно 
стверджують, що поезія і драматургія Василя Пачовського ста-
ла помітним явищем не тільки у літературному і театральному 
житті на галицьких землях наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а й 
для тогочасного українського літературного процесу загалом. 
Так як саме у творчості В. Пачовського знайшли відображення 
і найглибше розкриття ті модерністські зміни, що відбувалися в 
тодішньому європейському літературному житті.

64 Діло. 1933. 27 грудня. Ч. 342.
65 Пачовський В. Зібрання творів… С. 25.

Через заглиблення у внутрішній світ людини і відкриття но-
вих об’єктів зображення у цьому світі, на ґрунті основополож-
них етапів раннього модернізму – передсимволізму, символізму 
і декадансу, сформованих на ґрунті імпресіонізму і романтизму, 
дало можливість письменникові охопити внутрішній світ люди-
ни в усій його складності та глибині. У його творчості, практич-
но в усіх поетичних і драматичних творах, тісно поєднуються 
два суттєві елементи його світобачення, два, невід’ємні один від 
одного, світи – Україна і Європа. Тож модерна стильова манера 
Василя Пачовського по своїй суті, за твердженням дослідників, 
є синтетичним явищем, що охоплює елементи символізму, імп-
ресіонізму та романтизму. Дух романтизму, наскрізь прониза-
ний національною символікою, поєднаний з історичною прав-
дою та її героїчними постатями, дуже виразно простежується у 
драматичних творах Василя Пачовського. Серед них виділяєть-
ся драма «Сонце Руїни». 

Ідейною домінантою драми Василя Пачовського став пошук 
національної ідеї крізь призму історії народу, його міфології, 
фольклору і символіки. Своєрідно трансформуючи традиційні 
образи та символи, письменник-модерніст руйнує стереотипи, 
наповнивши їх новим смислом, свіжим художнім баченням. У та-
кий спосіб він створив власний, авторський, візійний світ Украї-
ни, сповнений тривоги, відчаю й водночас надії на краще майбут-
нє. Тому у драматургії, зокрема у п’єсах «Сон української ночі» 
та «Сонце Руїни» Василь Пачовський звертається до історичної 
тематики. Разом з тим, поетика цих перших українських драма-
тичних творів-трагедій модерністичного характеру перенасичена 
різноманітними метафоричними образами і тематичними зворо-
тами, розтягнутими монологами і діалогами, які автору не завжди 
вдалося узгодити з художніми засобами театрального мистецтва. 
Тому ще за життя Василя Пачовського його драматичні твори, 
особливо що стосується сценічного втілення «Сонця Руїни», за-
знавали неоднозначної й іноді нищівної критики. І тільки після 
певної режисерської коректури вистава цієї ранньої модерніс-
тичної драми вповні розкрила дивовижний талант драматурга, 
силу його художнього слова й водночас глибоке знання історії 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



259

Олена Боньковська 

258

свого народу та блискуче образне відтворення історичних геро-
їчних постатей засобами використання народних міфів, різнома-
нітних символів, фольклорних мотивів тощо.

Водночас режисерські постановки драми-трагедії «Сонце Ру-
їни» сприяли розкриттю і розвиткові неабияких талантів цілої 
плеяди акторів, серед яких виділяються Софія Стадникова, Йо-
сип Стадник, Володимир Юрчак, Гузар, Петрович, А. Осипови-
чева, Катерина Рубчакова, геніальний Лесь Курбас та багато ін. 

Спектаклі драми, особливо гастрольні вистави у багатьох міс-
тах України, збагачували глядача знанням історії свого народу, 
спряли патріотичному вихованню молодого покоління. У цьому 
зв’язку необхідно нагадати, що свого часу режисер і постановник 
п’єси Степан Чарнецький ставив перед собою питання: «Чим є 
“Сонце Руїни” з погляду національно-педагогічного? Який вплив 
[має драма. – О . Б.] на публіку, на молодіж? 66 І сам дав відповідь 
виставою 1914 року. Вона покликала до життя пророчі слова Ва-
силя Пачовського: “Встанеш, засіяєш, Україно, зійде світло Твоє і 
слава яснозора зійде над Тобою!”» 67.

66 Діло. – 1912. – 30 січня. – Ч. 23.
67 Пачовський В. Сонце Руїни… С. 210.

Олександр Найден 

кроС-кульТурнІ доСлІдження 
обраЗних СиСТеМ: 

орнаментально-фігуративний 
напрям і сигніфікаційні фактори  

в образотворчому фольклорі.  
Семантика катастрофи, есхатологічні 

і хтонічні реалії

Сигніфікаційні процеси в українському іконографічному 
фольклорі другої половини ХХ ст. у світлі культурологічних 

теорій Мішеля Фуко і Жана Бодрійяра

Орнаментальність і картинність, як образні фактори 
творчості Катерини Білокур і Марії Приймаченко. Творчість 
Катерини Білокур багата і розмаїта, глибока і загадкова. Саме за-
гадковість її бере глядача в полон, змушує його все глибше про-
никати в її образну сутність і відкривати, або осягати, нові ас-
пекти загадковості. Чим глибше – тим більше. Видається, що од-
ним з основних аспектів загадковості є орнамент, точніше, його 
присутність у творах К. Білокур. Присутність наявна і прихована, 
як знакового фактору і як образної категорії. Проте тут відкри-
ваються нові нюанси загадковості. Справа в тому, що орнамент 
як система знаків і семіотичний дискурс не є наявним в творчос-
ті художниці. Присутність орнаменту у неї з формальної точки 
зору анонімна, проте присутність орнаментальності, як фактору 
поетики наявна. Натомість у творчості старших або молодших 
за віком, сучасниць Білокур орнамент стилізований, або такий, 
що частково зазнав опредмечуваних перетворень індивідуаль-
ного характеру, є одним з важливих образних синкретів. Але 
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лише у двох визначних українських художниць  – К.  Білокур і 
М. Приймаченко (частково) принцип картинності або станкової 
картинності, домінує над фактором орнаментальності, власти-
вим для різного роду розписів (настінних, керамічних тощо) пи-
санки, мальовки, витинанки, вишивки тощо.

Усі твори К. Білокур, починаючи з найперших, створюваних 
наприкінці 1920-х – початку 1930-х років тяжіють до картинності, 
в основі якої перебуває картина (пейзаж, портрет, жанровий ас-
пект) як автономний, замкнутий у собі світ сюжетно зумовлених, 
образно виразних, естетично повноцінних зображень, також як 
певна художня дійсність, подія, цілісна у собі та відокремлена від 
навколишніх побутових і святкових реалій.

Зазначу, що перші художні спроби К.  Білокур були саме кар-
тинами, позбавленими будь-якої орнаментики. Проте художниця 
досить швидко зрозуміла, що остання є основою її образного мис-
лення, що найдостименніше, точне, гранично вірогідне зображен-
ня речей і предметів не в змозі в її творах подолати рис примітиву, 
що лише орнаментика, як органічний для неї образний світ, здатна 
у поєднанні з її індивідуальною зображальною практикою вирази-
ти багатство її внутрішнього світу, показати глибину її переживань 
і духовних пошуків. Тому фактор картинності став основним жан-
ровим позначенням творів К. Білокур. проте її картинність як і її 
орнаментика майже докорінно відрізняється від тих же факторів у 
творчості її молодшої сучасниці М. Приймаченко. щодо цього, ми 
бачимо різні, властиві для К. Білокур і для М. Приймаченко, інди-
відуально-творчі моделі картинності.

Картинність надала творчості М. Приймаченко «тематичної та 
формальної розмаїтості, актуалізувала у творах фактор просто-
ровості, посилила індивідуальне суб’єктивно-емоційне (настроє-
ве) начало, спонукала часткове «опредмечення» окремих елемен-
тів орнаменту, мотивних одиниць і мотивів, відкрила можливість 
появи у творі поряд із іконографічним фактором пояснюючого, 
доповнюючого паралельного вербального фактора» 1.

1 Найден О. Марія Приймаченко. Орнамент простору і простір орнаменту. 
Київ, 2011. С. 70–71.

Мова у даному разі йде про панно-«вазони» найбільш улю-
блений і поширений жанр у творчості М.  Приймаченко. У  цих 
творах художниця не приховує, а, навпаки, підкреслює орна-
ментально-мотивний характер своїх квітів, які, у симетричному 
орнаментальному утворенні вертикальної або вертикально-го-
ризонтальної спрямованості, становлять так звані мотивні оди-
ниці. Останні можуть бути як ізоморфні, гомологічні реальним 
квітам, так і фантастичні, комбіновані із різних геометричних 
фігур, наділені антропоморфними рисами, становити подобу 
птахів, риб, різних хижих звірків. Фактор опредмеченності мо-
тиву «вазон», який у народних настінних розписах, вишивці, роз-
писах на керамічних виробах, писанках, витинанках, мальовках 
тощо фігурує у так би мовити чистому, орнаментальному вигля-
ді, у творах М. Приймаченко набуває картинності ще за рахунок 
вміщеності квіткового мотиву у «вазонку» – вазу, горщик, глечик. 
Тим самим образ фольклорного (міфологічного) Світового дере-
ва, яке за повір’ям виростає на пагорбі посеред моря, набуває з 
одного боку більш абстрактного орнаментально-знакового ви-
гляду, і, з іншого боку – вигляду букету квітів у вазі, як деталі на-
тюрморту. В результаті, картинність Приймаченкових «вазонів» 
зберігає семіотику симетрично-орнаментального мотиву і водно-
час продукує у собі певне сюжетно-подієве дійство.

Картинність речей К.  Білокур, можна сказати, протилежно-
го характеру. Художниця, чиє образне мислення засноване на 
фольклорно-орнаментальних композиційних побудовах, прагне 
вирватись із умовно-знакового, ритмічно-симетричного полону 
орнаменту. Останні у «чистому» вигляді був неприйнятний для 
художниці, яка мала на меті працювати в галузі картинного, ре-
алістичного мистецтва, а не створювати декоративно-прикладні 
речі. Щодо цього К. Білокур основним формально-технічним за-
вданням вважала уникнення зовнішньої умовно-знакової регла-
ментованої і уніфікованої емотивності орнаменту. Для здійснен-
ня цього бажання у Білокур було багато підстав. Її хист, художні 
уподобання і виконавське вміння, загалом її творче призначення 
вимагало міметичного, достеменно справжнього зображення ре-
чей і предметів, у даному разі – квітів.
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За свій картинний мімезіс К. Білокур заплатила дорогу ціну. 
Цією жертовною ціною стала відмова від щастя материнства і по-
дружнього життя, підірване здоров’я під час перебування у кри-
жаній воді річки, коли Білокур, погрожуючи самогубством, здо-
бувала право навчатись малювати. Цю подію можна розцінювати 
як проходження ініціаційних іспитів, які повторювались упро-
довж усього життя художниці, час від часу посилюючись і по-
слаблюючись. Адже травматичним було її перебування як худож-
ника у середовищі «нормальних» селян, зайнятих споконвічною 
працею на землі, поведінка яких, регламентована цією працею, 
допускала заняття мистецтвом лише у призначений для цього час, 
коли вишиваються рушники і сорочки, тчуться художні тканини, 
розписуються керамічні вироби, створюються писанки, настін-
ні розписи… Це мистецтво пов’язане з обрядами і приурочне до 
обрядових свят  – весілля, Великодня, Різдва, обжинок… Проте 
К.  Білокур зробила мистецтво своєю повсякденною справою, 
власне своєю професією, і цим мимоволі кинула виклик сформо-
ваному традиційному ладу, що змусило її постійно перебувати в 
стані ініціаційних іспитів як фізичного, так і морального харак-
теру. Її творчість також становила виклик фольклорній іконо-
графічній творчості селян, чільне місце у якій посідає орнамент. 
«Боротьба» з традиційним орнаментом, з його геометризовани-
ми і стилізованими, умовно-знаковими мотивами і елементами 
вилилась у її творчості в «реалістичні» зображення, які, за їх гра-
ничної вірогідності не можуть бути віднесені до натуралізму, тим 
більше до гіперреалізму чи фотореалізму. Ці зображення стали 
запорукою картинності творів К. Білокур. самі ж твори, принай-
мні більшість їх, реалістичними назвати не можна. Від звичайних 
для нас так званих реалістичних творів їх відрізняє часопросто-
рова концепція, загалом темпоральність, яка становить їх сюжет-
ноутворрючий фактор. В результаті зображення реальних квітів 
у нереальному просторі, з’єднує їх у певну орнаментальну систе-
му, яка дискурсивно відмінна від традиційної системи народного 
орнаменту. Зображені реально квіти, як елементи нетрадиційно-
го орнаменту у його загальній мотивній несистемності або сис-
темної емотивності набувають сигніфікаційного значення, тобто 

нового, наданого художником, знакового смислу. Орнамент, який 
позбувся симетрії (вертикально-мотивний напрям) і ритмічного 
повторення тих самих елементів (горизонтально-мотивний на-
прям), який, проте, утворює певну орнаментальну систему, яка 
надає творові характеру картинності і не суперечить його фоль-
клорній основі, такий орнамент є результатом індивідуально-ав-
торських новацій. У  даному разі К.  Білокур, як автор, створює 
знаки-образи (квіти) і надає їм значення, що надає твору контек-
стної сигніфікаційності. Використання «реальних» квітів як сиг-
ніфікаційно-знакових одиниць, вносить у фактор картинності 
елемент фольклорності, кий можна віднести до міфологічної по-
нятійності. Остання на певному етапі з’являється у вигляді ме-
тафори, тоді як за О. Фрейденберг «міфологічний образ завжди 
означає те, що транслює, і транслює те, що означає» 2.

Все це дає змогу констатувати, що фольклорність творів 
К. Білокур має картинний характер, тоді як фольклорність творів 
М. Приймаченко знижує їх картинність, фактично має антикар-
тинний характер. Отже, картинність як і фольклорність творів, 
заснованих на орнаментальному образному мисленні, на образ-
но-метафоричній основі, різняться щодо індивідуального автор-
ського розуміння смислу і мети зображення, а також щодо твор-
чого досвіду та тих духовних настанов. Які утворюють внутріш-
ній світ художника. Тому, зазначу, що картинність і фольклор-
ність творів К. Білокур і М. Приймаченко становлять два полюси 
українського світу фольклорно-картинного образотворення.

Також надбання двох видатних українських художниць свід-
чить щодо їх ставлення до природи, космологічність у творах 
кожної виявляється по-різному. У  творах М.  Приймаченко при-
рода постає фольклорно космологізованою. В  її основі закладе-
ний орнаментальний стилізований образ Світового дерева, який 
нерідко подається у мотивних фрагментах або у системі мотивних 
одиниць, що орнаментують умовний квалітативний картинний 
простір. У творах К. Білокур, у яких картинне начало домінує над 
фольклорно-орнаментальним, а останнє, у свою чергу, має сигні-

2 Фрейденберг О. Миф и литература древности. Москва, 1978. С. 191.
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фікаційний характер, коли знаки (квіти), створені художником, 
наділяються ним особливим смислом і значенням, первозданний 
(вічний) простір має складний полівалентний характер. Світового 
дерева як орнаментально-предметної архітектурної побудови 
Всесвіту, в її творах майже немає, проте в них є просторова єдність 
і просторове протистояння неба і землі, квітів і плодів, духовного 
і плотського начал, при наявності виходу у простір есхатологічних 
передчуттів, або у безмежний простір «ніщо», в якому переплетені 
буттєві кінці й начала, та у темнотні хтонічні сфери. Фактор «ніщо» 
у творах К. Білокур наявно присутній як епіфанічний простір без-
межжя, який відкривається у «проривах» або проходах, зроблених 
у безсистемно-орнаментальній, проте з наявною присутністю ар-
хетипу системно-знакового орнаменту, стіні квітів  – сигніфіка-
ційних мотивних одиниць. Простір багатьох «квіткових» творів 
К. Білокур ще не зазнав архітектурної симетрії Світового дерева, 
тому його темпоральність має інший характер ніж темпоральність 
творів М. Приймаченко, чиї станковізовані панно-«вазони», зберіг-
ши принципи початкового світо творення, лишаючись моделями 
Всесвіту (з’єднавши архетип дерева і архетип квітки), перманентно 
відвойовуючи у «ніщо» (у метафізичному гайдеггерівському сенсі) 
фактор існування світу і своєї в ньому присутності, водночас на-
були критеріїв емоційно-настроєвої значущості цієї миті, цієї хви-
лини, цього часу (ранок, день, ніч) цього дня, цієї пори року (весна, 
літо, осінь, зима), цього року.

Такі поєднання вічного і тимчасового, стабільного і ско-
роминущого, мінливого сприяли монументалізації творів 
М.  Приймаченко (зокрема панно-«вазонів»), розширило їх-
ній комунікаційний діапазон, зробило наочною та очевидною 
глибину їхніх зв’язків із прадавніми основами світорозуміння. 
У  М.  Приймаченко, як вже зазначалося, орнамент становить 
системно-структурну основу, а картинність належить до розря-
ду формальних ознак. Але ознаки ці водночас змістовні та об-
разно значущі. Вони «працюють» на зміст міфологізації струк-
турно-системної космології мотивних і просторових чинників 
та на образ – опредмечення і часову локалізацію окремих явищ 
життя, проявів буттєвості.

«Букети» і «вазони» М. Приймаченко насамперед конструкції. 
Не предметно-речова, а  схематично-конструктивна, понятійно-
образна основа є в них визначальною. Їхнім традиційним факто-
ром є загальні орнаментально-мотивні утворення. Конструкції, 
ідеограми, симетричні орнаментально-мотивні утворення – носії 
стародавньої ідеї світобудови. У кожному панно-«вазоні», «буке-
ті» М. Приймаченко, як і у «вазонах» народного розпису, вишивки, 
килимів, витинанок, прихована давня космологічно-конструк-
тивна ідея-модель світобудови. Художниця, будучи колективною 
індивідуальністю, не маючи установки на порушення традицій й 
водночас прагнучи їх поновити, творчо перетворити, подає спо-
конвічну схему, ідеограму «одягеною» у форми орнаментованих, 
стилізованих, ізоморфно-типізованих, цілковито-умовних, фан-
тастичних, комбінованих дерев, квітів, звірів, птахів.

Творчість М. Приймаченко, як і взагалі фольклор, ближча до межі 
або й перебуває на самій межі, яка пролягла між сутнім (сутнісним) 
і «ніщо». Її космологічність породжена взаємопроникненням сут-
ності і «ніщо», введенності їх одне в одного. «Чим більше ми у своїх 
стратегемах повертаємось до сутнього,  – зазначає М.  Гайдеггер,  – 
тим менше ми даємо йому вислизати як такому; тим більше ми від-
вертаємось від Ніщо. Зате тим сильніше ми виганяємо самі себе на 
загальнодоступну зовнішню поверхню нашого буття» 3.

Висока художня якість, концептуальна рефлексія є запорукою 
подолання полону притягальної сили загальнодоступної зовніш-
ньої поверхні. Це щодо «вченого» мистецтва. Народне мистецтво 
за своєю природою, характером своїх початкових функцій ніколи 
не відвертається від «ніщо», маючи його в основі своєї поетики 4.

«Якщо порівнювати панно-«вазони» М. Приймаченко з «вазо-
нами», що побутують у народному розписі (стіни хат, печі, вироби 
з глини, дерева, писанки, скрині, спинки саней тощо), у вишивці 
(рушники), килимарстві, витинанках, то стає очевидною і їхня від-

3  Цит. за  : Топоров  В. Вещь в антропологической перспективе (апология 
Плюшкина). С. 21. 

4 Див. : Найден О. Марія Приймаченко: Орнамент простору і простір орна-
менту… С. 71–72.
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мінність. Остання стосується здебільшого формальних та образ-
них аспектів. Основна ознака «вазонів», які зображалися на печах, 
стінах, рушниках, писанках тощо, – мотивно-орнаментальний кос-
мологізм. Останній в ідеалі є результатом злиття знака, символу 
та образу в одне ціле. Орнамент становить якісний фактор пред-
мета, речі в природі, предмета, створеного людиною, – печі, хати, 
рушника, іграшки. Панно-«вазони» М.  Приймаченко позначені 
мотивно-орнаментальним космологізмом, але їхнє образне нача-
ло відчутно переважає, символічний (алегоричний) фактор бере 
гору над знаковим. Якщо «вазони» народного мистецтва всі рів-
нозначно субстанційні, то серед панно-«вазонів» М. Приймаченко 
є твори з посиленою атавістичною субстанційністю, а  є  – з  по-
мірною та послабленою. Фактор станковізації більшості «вазо-
нів» М. Приймаченко, їхній новацій ний контекст, зміна функцій, 
відділеність від речей і предметів у природі (створюваних лю-
диною і природою) і природи посилює в них елемент авторської 
суб’єктивно-настроєвої спрямованості, їхній новацій ний кон-
текст стає відчутним, більш виявленим, а онтологізація щодо дис-
курсивної логіки набуває індивідуально-людського характеру.

Значну роль у даному разі відіграє характер взаємодії худож-
ниці з традицією – її основними принципами і формами. В одних 
випадках твори М. Приймаченко сягають глибин дотрадиційних 
архетипів, містять у собі атавістично-аномальні начала, в  ін-
ших  – цілковито вкладаються в рамки національно-культурної 
традиційності, ще в інших – позначені елементами новаційності. 
Нерідко всі три якісні фактори сходяться та співіснують в одно-
му творі. Таке можливо, якщо традицію сприймати не лише як 
матеріальну форму, знак певної належності, а  і як фактор істо-
ричного зв’язку, часовий феномен присутності минулого в су-
часному. Більш традиційними панно-«вазонами» можна вважа-
ти такі, квіти яких позбавлені ізоморфності, типізовані, умовні, 
комбіновані. Такі твори існують не в часі (конкретизованому 
формо змістом квітів), а  у сфері темпоральності як такої. Такі 
твори М. Приймаченко найчастіше, будучи позначеними рефлек-
сією, втручання екзистенційно-рефлексуючого  «Я» художника, 
характерні посиленням темпорально-екзистенційного фактора. 

Рефлексія в даному разі розуміється як специфічна установка 
суб’єкта, яка надає зображеному в художньому творі значення 
подієвості. Остання розуміється як певна історичність, непо-
вторність, за фіксованість у певному часі – темпорально-екзис-
тенційному вимірі. Такий твір частково випадає з «поля» суціль-
ної обрядовості та орнаментальності, позначених тенденцією до 
нескінченних повторень і самозамкнутості в цих повтореннях» 5.

Щойно наведений фрагмент із монографії автора цих рядків 
«Марія Приймаченко. Орнамент простору і простір орнамен-
ту», опублікованої 2011 року може видатися задовгим і не зовсім 
доречним у даній праці. Проте орнамент, орнаментально-кар-
тинний характер творів, зокрема, «вазонів» М.  Приймаченко і 
картинно-орнаментальний характер більшості відомих творів 
К.  Білокур доводять актуальність наведеного порівняльного 
аналізу. Орнамент у його фольклорному вираженні є важливим 
фактором поетики творчості Приймаченко і своєрідною їх за-
хисною оболонкою. Його системна традиційність, певна обка-
таність фольклорно-стилізованих форм підносять роботи на 
значний художній рівень, захищають від різних випадковостей 
і прорахунків та водночас дають змогу проявити себе індивіду-
ально-авторській фантазії, внутрішнім почуттям, здатності до 
новаційного мислення та кольорово-пластичного вирішення 
форми. Все це разом визначає стильовий характер і темпораль-
ність творів М. Приймаченко. у К. Білокур, можна сказати, все 
навпаки. Орнамент втрачає свою традиційну системно-знакову 
основу, натомість критерій орнаментальності забезпечує зв’язок 
із глибинною фольклорною сутністю творчого світогляду ху-
дожниці. Твори Білокур, можна сказати, екзистенційно безза-
хисні. Скрупульозно точно зображені квіти, у їх розмаїтті і мно-
жинності, своєрідній згрупованості й несистемній (довільній) 
повторюваності, разом з плодами і просторовими проривами 
становлять сюжетну, подіємо-образну сутність картини. Між 
тим, будучи формально довершеними, об’єктивно-реальними 

5 Див. : Найден О. Марія Приймаченко: Орнамент простору і простір орна-
менту… С. 72–73.
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у своїй ілюзорності, квіти та плоди сприймаються художницею 
і як сигніфікаційно-знакові елементи латентного позачасового 
і позапросторового орнаменту первинної буттєвої явленості. 
З цієї точки зору твори Білокур не захищені від всіляких випад-
ковостей, а, навпаки, побудовані на принципі їх фатальної неми-
нучості. Темпорально-екзистенційний вимір творів художниці 
включає присутність традиційного тисячоразово апробованого 
орнаменту, як і умовно-фігуративних комбінованих й гібрид-
них образів квітів і звірів. У творах К. Білокур кожна форма по-
своєму автономна, в них одиничність кожного образу, його не-
повторність, своєрідна замкненість у часопросторовій «капсулі», 
покликані утверджувати радісний момент оживлення природи, 
її пробудження від мертвого сну небуття. Таким чином кожна 
квітка, найменша трав’яна рослина у творах К. Білокур наділена 
живими індивідуально-образними рисами, є онтологічно-цін-
нісним учасником і свідком радісного, в  ідеалі, явища буттє-
вості. Щодо цього прагнення художниці оволодіти навиками і 
прийомами так званого «вченого» мистецтва, її пієтет до остан-
нього спонукані її внутрішнім духовним світом, світом, в  яко-
му фольклорно-обрядовий архетип, хоч і має певний вплив, але 
становить частину, домінуючого архетипу буттєво-субстаційної 
сутності. «Мертва» утилізаційно визначена, знаково регламен-
тована мова народного орнаменту для Білокур є неприйнятною. 
Традиційний орнамент «оживає» під час обрядового дійства, 
у  святково-обрядове міжчасів’я. Зосередженість орнаменту на 
самому собі надає йому дві просторові сфери – внутрішню і зо-
внішню – давніх архетипів буттєвості (Світове дерево) і святко-
во-обрядового сьогодення, яке можна ідентифікувати із цикліч-
но повторюваним моментом безчасів’я. К.  Білокур, чиє творче 
мислення має орнаментально-образний характер, у  своїх кар-
тинах, відтворюючи фактор безчасів’я, надає йому образного 
значення навічно зупиненої миті. Остання містить у собі реаль-
ність рослинного світу природи. «Натуральність» квітів, плодів, 
інших предметів, які малюються з натури із врахуванням най-
менших рис і найдрібніших деталей, із відтворенням відчуття 
вранішньої вологої свіжості, таємничої попелястої присмеркової 

сутіні, радісного палання і жевріння кольорів благодатного літ-
нього полудня, м’якого таяння форм і кольорів у туманних випа-
ровуваннях землі. Природа, яку К. Білокур називає «матінкою», 
у  її небесно-земній космології становить поєднання процесу 
творення реальності та фольклорного світу міфічних і казкових 
перетворень і явищ. Кожна зображена квітка, відтворений плід 
у своїй сигніфікаційній сутності водночас подаються як данніс-
ний фактор реальності. Художниці не було потреби створювати 
штучні комбіновані або модельовані фантастичні квіти, адже 
кожна реальна квітка нею сприймалася як фантастичне створін-
ня, як результат перемоги тепла над холодом, життя над смертю.

Однак жива природа у циклічній повторюваності її знаменних 
явищ, до того ж очікуваній повтрюванності, тим самим має функ-
ціональну і космологічну схожість з обрядом. У творах Білокур 
цей аспект обрядовості сповна використаний. «Оживлення» (або 
«оживання») орнаменту в обрядовому середовищі у її творах по-
силене фактором сакралізації елементів – «натурально» зображе-
них квітів і плодів, чия орнаментальна знаковість має сигніфіка-
ційний характер. Цей факт, якщо користуватися мовою культу-
рологів-постмодерністів, можна назвати «симуляцією», а елемен-
ти  – «симулякрами». Не будемо лякатися цього слова  – «симу-
лякр» і насамперед тої реальності, яка ним позначена, оскільки 
його відомий апологет і впроваджувач у науковий обіг, Жан 
Бодрійяр, поділяючи симулякри на три порядка, до першого по-
рядку відносить «симулякри природні, натуралістичні, засновані 
на образі, імітації і підробці, гармонічні, оптимістичні і націлені 
на реституцію або ідеальну інституцію природи за образом і по-
дібності Божої» 6. Квіти і плоди Білокур, якщо їх ввести у постмо-
дерністський контекст, являють собою симулякри, спрямовані 
на ідеальну інституцію природи. Їх сигніфікаційний характер 
нічого спільного немає з інформацією, яка є «операціональною 
моделлю іншого порядку» 7. Згідно із теоретичними положення-
ми Ж.  Бодрійяра, зображення Білокур можна (з деякими при-

6 Бодрияр Ж. Симулякры и симуляции. Москва. 2011. С. 163.
7 Там само. С. 109.
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пущеннями) віднести до факторів неофігуративізму. Останній – 
«інтонація подоби (подібності), але водночас і явне свідоцтво 
зникнення об’єктів у самій їх репрезентації, тобто гіперреальне. 
Предмети тут, так би мовити, пишаються гіперподібністю… Що 
робить їх зокрема ні з чим не схожими, хіба що на пустий образ 
подоби, на пусту форму репрезентації» 8. Тут варто зазначити, що 
неофігуративізм зображень К. Білокур, їх знакова сигніфікацій-
ність у сюжетно-композиційній реалії картин набувають знако-
во-образної посторнаментальності, коли композиційно згрупо-
вані «натурально» зображені предмети-елементи стають виразом 
орнаментальної мотивно-дискурсивної образності. Щодо цього, 
тут важливу роль відіграє об’єднаність зображених предметів у 
єдиний синергетично-подієвий процес, який у своєму символіч-
ному значенні є фрагментом синергетичного світового процесу.

У «вазонах» Приймаченко, ще раз зазначу, орнамент можна 
віднести до умовно-стилізованої предметності (квіти, листя, 
«вазонка») системи елементів, яким художник надає людських і 
тваринних (образних) рис, і це цілковито фольклоризує їх кар-
тинність. Між тим картинність творів Білокур фольклоризуєть-
ся за іншими принципами – емоційно-настроєвими, які мають 
метафорично-символічну основу. Завдяки цьому темпоралізо-
ваний світ творів Білокур, з  їх знаково-сигніфікаційним орна-
ментальним контекстом, є світом альтернативним як дійсніс-
но-реальній данності, так і світові «реалістично»-картинному. 
Альтернативність ця має подієвий характер, наприклад, 
як свято подіємо альтернативне буденній повсякденності. 
Альтернативність творів Приймаченко іншого типу. Вона стосу-
ється опредмечення і оживлення «мертвих» універсально-зна-
кових форм орнаменту, в результаті чого картинний простір її 
творів темпоралізується у казково-фантастичну просторовість.

Вже зазначалося, що за своєю орнаментально-картинною 
природою твори Білокур є своєрідними фрагментами синерге-
тичного світового процесу. У  їх килимах і розсипах квітів ак-
центуються квіткові рими, лунолалічні повторення, алітерацій-

8 Бодрияр Ж. Симулякры и симуляции. Москва. 2011. С. 65.

ні кольорово-пластичні паралелі. Але є в них і сюжетно спону-
кальні, дійово виправдані виходи на поверхню тіней хтонічної 
позапросторовості ніщо, а також ходи-виходи у простір есхато-
логічного безмежжя. В  цьому  – фактор катастрофічності тво-
рів К.  Білокур. художниця, генетично наділена фольклорною 
чутливістю, відчуває присутність десь поруч безодні із темря-
вою ніщо, як і присутність далечини, поглинаючої і народжу-
ючої форми предметів. Ці фактори для неї мають продуктивне 
значення. Вони посилюють онтологічність її творів, таких як 
«Цар-колос», «Колгоспне поле», «Буйна», «Декоративне панно», 
«Квіти в тумані», «Польові квіти» та усі твори, де панує при-
смерковий настрій. Їх дорогоцінний живопис, колористична 
чарівність зображень фіксують радісну мить тріумфу життєво-
го розквіту, перемогу тепла над холодом, життя над смертю, як 
вже зазначалося. Проте, як зауважив К. Юнг «будь-яка перемога 
містить у собі зародок майбутньої поразки» 9, так і у цих творах 
у могутньому життєво-праздниковому багатоголосному зву-
чанні в’ються нотки трагічних мелодій, здалека долинають глухі 
голоси потойбічності. Сама Природа у творах К. Білокур постає 
у подвійному смисло-образному значенні, як, згадувані тим же 
К. Г. Юнгом, близнюки Діоскури, «дин з яких смертний, а дру-
гий безсмертний, і котрі, не дивлячись на те, що вони завжди 
разом, не можуть стати одним»  10. Природа у творах Білокур 
також смертна і безсмертна. Присутність у ній хтонічних та ес-
хатологічних реалій має онтологічний характер. Безодня ніщо – 
не пустота. Це субстанція, яка за Ніцше наділена поглядом. Її 
своєрідна продуктивність, яку інтуїтивно відчувала художни-
ця, пильно вглядаючись в неї, сприяє справжній величі природи 
в її радісних і трагічних іпостасях. У багатьох творах К. Білокур 
протиставлення квітів і плодів має опозиційний діалогічний 
характер, як протиставлення духовного і плотського начал, не-
бесного і земного синкретів, непізнаванної духовної причини і 
пізнавано-субстратного наслідка.

9 Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. С. 213.
10 Там само. С. 271.
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Подоба, схожість, тотожність як образотворчі засоби. 
Коли мова йде про творчість К. Білокур і М. Приймаченко, то, як 
кажуть, неозброєним оком можна побачити різницю між ними. 
Попереду вже йшлося про цю різницю, яка насамперед стосу-
ється не манери, способів і прийомів зображення, а  характеру 
сприйняття художником світу, його погляду на речі. У обох сіль-
ських художниць сприйняття світу, власне індивідуально-образ-
не бачення його сутності, було фольклорним, проте речі бачили-
ся ними не однаковим поглядом.

У Приймаченко зображення площинні, декоративно орнамен-
товані, з певною долею приблизності й умовності.

У Білокур зображення, виконані «з  натури», вражають гра-
ничною схожістю, як вже зазначалося, відтворення найдрібні-
ших деталей і ледь вловимих відтінків. І все ж в цілому картини 
Білокур не є реалістичними. В них, навіть, як це не дивно, мен-
ше реалістичності ніж у творах Приймаченко, які мають в основі 
своєї побудови мотивно-орнаментальні принципи, стрижневою 
частиною яких є «схематизована рослинна конструкція, певним 
чином орієнтована у просторі: вона має верх, низ, середню час-
тину, початок, завершення, основні й другорядні компоненти. 
Цей фактор надає панно-«вазонам» рис реальних природних ви-
творів, якими є дерева, кущі, трав’яна рослина, зрештою і букет 
квітів та квітка в горщику на підвіконні. За цими принципами 
панно-«вазони» М. Приймаченко можна поділити на такі, у яких:

1)  Переважає тенденція до домінування геометрично-кон-
структивних (або конструктивно-мотивних) форм;

2) Урівноважені геометрично-конструктивні і стилізовані або 
умовні рослинно-природні форми;

3)  Наявна перевага рослинних природних форм над геоме-
трично-конструктивними» 11.

Саме третій тип орнаменту властиві не лише для переважної 
більшості панно-«вазонів», а  й для переважної більшості (крім 
панно-звірів) творів М.  Приймаченко. при такому зображенні 

11 Найден О. Марія Приймаченко. Орнамент Простору і простір орнамен-
ту… С. 84.

простір її творів, маючи орнаментну знакову просторовість, є 
квалітативним (простір як зміст). Отже, заснований на орнамен-
тальних традиціях, метод пізнання світу М. Приймаченко мож-
на назвати спонтанним, тоді як метод пізнання світу К. Білокур 
можна назвати дивергентним. Останній дрібнить простір на 
безліч автономних просторових зовнішньо різнорідних елемен-
тів  – монад. До того ж ці просторовості вміщені у формально 
реальний простір переможного цвітіння за лаштунками якого 
перебувають хтонічна безвість і есхатологічна кінцево-початкова 
безмежність. Такий простір можна назвати фантастичним, сюр-
реалістичним, міфічним і водночас онтологічно-екзистенційним. 
Проте наявною домінантою у ньому є космологічна всеосяжність 
фактору цвітіння, розквітлості, всепроникаюча поліфонія майже 
позбавленого гравітації цвітіння і, дещо одірвана від нього граві-
таційна матеріальність плодів.

При такій онтології простору проблема схожості, фактор по-
доби у творах К. Білокур відіграють важливу роль. Відтак є по-
треба приділити певний час з’ясуванню категоріального значен-
ня термінів «подоба», «схожість», «тотожність», «аналогічність» 
тощо. З їх допомогою можна визначити, принаймні дещо набли-
зитися до визначення, образної просторово-інверсійної склад-
ності творів К. Білокур.

Мішель Фуко, як стверджує Валерій Подорога, простір художньо-
го твору характеризує як «загальний простір зустрічі». Це простір 
або малий, або великий, «де може встановитися порядок комуніка-
ції, завдяки котрому стає можливим керувати загальним простором 
через виключення і включення, пере розподілення по значимості, 
місцю і часу, всіма цими знаками «над», «в», «і», «або» і т. п.» 12. Проте 
є способи мислення, які руйнують «загальний простір зустрічі», 
які можна класифікувати як гетеротопію, оскільки вони позбавле-
ні точки сходження «в європейському ratio», які щодо цього можна 
назвати сновидними і абсурдними  13. Це, за визначенням філосо-

12 Подорога В. Навязчивость взгляда М. Фуко и живопись. Фуко М . Это не 
трубка. Москва, 1999. С. 132.

13 Див. : там само.
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фа-культуролога, простори, які не можуть бути заповнені мовними 
коментарями – певний різновид мовної пустоти. Це інші простори 
життя. В них «тотожнє та інше, виявляється, не мають загального 
місця зустрічі, вони – противники, не союзники, між ними – розкол, 
зіяння, пустий простір, німота несхожості. Ми змушені відмовитися 
від опори на трансцендентальну суб’єктивність, без котрої ми не в 
змозі ані розуміти що-небудь, ані розповсюджувати порядок, який, 
спершу роз’єднавши, тепер з’єднує між собою Тотожнє та Інше» 14. 
Звичайно, створюване Білокур не є суцільною гетеротопією, яка, 
у розумінні М. Фуко, здатна в одному реальному місці вміщати ба-
гаточисленні простори. Водночас у їх творах «Тотожнє» й «Інше» 
знаходять примирення у екзистенцій ній рефлексії наївного емпі-
ризму, можна сказати – романтичного емпіризму захоплення дива-
ми природи, яка оживає весною. Звідси, за наявністю сновидності 
відсутність абсурду, який зумовлений присутністю «Іншого». Все це 
перетворюється у ніщо у творах Ф. Кафки і С. Крижижанівського. 
Простір творів К.  Білокур загалом є фольклорним, орнаменталь-
ним простором, але знову зазначу, не традиційно-орнаментальним 
як у Приймаченко, а певним синтезом злиття або об’єднання двох 
напрямів розвитку елементів – горизонтально-мотивного і верти-
кально-мотивного, тобто синхронічного і діахронічного. Однак самі 
елементи в їх сигніфікаційній знаковості зображені як копії, подоби, 
адеквати, тотожності предметно-реальним оригіналам. Думається, 
фактор подібності, враховуючи множинний характер подібностей 
(подоб) є наочно-візуальним феноменом творів К. Білокур, та од-
ним із визначників їх темпоральності.

М. Фуко у праці «Слова і речі. Археологія гуманітарних наук» 
виділяє чотири типи подоби, які сформувалися вже на кінець 
XVI ст. Перша подоба це підігнаність або прилаштованість (cjn-
venientia, рос. пригнанность). Головним чинником цієї подоби, 
як зазначає М. Фуко «є «сусідство місць», яке тут «підкреслено 
сильніше ніж подоба речей». «Прилаштованими є такі речі, які, 
зближуючись, опиняються у сусідстві одне з одним. Вони взаєм-

14 Подорога В. Навязчивость взгляда М. Фуко и живопись. Фуко М . Это не 
трубка. Москва, 1999. С. 132–133.

но торкаються краями, їх грані з’єднуються одна з одною, і кінець 
однієї речі означає початок другої» 15. Схожість приводить до су-
сідств, які, підкреслює Фуко, у свою чергу забезпечують схожості. 
«Місце і подоба переплітаються: можна побачити на гребні мушлі 
мох, що росте, рослини у розгалуженні оленячих рогів, травопо-
дібну рослинність на обличчях людей, а дивний зоофіт сполучає 
в собі суміш таких властивостей, котрі роблять його настільки 
схожим з рослиною, наскільки і з твариною» 16.

Такий тип подоби містить у собі аспект приблизної схожості, 
можна сказати, схожості принципів умовності речей формально 
віддалених одна від одної і водночас гомолоічно з’єднаних ціліс-
ною гомологією простору, що більше властиве орнаментальним 
принципам творів М. Приймаченко.

Другою формою подоби, за М. Фуко, є суперництво (aemula-
tio), «вид відповідності, вільної від обмежень, які накладаються 
місцем, непорушної, та такої, яка діє на відстані… В суперництві 
є щось від відбиття у дзеркалі; шляхом суперництва речі, розпо-
всюджені у світі, вступають між собою у перегук» 17.

Цей, не зовсім зрозумілий термін – «суперництво» і щодо смис-
лу, яким його наділяє французький філософ, вірніше, щодо смис-
лових параметрів, не позбавлений суперечності. Суперництво 
М. Фуко розуміє у прямому смислі, зазначаючи, «здавна людське 
обличчя виступає як суперник неба, і як розум людський недовер-
шеним чином відбиває божественну мудрість, так як очі з їх обме-
женим сяянням відбивають велике світло, яке розсіває у небі сонце 
і місяць. Рот – це Венера, оскільки ротом передають поцілунки і 
слова любові; ніс у мініатюрі являє собою скіпетр Юпітера і жезл 
Меркурія. Завдяки цьому відношенню суперництва речі, які пере-
бувають у різних кінцях Всесвіту, можуть уподібнюватися одне 
одному без їх зчеплення і зближення»  18. З  іншого боку М. Фуко 

15 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Санкт-Петербург, 
1994. С. 55.

16 Там само.
17 Там само. С. 56.
18 Там само.
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суперництво розуміє як відбиття у дзеркалі, подвоєння, завдяки 
якому «світ долає властивий для нього феномен відстані; завдяки 
цьому він панує над місцем, призначеним для кожної речі» 19. Далі 
М. Фуко говорить про абсолютну подобу або схожість, тобто по-
двоєння світу, яке Парацельс порівнював із образом двох близню-
ків, «котрі достеменно походять один на одного, так що ніхто не 
може пояснити, котрий з них надав другому його подібність» 20.

Такий тип подоби як суперництво властиве творчості 
К. Білокур. її внутрішнє духовне небо образно коннотує з реаль-
ним небозводом; її квіти у своїй розкритості рівнозначні зіркам 
Всесвіту, які розкриваються назустріч людині; затемнення і ви-
ходи в «інший простір» в її картинах адекватні тим хтонічним і 
есхатологічним темнотам і просторовим безвістям, які станов-
лять умови буттєвої присутності. Щодо місця, призначеного 
кожній речі, філософський посил про «подвоєння у дзеркалі», 
коли світ долає властивий для нього феномен відстані, становить 
важливий компонент сюжету, здавалось би безсюжетних речей 
К. Білокур. Саме зміст простору, як вже зазначалося, заснований 
на подолані відстані між квітами із лісу, із поля, із луків, із весни, 
осені, літа, між колосом і буханкою хліба, між цукровим буряком 
і «кубиками» рафінаду. Відтак суперництво як форма подоби, є 
образним чинником у творчості К. Білокур.

Третя форма подоби, за М.  Фуко,  – аналогія. У  ній, як зазна-
чає філософ, сполучаються підігнанність (прилаштованість) і су-
перництво. «Подібно суперництву аналогія забезпечує дивовижне 
стикання схожостей у просторі, проте вона говорить, подібно пі-
дігнаності, про взаємну підгонку речей, їх зв’язках і з’єднаннях. Її 
могутність велика, оскільки ті подоби, що її стосуються не масивні, 
наочні подоби речей самих по собі, а лише більш тонкі схожості їх 
відносин» 21. Аналогія, за М. Фуко здатна встановити невизначене 
число рис спорідненості між різними речами і предметами – рос-

19 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук... С. 56–57.
20 Там само. С. 57.
21 Там само. С. 58.

линами і тваринами, людиною і космологічною моделлю світу, ор-
ганами почуттів і обличчям як вони одушевляють, сонцем і квіт-
кою. Квіткою і людським оком тощо 22. Аналогічна подоба яскраво 
виражена у творах М. Приймаченко, проте і творах К. Білокур вона 
посідає не останнє місце у поетиці й онтології.

Четверта форма подоби, за М.  Фуко, стосується симпатій. 
«Симпатія – початок рухомості: вона притягує важкі тіла, надсилає 
у невагомий ефір; вона спрямовує коріння рослин до води, зму-
шує повертатися слідом за сонцем велику жовту квітку соняха… 
Симпатія – це настільки потужна і владна інстанція Тотожності, 
що вона не задовольняється тим, щоб бути просто одною з форм 
схожості; симпатія має небезпечну здатність уподібнювати, ото-
тожнювати речі, перемішувати їх, позбавляти їх індивідуальності, 
роблячи їх відтак чужими для тих речей, якими вони були» 23.

М.  Фуко протиставляє симпатії антипатію, наголошуючи на 
тому, що рівновага симпатії і антипатії забезпечує тотожність 
речей, те, що вони можуть бути схожими одна на одну, зближу-
ватися між собою, не поглинаючи одна одну, і не втрачаючи при 
цьому своєї неповторності» 24.

Завершуючи розділ, М. Фуко, говорить про «суверенну могут-
ність» пари «симпатія-антипатія» завдяки рухливому характеру 
якої зароджуються і функціонують всі форми схожості. «Весь 
об’єм світу, усі сусідства підігнаності, усі перегуки суперництва, 
усі зчеплення аналогії підтримуються і подвоюються цим просто-
ром симпатії і антипатії… Завдяки цій грі світ існує у тотожності 
із самим собою; подібні речі продовжують бути тим, чим вони є, 
а разом з тим і схожими одна на одну. Те ж саме залишається, тим 
же самим і замкненим у собі» 25.

Онтологія фольклорних орнаментально-образних дискре-
тів. У даному разі приділення значної уваги поглядам М. Фуко 

22 Див. : Там само. С. 59–60.
23 Там само. С. 60–61.
24 Див. : Там само. С. 61.
25 Там само. С. 62.
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на типи і форми подоби, здається виправданим, якщо взяти до 
уваги поставлені завдання щодо спроби теоретичного осмислен-
ня і аналітичного розгляду творчості К. Білокур. Сама перемож-
но-трагічна постать Катерини Білокур, складність її творчості, 
яка належить ХХ ст., у якій існують і взаємодіють багато контек-
стів образності, для осмислення потребують звернення до філо-
софського надбання ХХ ст., з його вмістом прозрінь, суперечнос-
тей і припущень, з тенденцією переосмислення «старих» ціннос-
тей і встановлення нових ціннісних критеріїв. Без цих факторів, 
думається, неможливо визначити та теоретично обґрунтувати 
творчість К. Білокур. адже в її арсеналі конструктивну роль віді-
грають не тільки фактори подоби або схожості, а й тотожності, 
адекватності, вірогідності, ілюзорності, ідентичності, симулякра.

У творах К. Білокур основу, так би мовити, матеріального се-
редовища становлять квіти, тоді як плоди групуються острівця-
ми, в одних випадках, оточеними квітами («сатурнальні компо-
зиції» за А. Макаровим) 26 і такими, що, будучи зображені мате-
ріально повноцінними перебувають ніби у стані певної неваго-
мості у середовищі певної безпросторовості. Проте кожна квітка 
у більшості композицій становить модус певної субстанції – ча-
сопросторового моменту буттєвості. При цьому виникає додат-
кове образно-настроєве посилення в результаті невідповідності 
«реально» зображених квітів і умовного простору, яка впливає 
на особливий характер темпоральності творів К.  Білокур, від-
так – і на онтологічну значимість зображеного, із його більш від-
критою сутністю буттєвісності. Сам метод, принцип, характер 
зображення є стратегічним, конструктивним фактором у твор-
чості К. Білокур. він становить важливий компонент змістовної 
сутності творів, у яких матеріальні й духовні начала утворюють 
певний синкрет тотожності. Остання у творах К. Білокур акцен-
тована високим ступенем відповідності зображення зображено-
му. Зображення як дієвий суб’єкт прагне домогтися ілюзорної 
схожості з об’єктом, врахувати усі його риси і прикмети. Чи є тут 

26 Див. : Макаров А. Червоних сонць протуберанці. Макаров А ., Найден О . 
Барви щедрої землі. Київ, 1970. С. 35.

фактор тотожності? Важко стверджувати, враховуючи ту склад-
ність, яку цей фактор набув у філософії ХХ ст., зокрема у зв’язку 
із осмисленням сутності буття, яке, за Ж.  П.  Сартром є певне 
«собі», «Оскільки безперервна рефлексія яка утворює собі, групу-
ється на тотожності. Ось чому буття є по той бік себе» 27. Далі фі-
лософ уточнює, зауважуючи, що «принцип тотожності, принцип 
аналітичних суджень є також регіональний синтетичний прин-
цип буття. Він означає непрозорість буття-у-собі» 28. Спираючись 
на це, можна мати на увазі, що у творчості К. Білокур нескінче-
ний ряд тотожностей зумовлює перехід реального явища цвітін-
ня у онтологічну метафору буттєвості. Проте, щоб далі продо-
вжити розгляд творчості К. Білокур треба розкрити, принаймні 
окреслити метод, застосування якого дасть змогу хоча б частково 
виконати поставлені завдання. Розгляд такого складного явища, 
як творчість К.  Білокур, в  якій співіснують реальність і фанта-
зія, іманентні й трансцендентні фактори, символіка і алегорика, 
предметність і мінус-предметність, просторовість реальна і про-
сторовість мнима, світ життєво-земний і світ есхатологічно-хто-
нічний, свято життєвої повноти і трагізм переживання скоро-
минущості усього і т.ін. Отже, розгляд такого явища не повинен 
обмежуватися констатуючою, підігрітою емоціями емпірикою 
описовості. Тут крім висловлювання вражень щодо майстернос-
ті художниці у створенні чарівного світу радісної квітучості, її 
феноменального вміння надавати реальним речам властивості 
речей дорогоцінних, коштовних, повитих таємничим сяянням, 
внутрішньої одухотвореності, слід ще пізнати сутність тієї образ-
ної мови, якою індивідуально володіє художниця. Однак у цьому 
випадку неможливо обійтися без певних філософських і культу-
рологічних екскурсів, тобто без того, що, за М. Гайдеггером, від-
кривається погляду, який споглядає сутність  29. Між тим не за-

27 Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии… Мо-
сква, 2010. С. 38.

28 Там само. С. 39.
29 Див. : Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге («О сущности исти-

ны»). Москва, 1991. С. 9.
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вадить згадати ідею Канта, яку цінував Гайдеггер, згідно з якою 
«предмети рахуються з нашим пізнанням»  30. Отже, думається, 
тепер значно поглиблені наші пізнання сприяють тому, що пред-
мет творчості К. Білокур має відкриту частину досі прихованої 
своєї сутності.

Зображення як фактор сутнісного пізнання. Як вже зга-
дувалося, для творчості К.  Білокур велике, певною мірою 
вирішальне значення має фактор зображення, тобто бачен-
ня зображуваного предмета у часо-просторовому контек-
сті й надання йому відповідної форми. Реально існуючий і 
об’єктивно сутній предмет водночас є формою свого буття, 
або, за А.  Гільдебрандтом, формою, яка цілковито залежить 
від предмета і частково відвернена від явища, тобто формою 
буття предмета. Цій формі, як розмірковує німецький теоретик 
мистецтва і скульптор-неокласик, відверненій і незалежній від 
будь-яких дій, протистоїть форма, яка залежить від багатьох 
факторів, – форма за діяння або впливу 31. Якщо враження від 
природи ще не дає «цілісного… образу в уяві», то мистецтво, 
зокрема твір мистецтва, є «закінчене, у самому собі утамоване і 
для себе існуюче ціле впливу і протиставляє останній, як само-
стійну реальність, природі» 32. За автором, ми не лише глядачі, 
або істоти, котрі дивляться, а перебуваємо у постійній зміні й 
русі, «ми живемо і діємо в просторовій свідомості природи, що 
нас оточує» 33. Кожна мить бачення природи являє нам природу 
застиглу. Кожна мить бачення живописної картини «являє нам 
образ дії певних зусиль і прагнень, вирішень, втрат і знахідок, 
де форма є результатом дії певної причини» 34.

30 Див. : Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге... С. 11.
31 Див. : Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве и 

собрание статей о Гансе фон Маре. Москва, 1991. С. 31–32.
32 Там само. С. 33.
33 Там само. С. 35.
34 Там само. С. 59.

Відтак, якщо послуговуватися ідеями А. Гільдебрандта, то мож-
на зробити висновок, що у творі мистецтва форми буття цілкови-
то підкорені формам впливу. Проте, у творчості К. Білокур, якщо 
дещо спостити теорію Гільдебрандта, спостерігається тенденція 
тотожності зображення і того, що зображується, або адекватність 
копії стосовно оригіналу. Звичайно, у творах К. Білокур домінують 
форми впливу, причетність до явищ охудожнює природні форми 
буття. Проте, сам характер зображення, наміри художниці гово-
рять про її прагнення досягти граничної вірогідності, тобто тотож-
ності або адекватності. Твори К. Білокур у своїй більшості засно-
вані не на поданні природи, як певної цілісності у її «просторовій 
свідомості», а на вихопленості об’єктів із цілісного контексту з ме-
тою створення нового, свого індивідуального контексту. При цьо-
му зображення, як фактор поетики і засіб образності, як вже за-
значалося, має конструктивне значення. У творах художниці воно 
адекватно-подібне із тенденцією до тотожності або ідентичності.

Тотожність як філософське поняття – «синтез – єднання в єд-
ності»  35. Проте єдність «ніяким чином не є жалюгідна пустота 
того, що лишається без зовнішніх зв’язків у постійній монотон-
ності»  36. Фактор буттєвості у тотожності виходить із природи 
мислення: «замість мислення і буття як взаємозалежність першо-
го і другого» 37. Тотожність визначається сумісністю, іншими сло-
вами єдністю. Взаємозалежність у такому випадку, перебуває у 
єдності системи, опосередкованої через єднаючі опосередкуван-
ня відповідного синтезу 38. Зрештою німецький філософ доходить 
думки, що тотожність яка метафізично розуміється філософією, 
становить належність буття і мислення, її сутність «виводить-
ся із зумовленості взаємозалежності, яку ми називаємо Подією. 
Сутність тотожності є власність того, що збувається» 39. Фактор 

35 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге… С. 70.
36 Там само.
37 Там само. С. 72.
38 Там само.
39 Там само. С. 78.
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тотожності, якщо його застосовувати до творчості К. Білокур є 
своєрідним викликом природі у намаганні продемонструвати 
своє вміння зображати об’єкти такими, як вони є насправді й 
водночас творити за їх участю свій індивідуальний світ, в якому 
одухотворена природа у беззастережній радості існування у роз-
квіті водночас постає у з’єднанні і сполученні із есхатологічними 
реаліями і хтонічними сферами, в якому в присмерковій сутіні, 
або у ранковому тумані присутня таємниця буттєвої незбаген-
ності, сумом насичена глибина смертей і народжень. Отже, зо-
браження квітів і плодів у творах К. Білокур перебувають у світі 
змішаних часів і просторів, де весна, літо, осінь, луг, поле, ліс, го-
род набувають єдності у космологічному факторі життєтворен-
ня, де панує радість від наявності присутнісного існування, онто-
логія життєвої присутності у людині й людської у житті.

Проте у творчості К. Білокур зображення (як таке) не є лише 
фактором прагнення тотожності у буттєво-мислительному, а не 
у формальному розумінні. Її зображення і зображальність (як 
принцип) значно відрізняються від тих зображень, які нам відо-
мі з творчості М.  Приймаченко та інших художників,творчість 
яких заснована на поетиці орнаментальних структур, також від 
художників-реалістів (у  тому числі соцреалістів) та інших  – гі-
перреалістів, фотореалістів тощо. К.  Білокур щодо її художньої 
мови, сигніфікаційних об’єктів-знаків, образно-символічної ри-
торики значно відрізняється як від художників, основу творчос-
ті яких становить фольклор, так і від представників так званого 
вченого мистецтва. Це говорить не лише про індивідуальну своє-
рідність творчості К. Білокур, а й про масштабність і глибину цієї 
творчості. Адже, як зазначав Ж. Дельоз, маючи на увазі письмен-
ників, «великий письменник – завжди як чужоземець у мові, на 
якій він висловлюється, хай, навіть це його рідна мова. У край-
ньому випадку він черпає свої сили із німої невідомої меншості, 
яка належить йому одному» 40. У цій цитаті слово «чужоземець» 
слід було взяти у лапки, проте і так зрозуміло, що художня мова 
будь-якого великого митця – мова нова і незвична, інструмент, 

40 Делез Ж. Критика и клиника. Санкт-Петербург, 2002. С. 149.

з допомогою якого з’являється змога проникати у більш віддалені 
та потаємні буттєво-сутнісні аннали. Щодо цього образна мова 
К. Білокур, у творах якої кожна квітка, кожен плід подаються як 
адекват емпіричної реальності – квітів і плодів, які існували у різ-
них просторових і часових нішах, але у картині зведені в одному 
просторі та в одній часовій миті, ця мова, як вже зазначалося, має 
в основі особливий принцип зображення, в якому художниця ви-
являє свою індивідуальну майстерність. До того ж К. Білокур, бу-
дучи наділена фольклорним сприйняттям, можна сказати, орна-
ментальним мисленням, створює зображення як знаки у їх сигні-
фікаційному значенні, тобто такі, які художниця наділяє таким 
знаковим смислом, який, замінюючи орнаментальну семантику, 
надає творам особливого образного характеру, який сприяє, за 
Гайдеггером, перетворенню світу в картину, або, за Бодрійяром, 
у сцену. Однак до сигніфікаційної структури цих знаків входять 
вербальні фольклорні обряди, що побутували у рідному для 
Білокур середовищі, традиції якого нею з одного боку прийма-
лися беззастережно, а, з іншого – викликали спротив, бажання їх 
переосмислити – подати в чужому їм «іншомовному» контексті; 
а саме, у плані адекватів емпіричної реальності. В результаті про-
сторово-середовищний синкрет її творів не умовно-природній, 
а зконструйований але не за законами логіки, а за принципами 
спонтанної метафорики.

Радість життя і складний характер буттєвої присутнос-
ті. При цьому художниця уникає будь-яких проявів абсурду, 
мутаційно змінені мотивні одиниці орнаменту не дають змоги 
пануванню останнього. Найбільш видатні й багатьма любимі 
твори Білокур, незважаючи на відсутність «реального» про-
сторового поділу, відірваність квітів від землі, їх невагомість, 
скупченість у згустки сфероїдної форми, виходи і прориви у 
сфери семантично іншої просторовості, ці твори з їх симво-
лікою і метафоричною складністю, говорять з нами не мовою 
абсурдно-парадоксальних виголошень і проголошень, а рідною 
для Середньої Наддніпрянщини фольклорно-образною мовою. 
Тут усе залежить від зображально-виконавського підходу до 
мутаційно змінених мотивних одиниць орнаменту, які, буду-
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чи опредмечені, «оживають» в умовному синтетичному про-
сторовому середовищі. І  саме порушення традиційних систем 
і схем робить твори К. Білокур наповненими могутнім дихан-
ням життєвості, що надає їм особливої темпоральності. Квіти, 
відірвані від землі, невагомі, зібрані у спіральні вихорі й сферо-
їдні згустки, наявність темнот і просторових проривів у сфери 
«іншої» просторовості (прорирів у вигляді темної, іноді світлої, 
плями, яка здебільшого роширюється до низу і формою нагадує 
відомий у східних орнаментах «турецький огірок»), які свідчать 
щодо присутності у реальному світі темнот ніщо, наявності у 
буттєвій ідентичності виходів у есхатологічну безвість. При 
цьому плоди знаково сигніфікативно значимі у Білокур, втілю-
ють масивну насолоду своєю завершеністю і самодостатністю, 
в той час, коли квіти, творячи мить цвітіння, втілюють вічну од-
номоментність перемоги життєдайної, постійно відновлюваної 
сили буття. Самоствердження цієї сили у квітах – носіях небес-
но-земної духовної сутності, становить основу буттєвої присут-
ності в усвідомлюю чому факторі її існування, що певною мірою 
відповідає Сартрівському «будь-яке усвідомлення існування іс-
нує, усвідомлюючи існування» 41.

Саме квіти у Білокур втілюють фактор усвідомленості існу-
вання. Вони  – те, що розкрилося, розгорнулося, відкрилося і 
водночас відкрило певне своє бачення світу. Їх погляд і зір ху-
дожниці, зустрічаючись, утворюють наявність тої емпіричної 
реальності, яка перебуває у розкритості їх форм. Остання, для 
К. Білокур, яка майже ніколи не зображала бутонів і бруньок, 
означає звільнення від темряви закритості, виявлення себе у 
світі. Розкритість у даному разі, незважаючи на факт безконеч-
них варіантів розкритості, виносить із себе фактор самоспогля-
дання себе у світі і світу у собі, також – спрямовану у розкри-
тість споглядальну увагу світу.

Квіти Білокур ніби позбавлені плоті, у  своїй розкритості 
світлу, тоді як плоди у своїй плоті ховають частки хтонічної 
темряви. Колос, який водночас є квіткою і плодом, улюблений 

41 Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической автономии… С. 27.

«персонаж» художниці, виносить світло із темряви і приховує 
світло у темному. Загалом квіти, які розкрилися у вологому світі 
світла і тепла, становлять апогей протиставлення своєї життє-
вої онтології темряві ніщо, пустоті неіснування. При цьому за-
вдяки фактору зображення, в який входить аспект виконавської 
майстерності, квіти у творах К. Білокур виявляють себе у пара-
доксальній схожості між собою і з тими їх реальними прото-
типами, які існували в природі. Проте абсолют розкритості як 
прозріння у себе є радісно-трагічною сутністю вічної тимчасо-
вості буттєвого існування квітки у просторі й часі. Художниця 
не фіксує процес ув’ядання, як жертовний акт духовності заради 
зародження і розвитку матеріально-плотського начала – те, що 
є неодмінним і невідворотним, іншими словами: велінням долі. 
Розуміючи це, К. Білокур прагнула у своїх творах, не змінюючи 
форми рослин, навпаки, точно їх відтворюючи, надати їм орна-
ментальної сигніфікаційної знакової образності, створити свій 
світ природи, в  якому людина, існуючи у плодах своєї праці, 
апофеозом чого є цар-колос, перебувала б у вічній розкритості 
духовних основ своєї сутності. Однак К. Білокур у цьому посту-
палася б життєвій правді, аби не зображала проривів у есхато-
логічне безмежжя і проходів у хтонічну безвість. Щоправда у ці 
«прориви», в їх таємничу просторовість вона поміщала квіти і 
колосся, плоди, які перебувають у подвійному стані виникнен-
ня-зникнення. Антитетичність – один із головних факторів по-
етики творчості К. Білокур, у якій екзистенція духовного (кві-
тів) протиставлена екзистенції матеріального (плодів), реальній 
природі протиставлена перетворена і образно збагачена приро-
да. У своїх творах К. Білокур, як казкова героїня, здійснює втечу 
із традиційного середовища у середовище казкове, близьке до 
ідеального, проте не позбавлене, як вже зазначалося, проривів 
і виходів у «інші» сфери, темно ́ти і далечи ́ни яких становлять у 
даному разі «інший» фактор втілення буттєвості. Твір, відтак, 
набуває фольклорного, міфологічного характеру, коли поряд із 
реальними, навіть щодо зображення, суперреальними, факто-
рами перебувають реалії трансцендентних сфер. Хтонічні й ес-
хатологічні фактори у творчості Білокур у принципі не загроз-
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ливі щодо життєвих реалій в їх сенсі буттєвого перебування у 
стані радісної розкритості, але є виявленням закономірності ка-
тастрофічного характеру цього перебування, його тимчасовос-
ті, наявності його залаштункової темряви і безвісті. Тут бачимо 
поряд із позитивним моментом персоніфікованого виявлення 
буттєвої присутності – явища, яке К. Г. Юнг називав «спонтан-
ною об’єктивізацією архетипу»  42, наявність іншого характеру 
архетипу  – «частково негативного, несприятливого, частково 
хтонічного, та загалом просто нейтрального»  43. Характер зо-
браження К. Білокур, її хист точно зображати рослини і плоди, 
досягаючи при цьому ефекту артистичності, є одним із осно-
вних факторів складності її творів, творчості в цілому. Точні зо-
браження, двійники реальних предметів перебувають у штучно 
організованому просторі, у просторовості буттєвої ідеї квітучої 
розкритості, кожне окремо по-своєму сприймаються із точки 
зору схожості і з точки зору подоби. Тут знову варто звернутися 
до надбання Мішеля Фуко, який, досліджуючи культуру, зокре-
ма такий її прояв, як образотворче мистецтво, за В. Подорогою, 
мав на увазі не те «щоб відкрити предмет, а швидше організува-
ти предметне поле, в якому предмет стає тим, що він є» 44.

Серед художників-модерністів М.  Фуко найбільше цікавила 
творчість Рене Магрітта. Останній, на відміну від Пауля Клеє, який, 
за М. Фуко, створює новий простір, щоб помістити там свої плас-
тичні знаки, «зберігає панування старого простору репрезентації, 
та лише по видимості» 45. Зазначу, що створюваний К. Білокур про-
стір є водночас «новим» і «старим»  – простором репрезентації. 
В одних випадках її простір є простором-змістом (квалітативним) 
із поселеними у ньому формами зображення; з іншого боку в її 
просторових варіантах є фрагментарні введення «старого» про-
стору із землею, хатами, небом, ще в інших випадках цілковито 

42 Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. С. 302.
43 Там само. С. 308.
44 Подорога В. Навязчивость взгляда М. Фуко и живопись. Фуко М . Это не 

трубка. Москва, 1999. С. 135.
45 Там само. С. 53.

панує «старий» простір. Однак у перших двох випадках, зображені 
форми, яким художниця надає сигніфікаційної значимості, і  які 
мають функції трансформованого орнаменту, виявляють такі свої 
якісні фактори як схожість і подоба. Різницю між цими факторами 
М. Фуко пояснює як принципову відмінність двох способів образ-
ного бачення. «Схожість, – визначає філософ, – передбачає певну 
початкову референцію, яка подає і класифікує. Подоба розгорта-
ється серіями, які не мають ані початку, ані кінця, ці серії можна 
пробігати у тому чи іншому напрямках, вони не підвладні ніякій 
ієрархії, але поширюються через послідовність невеликих розріз-
нень. Схожість підкорена репрезентації, подоба служить прося-
каючому її повторенню. Схожість забезпечуються моделлю, про-
відником якої вона має бути, і котру вона має зробити упізнаною; 
подоба пускає в оборот симулякр як невизначений і як такий, що 
може повертатися зв’язок від подібного до подібного»  46. Проте 
треба уточнити, що мається на увазі – схожість предмета зобра-
женого на картині з іншим предметом теж зображеним на картині, 
чи схожість предмета зображеного з предметом «реальним», його 
прототипом? Думається, М. Фуко має на увазі схожість предмета 
реального і предмета зображеного, тоді як подоба стосується зо-
бражень на картині. «Достатньо того щоби на одній картині були 
присутні два образа, опосередковано пов’язані відношенням подо-
би, щоби зовнішня референція до моделі через схожість похитну-
лася, стала сумнівною, повисла у повітрі. Що «являє собою» що? 
Якщо точність зображення функціонувала як вказівка на модель, – 
на повновладного, єдиного і позаположного «господаря», серія по-
дібностей (і достатньо двох, щоби уже існувала серія) ліквідовує цю 
монархію, водночас ідеальну і реальну. Симулякр віднині ковзає по 
поверхні, і напрям його руху завжди повертальний» 47. І ще цитата: 
«Схожість робить можливим впізнання чогось, що безсумнівно є 
таким, що можна бачити; подоба (подібність) дозволяє побачити 
незриме, сховане за звичними окресленнями предметів, які можна 

46 Там само. С. 57.
47 Там само. С. 58.
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впізнати» 48. Простіше кажучи, схожість фактор пасивний, конста-
туючий, подоба включає у себе перехідну взаємодію схожостей, 
що посилює тенденцію до множинності. Між подібними зобра-
женнями відбувається процес анігіляції плюральних контекстів 
схожостей. У творах К. Білокур схожість набуває рис ідентичності, 
яка пов’язує квітку-предмет і квітку-зображення. Ідентичність до-
зволяє у картині образні присутність предмета в його іманентній 
реальності. Білокур у своїх творах прагне оживити зображення 
(квітки, плода, листя, цілої рослини) шляхом перенесення у ньо-
го рис живої реальності предмета. У такому разі, коли, наприклад, 
квітка-зображення і квітка-предмет майже ідентичні, реальна ре-
альність предмета і ілюзорна реальність зображення, з’єднуючись 
у сприйнятті глядача, творять магію сакральної оживляючої функ-
ції орнаменту. Разом з цим ідентичність одиничної схожості і сері-
аційна аналітична подібність зображень у багатьох творах худож-
ниці змушує вжити слово «симулякр», як образно-оціночний тер-
мін. Дещо утрируючи постулат М. Фуко, можна сказати, що квітка, 
«намальована так аби це не був малюнок», є симулякром квітки, 
намальованої подібно до квітки, котра сама не є малюнок»  49. 
Складнсть творів К.  Білокур їх метафорично-образна онтологія, 
в якій присутність просторових дискретів окремих квітів-симуля-
крів і згустків квітів певної форми у «зовнішньому» («старому») 
просторі ускладнюється наявністю внутрішніх, залаштункових 
просторів, у яких екзистенційно присутні есхатологічні й хтонічні 
світи трансцендентності. Власне ніщо як певна субстанція або ан-
тисубстанція своєю частковою присутністю в картині (маються на 
увазі композиції з квітами, колоссям і плодами) посилює цінність 
реальної миті існування, розкритості цвітіння у його зображаль-
ній семантиці схожостей і подоб. Онтологія творчості К. Білокур 
у реальній земній радості духовного пробудження природи, коли 
феномен розкритості вищих проявів духа буттєвості панує в єди-
но часовому просторі і єдино просторовому часі.

48 Подорога В. Навязчивость взгляда М. Фуко и живопись. Фуко М . Это не 
трубка. Москва, 1999. С. 59–61.

49 Див. : Там само. С. 66.

Трансканонічна структура орнаментики  
і міметизована фігуративність

Катастрофа як екзистенційна реальність. Якщо у твор-
чості Приймаченко фактором катастрофи є звірі-потвори, зві-
рі не обов’язково страшні й відразливі, а  жалюгідно-абсурдні, 
чужі життєвому сенсу, безсилі існувати у часі і просторі, безпо-
радні у гібридній невідповідності своїх складових частин одна 
одній, то у творчості Білокур фактори катастрофи присутні у 
зовсім інших проявленнях. Вони не відкрито наявні, а  мають 
швидше внутрішній, прихований характер, відтак і трагізм їх-
ній у своїй розконцентрованості лише вгадується як явище ано-
мальне природним процесам. Мова йде про часово-просторо-
ві зміщення, які становлять конструктивний фактор багатьох 
композицій картин із квітами і плодами.

Майже кожний, хто писав про творчість К. Білокур, звертав 
увагу на співіснування у неї в одному дискреті квітів, які нале-
жать до різних часових періодів (весна, літо, осінь) і присутність 
в одній просторовій сфері квітів із різних просторових сегмен-
тів – поле, ліс, луг, город, клумба. Але мало хто вбачав у цьому 
наслідки фольклорно-орнаментального образотворчого мислен-
ня художниці. Адже за умов «реалістичного» зображення речей 
(квітів, плодів) такий принцип образного мислення породжує 
катастрофічний фактор часо-просторової редукції у ніщо, запе-
речення своєї наявності. Адже якщо в одному картинному про-
сторі сходяться реально опредмечені часові дискети (весна, літо, 
осінь), а в одному часовому дискреті сходяться реально опредме-
чені просторові сфери (поле, луг, ліс, город, клумба), то це озна-
чає втрату часової і просторової цілісності, тобто катастрофічно 
диференційований часопростір. Простір втрачає часову ціліс-
ність, а  час  – просторову. Натомість панує міфологічний часо-
просторовий космологізм. Також катастрофічною є суперечність 
між конкретно-реальним зображенням речей і поділеним на 
просторово-значимі сфери часопростору. При цьому кожна квіт-
ка у композиції має свій просторовий і часовий паспорт. Проте 
образно-смислова єдність, наприклад, літньої польової квітки 
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із весняною лісовою, осінньої лісової з літньою городньою, вес-
няної лугової із літньою лісовою і т. д., їх єдність у одночасному 
цвітінні у одному просторовому сегменті зовні не сприймається 
катастрофічною, а  навпаки  – життєдайною силою пробудженої 
природи, тріумфом загальної розквітлості.

Цю катастрофічну образно-смислову диференційованість 
часопростору художниця прагне «узаконити» шляхом введення 
у композиції реальних предметів, речей здебільшого побутово-
го призначення. Це тим у «Квітах за тином» (1935), тин і макітра 
на тичині у «Квітах в тумані» (1940), фрагмент тину у «Буйній» 
(1944–1947), тин, біла хустка на ньому і трактор у далечині 
«прориву» у «Колгоспному полі» (1948–1949), тин, стріхи пові-
тки і хати у «Хаті в Богданівці» (1955), глечик у «Натюрморті 
з колосками і глечиком», хустка у «Богданівських яблуках» (се-
редина 1950-х). З  цих робіт цілком органічною є лише «Квіти 
за тином», де тин становить повноправну «робочу» частину 
композиції. В інших творах тин та інші предмети виконують до-
даткову, інформаційну роль, в одних випадках більш вдалу, в ін-
ших – менш валу. Це в результаті призводить до певної частко-
вої руйнації цілісного картинного простору. Особливо показо-
вими щодо цього є картини «Хата в Богданівці» й «Натюрморт 
із колосками і глечиком».

Слід зазначити, що після 1950 року, після трагічно-невдалої 
спроби у картині «Казка» оволодіти новою образною мовою, 
створити «шедевр», «чарівну красу», як сама художниця ви-
словлювалася у листах до Л.Тичини і Д. Косарика, ремствуючи, 
що доклала багато зусиль, а вийшло «ні те ні се», отже після цієї 
поразки, яка намітилася ще на початку 1950-х років, К. Білокур 
не створила у живопису вже нічого такого, що можна поставити 
поряд із «Квітами в тумані», «Квітами увечері», «Квітами на бла-
китному тлі», «Царем Колосом», «Колгоспним полем» та рядом 
інших творів. Щоправда, справедливості заради, треба зазначи-
ти, що і протягом 1950-х років у художниці були творчі злети, 
своєрідні успішні роботи, такі як «Квіти і берізоньки ввечері» 
(1950), «Пшениця, квіти, виноград» (1950), «У  Шрамківському 
районі на Черкаській землі» (1955–196), «Рожі та троянди» 

(1954–1958) (ще, не забуваймо, були графічні автопортрети 1955 
і 1957 років). Проте щойно названі живописні твори, хоч і доро-
гоцінні за живописом, наділені «чарівною красою», все ж «про-
грають» творам 1940-х років, насамперед, щодо катастрофічно-
подієвої часопросторової космології, звідси і щодо темпораль-
ної складності, також змістовної наповненості «проривів» з їх 
плодотворною субстанцією ніщо. 

У творах 1950-х  років зберігся високий рівень майстерності 
виконання, подання формальних факторів, але був утрачений, 
або частково випрацьований хист проникати у ті таємні глибини, 
в яких орнаментика існує як перманентна редукція, виникають 
і зникають форми живої матерії, від чого твір набуває подієво-
онтологічної значимості. Посиленням цієї значимості є прихова-
но, латентно присутній у творі фактор катастрофи. «Коли світло 
вловлюється і знову поглинається своїм власним джерелом, – за-
значає Ж.  Бодрійяр,  – відбувається різка інволюція [зворотний 
розвиток. – О . Н.] часу і самої події. Катастрофа у буквальному 
смислі: ізвив, або викривлення, через що відбувається збіг почат-
ку і кінця, вони зводяться у одне, кінець повертається до початку, 
анулюючи його і залишаючи місце події, котрій нічого не передує 
і за котрою нічого не йде, – чистій події.

Це також катастрофа смислу… Його первопричина також не-
осяжна, як і його призначення. Неможливо повернути навпаки 
ані течію часу, ані напрям смислу» 50. Щодо цього і відносно он-
тологічних і космологічно-катастрофічних факторів у творчості 
К. Білокур, є смисл навести висловлювання Ж. Бодрійяра із пе-
редмови до щойно цитованої книги «Фатальні стратегії», яка є 
однією з останніх і найбільш насичених філософським смислом 
його книг: «Всесвіт не діалектичний – він приречений на край-
ності, а  не на рівновагу. Приречений на радикальний антаго-
нізм, а не на примирення і синтез. Такий же і принцип Зла, і ви-
являється він у злому дусі об’єкту, в екстатичній формі чистого 
об’єкту» 51. Із цим песимістичним твердженням заочно полемі-

50 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. Москва, 2017. С. 20–21.
51 Там само. С. 7.
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зує К. Білокур у своїх кращих творах 1940-х років, і насамперед 
у «Царі-Колосі», в якому, хоч і присутній фактор катастрофи й 
тіні зла ховаються у хтонічній темряві, все ж на поверхню вихо-
дять символи духовності, хай не всезагального, а автономного 
начала людської людності, втілені у золотому жевренні тендіт-
них колосків. Водночас розуміння Ж. Бодрійяром катастрофи, 
як певного культурного явища, яке виникає внаслідок цивілі-
заційної діяльності людей, в результаті якої, за К. Г. Юнгом, на-
громаджується Прометеїв борг, що призводить до страшних 
катастроф 52, дозволяє йому стверджувати, що «катастрофи на-
бувають форми культури, яка їх породила. Міста також розріз-
няються за формами катастрофи…» 53.

У «Царі-Колосі» К.  Білокур вихровий злет квітів навколо 
темнотних глибин «прориву» і ледь жевріючі, тендітні колоски 
жита, ячменю, пшениці полонять глядача дорогоцінним і вод-
ночас м’яко-лагідним живописом. При цьому колоски, які ледь 
світяться із «прориву», сприймаються як матеріалізований вияв 
культурно-цивілізаційних надбань людства. У «прориві» карти-
ни «Польові квіти» два колоса – жита і пшениці, що зображені 
на синьому тлі безмежної морської далечини, написані більш 
«натурально» і матеріально ніж колоски «Царя-Колоса». Останні 
з’являються у перехідному стані виникнення-зникнення. Такий 
хід ускладнює сюжет картини, надає йому привабливої загадко-
вості, посилює онтологічну значимість, зрештою актуалізує кос-
мологічно-катастрофічний фактор.

Все це частково зникає або фігурує у послабленому вигляді у 
створеному десять років по тому «Натюрморті з колосками і гле-
чиком». Останній майже повторює композицію «Царя-Колоса». 
Вихровий злет квітів і кетягів калини майже охоплює «прорив» 
у темряві якого тануть і зникають, дематеріалізуються плоди, які 
важко впізнати. Проте на тлі «прориву» зображений глечик, а ко-
лоски (жита і пшениці у кількості чотирьох вплетені у квітковий 
вихор. Картина ця відрізняється від «Царя-Колоса» своєю інфор-

52 Див. : Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. С. 99.
53 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. С. 25.

мативною однозначністю і жорстокою виразністю зображень. 
Серед квітів домінують рожеві троянди і шипшина. Колоски, зда-
ється, демонструють свою густу вусату колючість. «Натурально» 
зображений новенький, чистенький глечик вносить дисонанс кон-
кретики у композицію умовно-сюжетного твору, в  якому немає 
того стану виникнення-зникнення, тої катастрофічної космології, 
того трепетного дихання загадкової буттєвості, які зачаровують і 
змушують замислюватись над смислом буттєвої присутності. При 
цьому майстерність зображення у «Натюрморті…», зберігаючи 
високий «професійний» рівень, сприймається дещо формалізова-
ною, «працює» не на сюжетно-ідейний фактор, а, значною мірою, 
сама на себе. Цей твір є ще одною «поразкою» художниці у нама-
ганні створити «чарівну красу». Проте він водночас є видатним 
свідченням боротьби художниці за творче існування, в її намаган-
нях знову і знову проникати у глибини духовних основ буттєвості. 
У «Натюрморті…» начебто все одмінно, все на місці, проте нестача 
певного органічно-спонтанного, начебто у зненацькому прозрінні, 
осягнення природи в невмирущості її скресаючого цвітіння і на-
явності в ній космологічно-катастрофічних засад, коротше кажу-
чи, наявності в ній внутрішніх суперечностей, робить твір надто 
формульно-розсудливим, таким в якому художник не шукає чо-
гось невідомого, покладаючись на інтуїцію, а реалізує вже колись 
відкрите і напрацьоване. Таке ж явище ми бачимо, наприклад, 
у творах Хуана Міро завершального періоду, також у творах Рене 
Магрітта останніх років життя, у яких крізь майстерність, хист па-
радоксально мислити вбачається певна образна втома, яка призво-
дить до формульно-розсудливого спрощення, відтак до певного 
зниження художнього рівня. 

Якщо еклектика катастрофічного порушення часопросторових 
закономірностей, про яку йшлося попереду, може розглядатися як 
позитивна, оскільки сприяє посиленню космологічних засад тво-
рів і розширенню їх буттєвого охоплення, то еклектика механіч-
ного з’єднання у одне композиційне ціле матеріально-реального 
пейзажу і умовно-фантастичного квіткового вихору, як це бачимо 
у картині «Хата в Богданівці», таку еклектику можна вважати не-
гативною. Знову маємо справу із сильним, яскравим майстерно 
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написаним твором К. Білокур, але таким, в якому немає того від-
чуття трепетно-таємничої глибини духовних основ буттєвості, 
про яке йшлося попереду при аналізі «Натюрморту з глечиком і 
колосками». У цих творах, як і в «Казці» («Щастя») художниця у 
пошуках нової мови, у прагненні освоїти нову творчу царину, вве-
ла у посторнаментальні квітково-плодові композиції матеріально-
реальні предмети – дитину, чорногузів, глечик, фрагмент пейзажу 
із стріхами хати і повітки.

Як вже зазначалося, світ багатьох видатних картин К. Білокур – 
світ катастрофічних часопросторових невідповідностей. Кожна 
квітка в її творах репрезентує певний простір і певний час. Проте 
у картині «На околиці» (1940-ві рр.) катастрофічні часопросторо-
ві невідповідності виникають між людиною і природою. Хлопчик 
і дівчинка з одного боку і дерево – з  іншого перебувають у різ-
них часопросторових сферах. Шляхом застосування зворотної 
перспективи художниця показує мізерність людини і велич при-
роди. Начебто людина не присутня у природі, а лише перебуває 
поруч з нею. Ця просторово-часова інверсійність змушує згадати 
картину Давида Каспара Фрідріха «Монах на березі моря», в якій 
певні, більш приховані зміщення і невідповідності створюють 
тривожний стан очікування чогось незвичайного. Водночас у ви-
датних суто «квіткових» речах К. Білокур космологія часопросто-
рових невідповідностей поряд з катастрофою породжує фактор 
ніщо. Фактично у картині «На околиці» наявність катастрофіч-
ної невідповідності говорить щодо присутності одного великого 
ніщо. Це знову таки висвічує фактор орнаментального образно-
го мислення К. Білокур. адже орнамент, як перманентна редук-
ція, по суті є явищем, в якому буття і ніщо (небуття) формально 
чергуються, або міняються місцями. Говорячи про це, Казимир 
Малевич у трактаті «Супрематизм» Світ як безпредметність або 
Вічний спокій», доводить, що кожна реальна річ розчиняється у 
Всесвіті, а Всесвіт розчиняється у ній 54. Власне тут маємо справу 

54  Див.  : Найден  О. Ритмоорнаментальна філософія буття в теоретичних 
працях та живописних творах Казимира Малевича. Найден О . Міф . Фольклор . 
Форма . Образ. Київ, 2016. С. 192.

із ніщо. Проте ніщо (нічого) за М. Гайдеггером, якщо воно обі-
ймається нашою рефлексією є дещо. Рефлексія, як підкреслює 
Гайдеггер, сама по собі є рефлексією на щось. Ось чому ми «кон-
стантно займаємось рефлексуванням навколо ніщо» 55.

Однак орефлексоване ніщо, як і фактор катастрофи у тво-
рах К.  Білокур 1950-х  років, таких як вже згадані «Щастя», 
«Натюрморт з колосками і глечиком», «Хата в Богданівці», також 
«Богданівські троянди, черкаський виноград» (1957–1958) неза-
кінчений варіант «Царя-Колоса» (1950-ті рр.), «Порічки і сливи» 
(др. пол. 1950-х  рр.), «Польові квіти» (1959), «Виноград з ожи-
ною» (др. пол. 1950-х  рр.), усі акварельні пейзажі 1950-х  років, 
при наявності виконавської майстерності майже такої ж самої як 
і у попереднє десятиріччя, створюють враження певної творчої 
втоми, випрацьованості, тематичної вичерпаності, спрощеного 
варіативного повторення того, що було раніше. Однак і в цьому 
повторенні твори К.  Білокур зачаровують вишуканістю форм 
і кольорів, артистизмом подання і елегантністю нюансування. 
Проте, поряд із цим, в них вбачається ледь помітний смуток роз-
чарування від нездійснених сподівань, також від усвідомлення 
даремності зусиль перевершити здобутки минулого або досягти 
рівня творів десятирічної давнини. Та найбільше розчарування 
стосувалося екзистенційного аспекту життя. Бути справжнім 
художником для селянки Білокур означало бути усім відомим, 
бути легендарною особистістю, майже божеством. Своє захо-
плення, свій трепет перед іменами великих митців вона наївно 
екстраполювала на всіх людей. Великий, рівня Рєпіна, художник 
для неї був наділений безмежною владою, правом владарювати 
над думками і помислами людей і щодо цього перебував у її уяві 
поза межами життєвого повсякдення і побутових умов. Проте у 
1950-х роках художниця усвідомила наявність трагічного контр-
асту між досягнутим у мистецтві та особистим життям. Вона 
не мала змоги полишити село, мешканці якого не переймалися 
її мистецькими здобутками, продовжуючи вважати її такою ж 

55 Хайдеггер М. Мысли. Постулаты. Афоризмы. Философские интерпрета-
ции. Тезисы. Минск, 1998. С. 218.
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як і вони селянкою, з боку деяких відчувалася відверта зневага, 
певний остракізм. Все це, до того ж хвороби, які почастішали, 
обов’язок доглядати хвору матір, позначилось на її творчості, на 
її моральному самопочутті. В  її листах з’являються нотки песи-
мізму, визнання неможливості змінити своє становище, гіркі зі-
знання щодо приреченості існування в умовах, які не дозволяють 
цілковито посвятити себе творчій роботі. Проте основною при-
чиною страждань і нарікань художниці, як це жорстоко не ви-
глядає з мого боку, є втрата, вірніше часткова втрата творчого по-
тенціалу, коли нею було відчуто чи усвідомлено, що кращі роки, 
апогей її творчого злету, лишилися позаду.

Водночас, як це зазначалося, її наївно-романтичні ілюзії щодо 
Художника (з великої літери) і його можливостей у соціуму, були 
спростовані суворою реальністю радянського життя. Намагання 
вийти у творчості на новий якісний рівень, опанувати новою мо-
вою вираження, здійснювані у картині «Щастя» («Казка») зазнало 
фіаско. Художниця, яка вже не очікувала дива від життя і своєї 
творчості продовжувала любити квіти і майстерно їх зображати, 
проте її картини 1950-х років у цілому втратили, як вже зазнача-
лося, ту глибину таємничості, той чарівний світ буття, який па-
нував у творах попереднього десятиріччя.

К. Білокур вже не сподівалася на значимі зміни у своєму житті, 
на доленосні зустрічі, вона змирилася з духовною і фізичною само-
тністю. Її основним бажанням було звільнитися від тягаря побу-
тових, господарських, хатніх турбот і в умовах мінімального ком-
форту працювати над своїми творами. Але і цього їй не вдалося до-
могтися. В листах останніх років життя лунають, сповнені відчаю, 
гіркотно-трагічні одкровення щодо неможливості в тих умовах, 
в яких вона перебуває, бодай хоч трохи творчо працювати.

У зв’язку з цим варто розглянути рисунок олівцем «Колгосп-
ниця», створений К. Білокур 1949 року, фактично на порозі но-
вого третього і останнього десятиріччя її життя і творчої діяль-
ності. Це, можна сказати, програмний твір художниці, у якому 
вона в алегоричній формі висловила своє життєве кредо, вод-
ночас продемонструвала реалії своєї самотності і виділила ті 
символічно-епіфанічні об’єкти, які є основними в її творчості. 

Найважливіші серед цих об’єктів, колосся (жита, пшениці, ячме-
ню, вівса) вінчають і спірально закручують вихор із квітів, пло-
дів і овочів. Ці гіпертрофовані непомірно великі колосся своїми 
колючими вусами пропинають у «прорив», яким на цей раз є 
інтер’єр сільської кімнати – затишної, чисто прибраної, із вели-
ким столом, на білій скатертині якого стоять різні страви, графін 
із вином, дві хлібини, букет квітів. Ще один букет стоїть на під-
віконні. Біля графіна з вином – дві чарки. Проте кімната пуста. 
Тиша в ній ніби очікує гостей, і ніби із сумом констатує, що їх 
не буде. Тому інтер’єр у «прориві» і все, що навколо нього, про-
сякнуті легким сумом самотності. Це ще не та гірка, нав’язлива 
самотність, яка постає у листах Білокур останніх років життя, 
ще є певні очікування і надії, ще є усвідомлення художницею 
своєї творчої спроможності. Крім «прорива»-інтер’єра ще одним 
смисловим акцентом композиції, є жінка похилого віку у хусточ-
ці, яка із сапою у руках стоїть посеред городу в оточенні, так би 
мовити, здобутків своєї праці. Художниця старанно перечислює 
ці здобутки, які купами лежать біля її ніг і навкруги: картопля, 
капуста, помідори, огірки, яблука, груші, кавуни, дині, кабачки, 
гарбузи, квасоля, виноград, кукурудза, соняшник, буряки, про-
со, пшениця, жито, овес, ячмінь. Все це вже згаданим вихорем 
звивається аж до неба і становить третій (або перший, другий) 
смисловий акцент композиції. Четвертим (умовно) акцентом 
композиції є далечінь, безмежний простір землі і неба, в  який 
входять поле збіжжя, річка, очерети заболочених місць, далекі 
дерева, кущі, поле із польовою дорогою аж до небокраю, де земля 
переходить у небо, а небо у землю. Власне, цей простір безмежжя 
переходить у ніщо, яке у даному разі – не у темнотних або світло-
вих нетрях «проривів», а в катастрофічній реалії позапросторо-
вого потойбіччя, між тим як у «прорив», який становить центр 
композиції, онтологічно-реальний світ земного благоденства, як 
його розуміє і відчуває художниця. Проте кімната, в якій панує 
безлюддя, в якій немає позначених входу і виходу, сприймається 
як певний тупік, катастрофічна безвихідь, яка є кінцевим пунк-
том самотньої людини. Отже – осінь. Осінній город, де все ще-
дро вродило, все зібрано, викопано, знято, усі роботи виконані. 
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Колосся, яке для К. Білокур, поєднує у собі функціонально-об-
разні складові квітки і плода, вінчає вихор, який здіймає у небо 
все, що виросло на городі, у садку і полі. Біля «підніжжя» цього 
вихору стоїть колгоспниця – жінка похилого віку. Її самотність 
і те, що вона тримає у руках сапу – знаряддя праці, змушує зга-
дати богиню родючості. Дійсно! Навколо неї всього багато, по-
вний достаток. Потік плодів, овочів, квітів у вихорі нагадує той 
важкуватий, цементний сталінсько-ампірний орнамент на фаса-
дах тогочасних будівель, який у ті голодні роки, роки потерпань 
і нестач, символізував фальшивий достаток. Щоправда олівець 
К. Білокур «облагородив» цей достаток, шляхом вірогідності зо-
бражень частково «зняв» сталінсько-ампірну обважнілу аляпо-
ватість. Проте певні риси офіціозної неправди у цьому рисунку 
залишились. Та у ньому обмаль офіціозу, а  неправда швидше 
виглядає утопією. Зрештою, у  рисунку панує онтологічна, сут-
нісна правда людського існування. Вона, ця правда – у трагедії 
самотності, у реальності шляху в нікуди, у тому, що в кінцево-
му рахунку будь-який достаток розчиняється у всепоглинаючій 
далечині ніщо, і також у тому, що затишна кімната є камерою-
одиночкою для самотньої людини. Мимоволі художниця у цьо-
му рисунку в алегоричній формі розповіла про трагічну обме-
женість своїх можливостей і бажань, про даремність намагань 
вийти за межі призначеного, про онтологічну контролюючу сут-
ність недопущень і перебування стані перманентної безвиході у 
орнаментальному стані перманентної редукції, коли форма зо-
середжується у безформ’ї, а безформ’я розчиняється у формі.

Такий стан «кінцевості», «конечності» вдало охарактеризо-
ваний у «Бесідах…» Мераба Мамардашвілі: «Що означає думка, 
яка народжується перед фактом конечності людини? А те, що я 
усвідомив конечність у тому смислі, що немає часу; його немає 
у мене, він цілковито зайнятий тим, що викликає у мене лише 
одну думку: невже так і буде, і з цим я мушу закінчитися? Не буде 
нічого іншого при моєму житті? Неможливе інше, або інше як 
неможлива можливість. Це і є час, який стремить до смерті» 56.

56 Мамардашвили М. Беседы о мышлении. Москва, 2015. С. 165.

Звичайно, у житті К. Білокур в останнє десятиріччя були щас-
ливі моменти. Десять разів приходила весна і пробуджена при-
рода дарувала диво цвітіння, було багато чого приємного, але 
над усім цим панували гіркота самотності, почуття розчаруван-
ня щодо ролі мистецтва у суспільному житті, усвідомлення своєї 
маргінальності як життєвої реалії і, головне, вже згадане попе-
реду, відчуття неможливості вийти у творчості на той високий 
рівень, якого досягла у попередньому десятиріччі. В усьому цьо-
му була та екзистенційна реальність, яка, за М. Мамардашвілі, 
становить «час, який стремить до смерті». У  рисунку-ескізі 
«Колгоспниця» зафіксована та об’єктивна правда, яка, не запе-
речуючи банальну очевидність, надає твору онтологічно-цін-
нісної значимості. У ньому в одному просторі бачимо катастро-
фічно з’єднуються далеке і близьке. Супердалеке – ніщо і супер-
близьке – «прорив» у затишок самотності (кімнату). Безвихідь 
самотності – та ціна, яку сільська дівчина заплатила за можли-
вість бути художником, за статус божества, яке творить-родить 
як матеріальний добробут, так і образні новації. Рисунок цей, 
ще раз зазначу, етапний для К. Білокур, в його сюжеті через при-
ховану катастрофічність виникає певний катарсис, який хвору, 
старіючу художницю на якийсь час визволяє від вагань розгу-
бленості й мучительних сумнівів.

Орнамент, зокрема народний орнамент, у  своєму «чистому» 
вигляді є фактором перманентної редукції. У опредмеченому та 
«знищеному» вигляді він набуває додаткових образних якостей. 
Останні у творчості К. Білокур виражені в елементах картинності 
та у наявності певного, якщо можна так сказати, атавістично-он-
тологічного фактору, який надає кращим її творам відчуття тої 
глибини, яка сягає давніх часів продуктивного функціонування 
того загального архетипу буттєвості, який спонукав створення 
міфів і казок. Творчість К. Білокур зберігає пам’ять міфу, у ній є 
метафізичне бачення природних і життєвих подій. Відомий куль-
туролог і філософ Віктор Пацюков зазначає, що «розглядаючи іс-
торію культури, ми помічаємо закономірності, в силу яких будь 
яка спроба новацій підіймає на поверхню найдавніші культурні 
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шари»  57. Саме фактор катастрофи, наявність хтонічних нетрів, 
есхатологічних передчуттів, відчуття життєвої повноти у про-
зріннях у сутність природи, творчої співпраці з природою під 
час весняного і літнього цвітіння та осіннього визрівання плодів, 
надій і наївних ілюзій щодо власного майбутнього… – все це ра-
зом узяте забезпечило творам К. Білокур 1940-х років ту духовну 
повноту, формальну оригінальність і високу художню якість, які 
становлять основу її творчого надбання.

Плюрально-дискретна часопросторова онтологія фоль-
клорної орнаментики. Орнаментально-образне мислення 
К. Білокур в її творах уживалося із звичним для «реалістичного» 
мистецтва, перспективним осягненням простору. В окремих ро-
ботах для художниці було важливим показати далечину як фак-
тор виходу у безконечність. Присутність безконечного потой-
біччя К. Білокур демонструє різними способами. Здебільшого – 
через «прориви», які або дихають хтонічним мороком, погли-
наючи речі і предмети, або розчиняють простір у глибині без-
просторовості. Для останнього явища найбільш характерними 
є «Квіти в тумані», «Польові квіти», «Колгоспне поле», рисунок 
«Колгоспниця».

Показово, що у своїх «реалістичних», «натуральних» кра-
євидах К.  Білокур додержується законів лінійної перспекти-
ви. Небокрай у цих акварелях є місцем сходження земного і 
небесного просторів. Водночас у народній картині небокрай 
усіма способами завуальовується, закривається. Також і у тво-
рах Марії Приймаченко, Анастасії Рак, сестер Ірини та Софії 
Гоменюк реалістична, або «реальна далечина небокраю як пра-
вило відсутня.

Якщо у народній картині небокрай ховається за горами (в іко-
нах «лещадні гірки») або за деревами, будівлями, то у сільських 
художниць або небо просто як просторовий план лежить на зем-
лі, або земля круто піднімається угору і таким чином втрачається 
ефект далечини.

57  Пацюков  В. Потерянный и необретенный рай. O .  U .  Russia in Art. 1993. 
№ 1–2. С. 31.

Варто зазначити, що перспектива будь-яка не є об’єктивно 
реальністю, а  становить властивість людського зору. Проте 
К. Білокур, користуючись цією властивістю, прагне подати дале-
чину як трагічний і неминучий вихід у безвихідь, у ніщо і водно-
час зафіксувати і образно легалізувати присутнісний його фактор. 
Таке явище «автономної» далечини у фольклорно-орнаменталь-
ному «полі» її картин видається певним протиставленням, виро-
бленній несчисленними повтореннями, орнаментальній матриці, 
є певною аномалією відносно фольклорного контексту твору. 
Аномалія, за Ж.  Бодрійяром  – «різновид мутації». В  аномалії є 
«дещо таємниче, адже невідомо звідки вона виходить. Відомо, 
звідки береться аномія: мається на увазі чітке знання закону. Ось 
чому аномія не є відхиленням, вона є порушенням певної систе-
ми. З аномалією не так: є сумніви у самому законі, котрий вона 
уникає, і у правилі, котре вона порушує… Аномалія – порушен-
ня, або швидше нівелювання відносно порядку речей – нам неві-
домого, якщо мова йде щодо системи причин і наслідків» 58.

У даному разі аномалію «проривів» або виходів у сферу без-
межної далечини із орнаментальної плюрально-матрічної сфе-
ри, з  певною долею умовності можна назвати атавістичною, 
такою як і образне співвідношення квітка – плід, в якому про-
тиставлені простір небесного безмежжя і матеріальна плоть 
земного поглинання. У творах К. Білокур квітка не просто пред-
мет, річ, а явище природи, певне явлення її небесної сутності. 
Небокрай – риска, межа, через яку простір «проривів» або на-
скрізної далечини переступає, проте не закінчується. Проте у 
народній картині, у  досить нечастих випадках, коли небокрай 
відкритий, простір на ньому закінчується.

У творах М. Приймаченко небо і земля на місці сходження 
власне не утворюють небокраю, тож середовище, створюване в 
аркушах М. Приймаченко можна назвати фольклорним або мі-
фологічним. Водночас середовище картин К.  Білокур, хоч має 
фольклорні риси, але по суті є мінус-середовищем, якщо мати 
на увазі його картинний контекст. Останній у К. Білокур, збері-

58 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. Москва, 2017. С. 35.
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гаючи рудименти орнаментики, позначений наявністю багатьох 
варіацій і модуляцій. Щодо цього фактор зображення, подання 
речей (квітів, плодів) надає твору інверсійної часопросторової 
символіки «реального» вигляду. Між тим «реальність» картин 
К. Білокур ілюзорна.

У плані образно-смислової картинної наявності твори 
К. Білокур наділені елементами фантастики, містять у собі озна-
ки певних фольклорних метаморфоз, композиційно побудовані 
шляхом свідомих, авторських контамінаційних привнесень.

У творчості М. Приймаченко наявність людських, тваринних, 
звіриних, пташиних персонажів або метаморфізованиих деталей 
(квіти з людськими очима, листя-риби тощо) породжують вра-
ження казковості, й відтак простір її творів, створений із гори-
зонтальних площинних планів, репрезентованих певними пред-
метами: небо – птахи, сонце; земля – дерева, хатки; вода – риби, 
качки, кораблики.., позбавлений перспективної глибини, є умов-
но-просторовим, фольклорним. 

У окремих, найбільш характерних творах Анастасії Рак, небо-
край виступає як конструктивний просторовий фактор. На його 
місці земля мішається з небом, відбувається боротьба хтонічних і 
небесних начал, що у даному разі свідчить про наявність у творах 
певного просторового (і часового) фаталізму.

Щодо цього, простір картин К. Білокур можна охарактеризу-
вати як метафоричний, або приховано-метафоричний. Одним 
із факторів такої метафоричності є прагнення художниці тим-
часове, миттєве перевести у розряд вічного, довготривалого. Це 
суто творчий прояв, коли людська тимчасовість у світі не хоче 
миритися із об’єктивністю свого становища, а прагне відвоювати 
у вічності й безконечності частинки їх володінь. У зв’язку із цим 
варто зазначити щодо стилю творів К. Білокур, які на перший по-
гляд начебто реалістичні – ніяких формальних деформацій, аб-
сурдних гротесків, парадоксальних співставлень, химерних при-
видів і сюрреалістичних ознак в них немає. Проте, як вже зазна-
чалося, вони щодо побудови, просторової і часової інверсійності, 
зведеності в одному просторі різних часових факторів і навпаки, 
зовсім не реалістичні. Тут швидше можна згадати працю Роже 

Гароді «Реалізм без берегів», з приводу якої у Радянському Союзі 
та й у Європі було чимало галасу. Відтак, рефлексія на слово «ре-
алізм» вказує на його ідеологічний, а  не художньо-мистецький 
зміст. В усякому разі композиції творів К. Білокур з об’єктивної 
точки зору нереалістичні. У них є значно більше спільних рис із 
творами Магрітта або Далі, ніж із творами Рєпіна. Хоча кожна 
деталь, квітка, плід намальовані реалістично, навіть певним чи-
ном у стилі фотореалізму, проте в цілому в них присутня близька 
до сюрреалізму, поетика сновидінь. Адже понадреальність за-
кономірно будується із реальних деталей. Проте загалом твори 
К. Білокур, завдяки їх життєво-оптимістичній концепції, можна 
сприймати як такі, що відповідають формальним канонам соціа-
лістичного реалізму. В них відсутній той хворобливий абсурд, що 
становить поетику сюрреалізму, в  якому панує фактор мнимої 
очевидності. У творах К. Білокур і характер зображень, і їх ком-
бінація становлять метафоричну очевидність життєвої повно-
ти, яка протистоїть хтонічній темряві й «усвідомлює» наявність 
ніщо як творчо продуктивного фактора.

У даному разі про твори К. Білокур можна говорити як про 
такі, в яких реальне, очевидне проблематизується таким чином, 
що реальність світу стає оголеною реальністю і водночас факто-
ром складної життєвої правди, якою є сама картина. Остання, як 
річ, в якій сутність і суть досягають максимального зближення, є 
втіленням дійсності в її життєво-реальних і художньо-реальних 
проявах. Однак дійсність ця особлива, не є рєпінсько-передви-
жницька щодо реальності, а така, в якій космологічно присутні 
початки і кінці, предметно-речова данність ніщо, життєва ра-
дість і есхатологічні передчуття.

У таких творах як «Польові квіти», «Квіти в тумані», 
«У  Шрамківському районі на Черкаській землі», «Жоржини 
(квіти та калина)», «Квіти і березоньки ввечері», «Квіти та горі-
хи» й інших космологія безумовно зображених речей створює 
умовно-реальний світ, або реальна «реалістична» безумовність 
зображених речей створює світ космологічних умовно-фантас-
тичних синкретів. Квіти в них вже не просто квіти, а  елементи 
сигніфікаційних рядів, визначальною є онтологія трансцендент-
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ності, фактор життєвої повноти, поряд з оптимізмом, наділяєть-
ся елементами смутку, печалі. Орнаментальність у суспензійній 
структурі простору набуває особливої упорядкованості, в  якій 
образно-смислову роль відіграють темні або (у меншій мірі) світ-
лі центри притягнення, так звані аттрактори 59. Останні, не тільки 
«прориви», а й поглиблені темноти або світлоти різної форми, та-
кож скупчення речей-предметів (хліб, зерно, овочі, плоди, цукор-
рафінад), які можна назвати «антипроривами», або «проривами» 
із середини, виявляють нову, властиву творчості К. Білокур об-
разність. Щодо цього твори К. Білокур, будучи структурно склад-
ними і композиційно неоднорідними, своєрідно відтворюють 
складність і неоднорідність сучасного світу із його хаотичною 
турбулентністю, різного роду завіхріннями, розпорошеністю ба-
жань і скупченням пристрастей. Звичайно, слово «аттрактори», 
яке з’явилося в результаті математичних досліджень факторів 
турбулентності й хаотичності, що ними позначена історія люд-
ства від давніх часів, може не зовсім коректно характеризувати 
«прориви» і місця затемнення або висвітлення, навколо яких 
концентруються зображення, або які є факторами виходу на по-
верхню глибинних темряви або світла. Проте, думається, твори 
К. Білокур якоюсь мірою близькі до структурних то історичних 
моделей світу в його розвитку – із здобутками і втратами. До того 
ж, у творах К. Білокур простежується сумна, але об’єктивна тен-
денція, смисл якої в тому, що здобутки, в тому числі й матеріаль-
ні статки, належать до зовнішніх поверхово-побутових процесів, 
а втрати стосуються онтологічних і космологічних факторів. Ця 
тенденція найбільш наявна і наочно помітна у розглянутому по-
переду рисунку «Колгоспниця», у «Все йде, все минає», також у 
графічних автопортретах 1955 і 1957 років, проте в усіх значимих 
творах художниці вона більшою або меншою мірою присутня.

К.  Білокур ще від тих часів, коли відчула прагнення стати 
художником, досить чітко уявляла собі мету цього прагнення – 
мати засіб спілкування з людьми, розкрити перед нами свій ба-
гатий і глибокий внутрішній світ, свою радість від співтворчості 

59 Див. : Ульбек М. Мир как супермаркет. Москва, 2004. С. 66.

з природою. Проте живописна практика, соціальна дійсність се-
редовища, в якому вона перебувала, дальше поглиблення зв’язків 
з природою, читання творів класиків літератури, прозріння у 
духовну сутність буттєвості, втрата наївних уявлень та ілюзій 
щодо місії художника та інші фактори дещо, а подекуди і суттєво 
змінили її ставлення до життя і творчості, бачення своєї ролі як 
художника. Поряд із переможним оптимізмом, вірою у вічно від-
роджуючу саму себе сутність природи, в її творах з’явилися при-
види потойбіччя – хтонічні фактори й есхатологічні передчуття, 
поглинаючий і народжуючий простір ніщо. Це надало карти-
нам нової драматургії, структурного розмаїття і композиційної 
складності. Поглибився і космологічний фактор творів, у якому 
важливу роль почав відігравати великий космологічний сум. 
Останній є певним станом. За В. В. Розановим, любов, переборю-
ючи відчай смерті, проходить крізь стан великого космологічно-
го суму 60. У народній картині «Козак Мамай» і «Козак і дівчина 
біля криниці» за визначенням автора цих рядків, великий космо-
логічний сум становить «локально-темпорально-персонажний 
зв’язок», який «утворює поле» смислової визначеності «відзна-
ченості» - семантично значимий у «наївно»-просторовому кон-
тексті простір місця, місця-знака, місця-знамення»  61. У творах 
К. Білокур наявність цього суму, розлитого у просторі, визначає 
особливий характер темпоральності. Дифузне взаємопроник-
нення вічного і тимчасового, смертного і безсмертного значно 
обмежує панування беззастережного оптимізму. Однак останній 
набуває більшої онтологічної цінності, виявляє свою буттєву ор-
ганічність за наявності великого космологічного суму, породже-
ного любов’ю, яка виявилася сильнішою за відчай смерті. Така 
любов, вживлена у великий космологічний сум, присутня в усіх 
значимих творах К. Білокур кінця 1930-х років, 1940-х і кількох, 
створених у 1950-ті роки.

60 Розанов В. Опавшие листья (1-й короб). Розанов В . Сумерки просвещения. 
Москва, 1990. С. 451.

61  Найден  О. Цар-колос, Лісовий цар: просторова міфологія примітиву і 
авангарду». Найден О . Міф . Фольклор . Форма . Образ. Київ, 2016. С. 107.
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Наявність у творах К. Білокур аттрактів, також великий кос-
мологічний сум є елементами поетики, яка визначає їх образну 
своєрідність. Світ К.  Білокур  – реально-ірреальний, натураль-
но-фантастичний  – здебільшого позначений образним доміну-
ванням реального. У ньому крізь суспензійну сітку реалій про-
глядає і радість весняного оживання природи, і смуток вечірніх 
часів самотності, і фольклорна таємниця чудесного народження, 
і, просякнутий любов’ю, великий космологічний сум. У  творах 
К. Білокур попри все це, відсутня та нарочитість умоглядно-ра-
ціоналістичних ходів, які становлять поетику багатьох напрямів 
і стилів мистецтва ХХ ст. Твори К. Білокур фіксують вічне три-
вання процесу становлення форм небесно-земних метаморфоз 
цвітіння і плодоношення у символічному потоці реальностей. 
Скупчення в одному місці й часі «живих» речей (рослин, плодів), 
які функціонують у різних просторових і часових дискетах ство-
рює ефект прихованої колажності, яка не руйнує, а зміцнює ціліс-
ність робіт художниці. Це тому, що «реальність» зображень, за-
лишаючись образно реальною, не переходить межу натуралізму.

У сучасному світовому мистецтві дорога до загибелі у пекельній 
безодні проглядає через образні царин натуралістичного симво-
лізму, або символічного натуралізму, як це, наприклад, має місце 
у кінофільмі Ларса фон Трієра «Будинок, який побудував Джек». 
В результаті створюється враження, що натуралізму не вистачає ще 
більшого натуралізму, а символізму – ще глибшої символіки. Проте, 
я у даному разі ділюся власними, суб’єктивними враженнями.

Об’єктивна роз’єднаність світу реалій і об’єктивна їх 
об’єднаність у значно ширшому колі об’єднавчих об’єктивностей 
являє світ складних взаємодій, суперечностей і взаємовпливів. 
Це простежується у творах К. Білокур найбільш продуктивного 
періоду творчості, в яких час як буттєвий фактор домінує над за-
гальним (настроєвим) фактором темпоральності. Час як певний 
розчин, в якому живуть, функціонують предметні форми, у дано-
му разі набуває есенційно-концентрованої якості і може осмис-
люватися як фактор образності.

Показово, що час, як самостійний об’єкт вивчення або образ-
но-буттєвий фактор, почав фігурувати наприкінці 1920-х років, 

коли з’явилася на світ праця Мартіна Гайдеггера «Буття і час» 
(1927), коли побачила світ п’єса Івана Кочерги «Майстри часу» 
(1927), коли були створені Марком Шагалом картини із букетами 
квітів, курками, півнями і годинниками, які літають на курячих 
крилах, на початку 1930-х років, коли була створена картина Далі 
«Постійність пам’яті», в  якій годинники, наче млинці із сирого 
тіста, розпливаються, деформуються, розтягуються.

У творах К.  Білокур роль годинників виконують квіти, які 
фіксують різний час, різні пори року, перебуваючи в єдиному 
картинному середовищі. Відтак, хоча квіти предметно не дефор-
муються, структурований ними часопростір перебуває у по-
стійному перехідному стані між весною і літом, літом і осінню; 
осінню і весною, лісом і полем, городом і лугом. Все це, як уже 
зазначалося, впливає на особливий характер темпоральності 
робіт К. Білокур. проте кури і півні, годинники, що літають на 
пташиних (курячих) крилах, годинники, що розтягуються, ста-
новлять своєрідну предметно-часову сугестію.

У «Майстрах часу» І. Кочерги дія зав’язана навколо унікальної, 
рідкісної курки, оволодіння якою дозволить заснувати велетен-
ські птахоферми з виробництва курячого м’яса і яєць. Отже час 
позбавляється своєї метафізичної природи і переходить у розряд 
керований соціально-виробничих факторів. Коротше – час пра-
цює на користь нового соціалістичного суспільства. Проте, по-
при плакатне завершення, у п’єсі є чимало моментів, коли приро-
да часу виявляє свою відносність у апріорних і рефлексійних ас-
пектах. Подібних моментів чимало і у творчості К. Білокур, в якій 
предметні реалії тримаються на фундаменті хтонічної темної 
пустоти, або живуть передбаченням пустоти безкраю, а пустота 
живе передбаченням предметних реалій. Саме це передбачення, 
здається, надає реаліям з’єднаність й утворення світу суцільного 
цвітіння; світу-метафори життєвої онтології із тріумфом квіту-
чості й наявністю поглинаючої і народжуючої пустоти ніщо. 

Щодо цього творчість К. Білокур вписується у контекст євро-
пейських (світових) художніх течій другої половини ХІХ–ХХ ст. 
Ці течії, якщо схематично, у вигляді припущення взяти за основу 
колір і геометрію можна охарактеризувати таким чином: а) імп-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Крос-культурні дослідження образних систем…Олександр Найден 

309308

ресіонізм – колір – мінус геометрія; постімпресіонізм – колір – 
плюс геометрія; абстракціонізм – колір (експресія) – мінус гео-
метрія; супрематизм – колір – плюс // мінус геометрія; творчість 
К. Білокур (картини із квітами і плодами) – колір – плюс // мінус 
геометрія предметно-реальних зображень.

Ця спрощена і доволі приблизна схема, подана тут як до-
поміжний гіпотетичний матеріал, а  не як об’єктивно-типо- 
логічна модель.

Та повернемося до курей і півнів. У М. Шагала вони і годин-
ники – символи часу, в його мінливості й непевності, здатності 
відлітати й прилітати. У  І.  Кочерги вони  – матеріалізоване вті-
лення часу як певної субстанції, працюючої на швидке розмно-
ження і масове виробництво їжі. Космічні ідеї щодо працюючої 
н благо людей сили сонця і часу на початку ХХ ст. сприймалися 
як реальні фактори близького майбутнього. Згадаємо «Сонячну 
машину» Винниченка, «Ювенільне море» А.Платонова, «соняч-
ну» оперу Малевича, Матюшина, Кручоних, у процесі роботи над 
якою виник «Чорний квадрат на білому тлі», згадаємо часотвор-
ний спів Євангельського півня («Це нам пересторогу півень піє», 
М. Зеров), спів якого не розвіює нічні чари, а повертає усвідом-
лення трагічної реальності суворого світу.

У К.  Білокур своє відчуття часу. Він предметно виражений 
у нерівномірному розсіянні із домішками безчасів’я у місцях 
розрідження і з окремим згущенням часовості. Це, враховуючи 
«апріорну форму внутрішнього почуття… розкривається у від-
критості, саме буття якою є темпоралізація… Постійність, як 
компроміс між позачасовою тотожністю і як – статичною єдніс-
тю темпоралізації, – підкреслює Сартр, – буде виникати, відтак, 
як чисте переміщення миттєвостей в собі, дрібних ніщо, відо-
кремлення один від одного і з’єднуваних відношенням простої 
зовнішності на поверхні буття, яке зберігає позачасову незмін-
ність» 62. В іншому місці Сартр зазначає: «Миті об’єднуються у 
єдність буття із того ж самого буття; це спільне буття, або Час, є 

62 Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. Мо-
сква, 2000. С. 231.

нічим іншим, як самим розсіюванням, яке розуміється, як необ-
хідність і субстанційність» 63.

У своїй пізній праці «Час і буття» М. Гайдеггер зазначав, що 
у часовому «тепер» захована єдність минулого, теперішньо-
го і майбутнього, що становить фактор присутності. Остання 
«простягнута» в минувшині, у  тому, що встигло побути. За 
Гайдеггером, час не є, він дається. Його давання проявило себе 
як висвітлення, світла щілина або прорив «простягання чоти-
рьохмірної області» 64. Зрештою М. Гайдеггер після багатьох ма-
ніпуляційних варіантів оперування словами «дано», «простяг-
нення», «просвітлення», «прориви» щодо часу, доходить висно-
вку, що «адже сам час лишається даруванням цього «дано», яке 
здійснює давання, чиє давання вказує ту сферу в котрій протяг-
нута присутність. Таким чином Це (Ед) як і раніше лишається 
невизначеним і загадковим, а самі ми – як і раніше перед загад-
кою… Давання проявляє себе як посил буття і як час у смислі 
світлої щілини [прорива. – О . Н.] притягнення» 65.

Буття як посил долі й час як фактор простягання або про-
стягну тості із просвітленням – проривом (у темряву або світло 
безмежності)  – ці «мислитель ні конструкції» Гайдеггера яки-
мось дивним чином становлять певний перегук із творчістю 
К. Білокур, у квіткових потоках якої кожна квітка є автономним 
об’єктом, перебуваючи у стані з’єднання-роз’єднання з іншими 
квітами або плодами і водночас наявність проривів – просвітлень 
або затемнень є виявленням часопросторової буттєвої присту-
ності. Може бути у даному разі, як і раніше із предметно-часо-
вим розсіянням у Сартра, своєрідні прийоми і образні фактори 
(потоки, прориви, різночасовість простору і різнопросторовість 
часу у творчості К.  Білокур «підігнані» під парадигми-посили 
М. Гайдеггера, і такі зіставлення у науковому плані не зовсім ко-
ректні? Проте, вважаю, що краще перебільшити із складністю та-

63 Там само. С. 232.
64 Хайдеггер М. Время и бытие. Хайдеггер М . Разговор на проселочной дороге. 

Москва, 1991. С. 94.
65 Там само.
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кого складного і багатозначного явища як творчість К. Білокур, 
ніж подати останню у спрощеному вигляді. Тим більше сама ху-
дожниця, у свої листах, хоч і не оперувала філософськими кате-
горіями, проте висловлювала глибинні філософські думки щодо 
життя природи, людини, творчості. 

Відносно вже згаданих символів та курячо-півневих інкар-
націй часу у творах М. Шагала та І. Кочерги варто навести ряд-
ки про нічні й денні співи півня з листа К. Білокур до Стефана 
Таранушенка, датованого початком січня 1955  року: «Я  стою і 
слухаю як співають півні, і  прислухаюсь до свого почуття, як 
воно сприймає цей спів,  – і  на моєму серця стає якось радіс-
но. Ні, справді, вночі півні співають інакше ніж у день. Удень, 
звичайно, співає півень, та і все. Але вночі, в темряві і в тихій, 
майже казковій тиші звуки його голосу зовсім інші. Я не знайду 
такого слова, такого виразу не знайду, але від того нічного їх 
співу щось радісне вливається в почуття людини, бо ж спів їх – 
це передвісник ранку, світу і сонця.

А скільки в ту далеку старовину складалось ріжних страш-
них і цікавих казок і переказів! І всі вони були пов’язані із співом 
півня! І коли в тих далеких минулих людей майже не було чим 
освітить і світлом вкоротить ті довгі, безкрайні ночі, і  та дале-
ка минула людина безпорадна як мала дитина, боялася, лякалася 
тих темних безкраїх ночей і уявляла, що з наступом ночі встають 
всі страшні потвори і владно чинять над людиною всякі каверзи, 
лихі і недобрі, і однаково, де б та ніч не заставала людину – чи 
вдома, чи в дорозі, чи в полі, чи в лісі, – однаково страшно в тем-
ряві нічній. І лише спів півня врятовував від тих страхів…

Ні, ні, вночі спів півня інакший ніж у день» 66.
У співі півня сама природа возвіщає прихід нової години, якіс-

но нового часу. Тому цей нічний, передсвітанковий сподівано-не-
сподіваний спів для К. Білокур з її емоційно загостреним образ-
ним сприйняттям світу є загадковим, якоюсь мірою сакральним. 
Також час після співу півня є якісно відмінний від часу до співу 
півня. Можна сказати, що нічний спів півня, як загадковий пе-

66 Білокур К. Я буду художником. Київ, 1995. С. 243–244.

редвісник майбутнього, лунає у загадкових картинах К. Білокур 
кінця 1930-х  – початку 1950-х  років. У  цих картинах особлива 
темпоральність, пов’язана із часовою космологією, водночас у 
них присутня утаємничена глибина того таїнства, яке сягає сфер 
сакрального, непізнаного. Художниця в листах не раз мистецтво 
називала святим, в одному з листів (до С. Таранушенка) вона літо 
також називає святим, оскільки воно є комбінованою часовою 
присутністю в її картинах.

У цих творах естетика і космологія фігурують на рівних. 
Проте у творах, які з’явилися після 1950 року, цей паритет посту-
пово порушувався космологічний фактор зазначав послаблення, 
втрачалася глибина таємничості, та внутрішня глибина, присут-
ність якої сугестивно відчувана, а не зображена безпосередньо. 
Водночас послаблення, зазнали або були цілковито усунені такі 
чинники космології як фактори есхатологічного передчуття та 
хтонічної безодні ніщо, водночас твори, зберігши, ба навіть по-
силивши зовнішню красивість, втратили естетичну повноцін-
ність. Даремно у вже кілька разів розглянутому творі «Казка» 
К.  Білокур намагалася поєднати естетику і космологію. Твір 
складний, цікавий, проблематичний, не виправдав сподівань са-
мої художниці оволодіти новою образною мовою. Проте зазначу, 
що оцінка робіт К. Білокур за принципом «естетика-космологія» 
є моєю суб’єктивною оцінкою, в основі якої – фактори особистих 
вражень, смакових уподобань та інтуїтивних посилів.

Тими ж враженнями і посилами можна пояснити проведен-
ня певної паралелі між творчістю таких абсолютно різних, без-
межно далеких дин від одного художників як Катерина Білокур 
і Енді Уорхол. Щоправда, останній, за походженням карпат-
ський русин, майже земляк нашої художниці. Ще одним момен-
том зближення є те, що вони обидва кожен по-своєму позиціо-
нували творчість, мистецтво як спосіб життя і спосіб життя як 
творчість, мистецтво. Наслідки такої творчої поведінки – різні, 
проте різність у даному випадку, на мій погляд, дає змогу порів-
нювати і зіставляти.

У одному з есеїв Мішеля Уельбека є влучна характеристика 
живопису, який зупиняє рух у такий момент, коли він досягає 
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певної точки рівноваги, найбільшої плавності, точки де «рух зли-
вається з вічністю». Це всі зображення Богоматері з немовлям, 
зазначає сучасний французький письменник і культуролог  67. 
Проте серія абсолютно однакових зображень Уорхола говорить 
щодо буденної присутності безконечності та послаблення ко-
мунікативності у системі: образ, емблема, знак, і, зрештою, до 
повернення у наш час таких примітивних людських проявлень 
як серіаційність і нумеричне мислення, як лунолапія («луна» – 
рос. «эхо»). Світ сприймається як суцільна однорідність, крізь 
яку на нас дивиться знайоме «лице молекули». У Уорхола в його 
серіаційних рядах присутня кітчева поезія епатажу, поезія озо-
внішнення поверхневої банальності зовнішнього. Сакральність 
«Чорного квадрату на білому тлі» Малевича в неможливос-
ті щось до нього додати або щось відняти. Серіаційні роботи 
Уорхола – суцільне додавання до пустоти і однімання від пусто-
ти. Серіаційність – розмноження – клонування дискретів-монад, 
процес безнаслідковий як щодо дивергенції, так і щодо конвер-
генції, коли безконечність набуває вигляду тупика безпросторо-
вості й безчасів’я. На такого роду відкриття здатен лише худож-
ник, чиє образне мислення ламає бар’єри загальноприйнятого. 
Недарма феміністка-терористка Валері Соланс, здійснивши не-
вдалий замах на художника, «ніскільки не розкаялася, що стрі-
ляла в Енді Уорхола, батька художнього клонування» 68.

Клонування в контексті сучасної цивілізації неприродне яви-
ще, його штучність, зокрема у середовищі людей, сприймається 
як порушення природних процесів розвитку і відновлення живої 
матерії. Продовження тут рухається через життєво-вмиральні 
щаблі, «розділення соми і зародкової плазми», а у нижчих живих 
організмів – «збіг смерті з актом зародження» 69.

Фактор вмирання як часткового, мнимого, так і справжньо-
го (фізичного) З. Фрейд пояснює загальним прагненням «усьо-

67 Див. : Уэльбек М. Мир как супермаркет. Москва, 2004. С. 17.
68 Там само. С. 144.
69 Див. : Фрейд З. «Я» и «Оно». Фрейд З . По ту сторону принципа наслажде-

ния . Тотем и табу. Харьков, 2015. С. 131.

го живущого, повернутися до спокою неорганічного світу»  70. 
Нижчі організми ближчі до неорганічного світу і тому фактор 
клонування в їх середовищі, а в далекі часи у життєвому серед-
овищі взагалі, був природнім, ба навіть єдиним можливим спо-
собом продовження життя. Відтак Уорхол у свої серіаційних, 
повторюваних роботах відтворює, повертає до життя доісто-
ричний архетип існування, в якому альтернативою життю є не 
вмирання, а відмирання, тобто з основою повного не існування, 
розчинення в ніщо безконечності.

У творчості К. Білокур принцип орнаментальності, поєднаний 
із «натуральним» зображенням квітів і плодів, породжує образну 
систему мотивних одиниць або синкретів. Останні відрізняються 
від клонованих серіаційних дискретів Уорхола своєю первинною 
прилучністю до живої природи. Якщо у речах Уорхола домінує 
онтологія вторинної множинності, то у речах К.  Білокур  – он-
тологія поетично-космологічної єдності. В основі композицій – 
монтаж модулів-реалій, зображених з натури, що надає образ-
ності метафорично-поетичного звучання. Проводячи паралель, я 
далекий від визначення, який з художників кращий або ближчий 
до істини. Звичайно Уорхол фігурує на світовій авансцені. Проте 
творчість обох художниць має глибинні фольклорні основи, хоча 
їх образно-космологічні архетипи різні.

Світ природи у К.  Білокур сприймається як об’єктивно-
реальний. Попри його справжню складність і метафоричність, 
у  ньому є місце для вираження почуттів смутку, радості, за-
мріяності в очікуванні дива, захоплення, гіркоти розчарувань, 
тривожних передчуттів, мужнього спротиву долі, обставинам. 
Такі почуття і стани немислимі у творчості Уорхола, яка фіксує 
у сучасного людства симптоми відновлення початкових, первіс-
них сприйнять світу через множинність повторів однотипних 
дискретів. Так мені здається. Якщо у творчості К.  Білокур по-
етичний настрій містять у собі предметно-природні реалії такі 
як осінь, туман, присмерки, то у творчості Уорхола немає таких 

70 Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Фрейд З . По ту сторону 
принципа наслаждения . Тотем и табу . «Я» и «Оно»… С. 82.
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суцільних об’єктивно-природних цінностей, натомість фігуру-
ють дискети цивілізаційно-культурних стереотипів, які існу-
ють в умовах безпросторовості й безчасів’я. Усе це відповідає 
посмертній долі самих митців. Останки Білокур перебувають у 
землі, тоді, як за М. Уельбеком, «хитрюга Енді спить собі у ванні 
з рідким азотом у очікуванні проблематичного воскресіння» 71. 
Зрештою, той же Уельбек, розмірковуючи щодо сучасного мис-
тецтва, стверджує, що «еволюція живопису у наш час стала 
відображенням еволюції комунікабельності, хоча тут можна 
говорити не про пряму подобу, а  швидше про певну схожість 
атмосфери. В обох випадках ми опиняємось у хворобливій, на-
скрізь фальшивій атмосфері, де все сміхотворно і де сама смі-
хотворність в результаті виростає у трагедію» 72.

Мабуть і природна, і суспільна сутність українськості стано-
вить певну автономно-периферійну відчуженість від магістраль-
них течій світового мистецтва. Фольклор у даному разі є тим кон-
сервантом, який не дає створенням української культури стати 
повноцінним струменем у цій течії. Натомість входження у кон-
текст світової культури творчості геніальних українських мит-
ців, є завжди неочікуваним, певною мірою спонтанним, проте 
таким, що вносить у цей контекст значні елементи своєрідності, 
альтернативні світоглядні критерії, які становлять вагомі факто-
ри зміни сучасного світу. Про це предметно говорить творчість 
Олександра Довженка, насамперед, його геніальна «Земля», твор-
чість Казимира Малевича і значною мірою творчість Катерини 
Білокур і Марії Приймаченко.

71 Уэльбек М. Мир как супермаркет. С. 149.
72 Там само. С. 69.

Олена Зінич

ТенденцІї ІнТеграцІї обраЗних 
СиСТеМ СучаСного українСького

балеТного (ПлаСТичного)  
ТеаТру у СвІТовоМу конТекСТІ: 

аспект інтерпретації тексту вистави

Інтеграція різних образних систем у сучасному балетно-
му (пластичному) театрі. Раніш ніж почати дискурс про ін-
теграційні процеси у рамках сучасного балетного мистецтва – 
з точки зору взаємодії і співвіднесеності різних образних сис-
тем, які творять синтез балетної вистави, – хотілося б озвучи-
ти вислів сучасного німецького дослідника в галузі філософії, 
психології, культурології й мистецтвознавства Крістофа Вуль-
фа: «[…]  життєвий світ людей перетворився на «маленький 
театр», у  якому людина змушена постійно виставляти свою 
самість на оглядання»  1. Отже, на думку К.  Вульфа, сучасне 
суспільство – це «суспільство інсценувань» 2. При цьому й самі 
емоціональні відчуття людини розглядаються під іншим кутом 
зору: вони не стільки інтерпретуються, скільки залучаються до 
процесу уявлення, репрезентації. Відповідно, на перший план 
виходить процес, рух, «форми тілесного вираження емоцій» 3, 
які проявляють себе через жестовість (в її широкому розумін-

1 Вульф К. Введение. Новое открытие эмоций. Чувство, тело, движение / под 
ред. Кристофа Вульфа и Валерия Савчука. Москва : «Канон +» РООИ «Реабили-
тация», 2011. С. 20.

2 Там само.
3 Там само.
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ні). З цієї точки зору найповніше невербальна мова тілу, жесту 
представлена в мистецтві танцю.

У ракурсі наведеного спостереження К. Вульфа стає зрозумі-
лим такий посилений інтерес сучасних видів мистецтва до най-
різноманітніших форм удавання, перформенсу, до яскравої видо-
вищності й театральності дії. 

Ще одна характерна прикмета сучасного культурного про-
цесу – в його європейському і світовому вимірах – тенденція 
до інтеграції як художніх, так і позахудожніх образних систем. 
Подібні інтегративні форми становлять сутність феномену 
так званого пластичного театру  – органічного сплаву музики 
з «мистецтвами руху»: танцем (сучасною хореографією), пан-
томімою, драматичною дією (театром, у тому числі ляльковим 
і маріонетковим), з  елементами перформенсу, кінематогра-
фом, цирком, спортивною акробатикою, різними дійствами, 
ритуалами, шоу, а  також із образотворчим (зображальним) 
мистецтвом (живописом, скульптурою, архітектурою), поезі-
єю (словом) 4. Перелік названих художніх компонентів можна 
продовжувати, оскільки пластичний театр являє собою до-
волі вільну розімкнуту систему, відкриту для різноманітних 
структурних об’єднань, яка має у своєму потенціалі безмежні 
можливості їхнього варіювання та активного інтегративного 
пошуку. При цьому обов’язковою умовою пластичного видо-
вища залишається драматургічна цілісність дії, константна за 
будь-яким мікстовим «комплектом» його складників.

Названі процеси певною мірою позначаються і на сучасному 
хореографічному мистецтві. Посилення театральної видовищ-
ності, а також наростаюча тенденція до зближення образних сис-
тем різних мистецтв (насамперед йдеться про «музикалізацію» 
танцю і різні форми сценічного руху в театрі, сучасному цирку, 
у різноманітних театралізованих дійствах, й дедалі більшу плас-

4 Зінич О. Пластичний театр як художній феномен в контексті інтегративних 
тенденцій в сучасному хореографічному мистецтві. Українське мистецтвознав-
ство: матеріали, дослідження, рецензії : зб . наукових праць . Вип . 7 . Київ : ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. С. 148.

тичну «зримість» музики), до їхньої інтеграції й синтезу, великою 
мірою стимулює появу в балетному театрі численних мікстових 
форм вистави, заснованих на пластичній взаємодії музики і «мис-
тецтв руху» (чутного-видимого). 

Актуальність запропонованого дослідження підтверджуєть-
ся широченним спектром художнього пошуку видатних компо-
зиторів і хореографів ХХ і ХХІ  ст. і, як наслідок,  – виникнен-
ням низки балетних шедеврів, що кореспондуються з естетикою 
пластичного театру, починаючи з так званих мюзик-хольних 
балетів композиторів французької «Шістки» – «Параду» Е. Саті 
(у хореографії Л. Мясіна), «Блакитного поїзду» Д. Мійо і «Ланей» 
Фр. Пулєнка (у хореографії Б. Ніжинської), «Пасторалі» Ж. Орі-
ка, «Кішки» А. Соге і «Балу» В. Рієті (у хореографії Дж. Баланчі-
на), і закінчуючи знаковими постановками С. Лифаря, М. Бежа-
ра, Р. Петі, А. Прельжокажа, І. Кіліана, Дж. Ноймайєра, М. Екка 
та інших сучасних хореографів. 

Однією з перших форм пластичного театру, яка інтегрувала 
в собі різні художні системи, можна вважати мюзик-хольний 
напрям, що зародився в надрах «Російського балету» – балет-
ної антрепризи С. Дягілєва в Парижі. Своєрідним маніфестом, 
що сповістив про народження пластичного театру, стала п’єса 
«Груди Терезія» Г.  Аполлінера (1917), де йшлося про «новий 
дух у театрі», що виник із поєднання «[…] звуків, жестів, ко-
льору, крику, шумів, музики, танцю, акробатики, поезії, живо-
пису» 5. Цей концепт Г. Аполлінер розвиває також у вступній 
статті «Дух нового» до програми балетної вистави «Парад» 
Е. Саті (сценарій Ж. Кокто) з хореографією Л. Мясіна й деко-
раціями П.  Пікассо (з  цього спектаклю у 1917  році й розпо-
чався новий мюзик-хольний напрям у балетному мистецтві): 
тут «[…]  вперше досягнута нова єдність (адже до цього дня 
декорації та костюми, з одного боку, а хореографія – з іншого, 
поєднувалися лише зовнішніми узами») 6.

5 Косачева Р. О музыке зарубежного балета (1917–1939): Опыт исследования: 
монография. Москва : Музыка, 1984. С. 70.

6 Там само. С. 112.
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Мюзик-хольний напрям в балеті мав безліч різновидів, 
і  кожний новостворений балет, фактично, виявлявся новим 
мікстом елементів різних образних систем. Це вже названий 
футуристично-сюрреалістичний, урбаністичний «Парад» і сіне-
матографічний «Антракт» Е.  Саті, вестернізований фарс «Бик 
на даху» і спортивний «Блакитний поїзд» Д.  Мійо. Це також 
побутова комедія «Матроси», комічна історія із життя кіно-
режисерів й кінозірок «Пастораль» і стилізація комедії-балету 
епохи Ж.-Б. Мольєра «Докучні» Ж. Оріка, а також неокласич-
но-конструктивістська «Кішка» А. Соге. І, нарешті, – це синтез 
античної драми та ревю, балет-пантоміма «Молодята Ейфелевої 
вежі» – колективний твір «Шістки».

У  мюзик-хольних балетних виставах використовувалася 
стилістика кабаре, кафе-шантану, майданних, ярмаркових ви-
довищ, балагана, елементів циркової акробатики, заснованих 
на демонструванні атлетизму, прийомів боротьби, що потре-
бували мускульних зусиль, а  також різноманітних прийомів, 
пов’язаних зі збереженням рівноваги (усілякі піраміди, стій-
ки та інші акробатично-атлетичні трюки). Зі спорту запозичу-
валися ритмічні рухи гравців у теніс, гольф, специфічні рухи 
плавців, ковзанярів. Мюзик-хольний спектакль асимілював 
також механічні машинні ритми, ексцентрику, трюки, прийом 
уповільненого руху, монтажність із нового на той час (машин-
ного) мистецтва кіно. 

Музичний ряд був зітканий із ритмоінтонацій джазу (джа-
зових обробок популярних на той час регтайму і танго), ста-
рофранцузького, негритянського, бразильського фольклору, 
музики кафешантану і кабаре 7. Переважали, головним чином, 
побутові жанри з їхніми чіткими, усталеними куплетно-тан-
цювальними, дансантними ритмоформулами, які давали по-
штовх відповідній пластиці руху, жесту, танцю. І  все це було 
помножено на естетику конструктивізму, кубізму та сюрреа-
лізму, що проявилися в авангардній сценографії П.  Пікассо, 

7 Див.: Косачева Р. О музыке зарубежного балета… С. 146. 

Ж. Брака, Ф. Леже, А. Лоуренса, М. Ернста, Х. Міро, П. Певзне-
ра, Н. Габо, П. Прюна.

Тож мюзик-хольна балетна вистава із її «епатуючою розва-
жальністю» більш за все наближалася до «видовища як такого» 
8. Та головне  – мюзик-хольний напрям у балеті запропонував 
«[…] новий тип синтезу компонентів самого спектаклю […], де 
музика перестала бути провідною […], перетворившись на одну 
зі складових вистави» і виступала «[…] в ролі компонента син-
тетичних образів» 9. Те ж саме можна сказати і про хореографію, 
і про декоративне оформлення – у мюзик-хольній виставі вони 
були невід’ємними і рівноправними учасниками синтезу.

З  естетикою пластичного театру кореспондуються й аван-
гардистські пошуки видатного хореографа і теоретика танцю-
вального мистецтва ХХ  ст., українця за походженням Сержа 
Лифаря, що почалися вже з його першого хореографічного до-
свіду – балету «Байка про лисицю, півня, кота та барана» І. Стра-
вінського, постановку якого йому доручив С. Дягілєв 1925 року 
в трупі «Російський балет».

Уважне прочитання музичної партитури «Байки про лиси-
цю, півня, кота та барана» наштовхнуло С. Лифаря на неорди-
нарні пластичні рішення. Так, саме партитура І. Стравінського 
викликала у постановника «[…] думку побудувати балет на па-
ралелі хореографічного та акробатичного виконання; я захотів 
у «Renard’e» виразити побудову руху в його формах, знайти 
сучасний хмарочос танцю, відповідний музиці Стравінського 
і кубізму Пікассо» 10. У пошуках власного стилю хореограф пі-
шов шляхом відмови від класичної структури балету та усклад-
нив хореографічну партитуру спектаклю введенням акробатів 
і відповідною лексикою, заснованою на атлетично-акробатич-
них перевертах, підтримках, стрибках та інших спортивно-
циркових елементах. Як згадував С. Лифар, С. Дягілєву сподо-

8 Див.: Там само. С. 144.
9 Там само. С. 147–148.
10 Лифарь Сергей. Страдные годы. С Дягилевым. Воспоминания. Сб. Киев : 

Муза Лтд, 1994. C. 281.
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балася ця ідея: «Безперечно, Стравінський нерідко  – акробат 
звуків, Пікассо – акробат ліній, а Лифар – акробат пластики» 11. 

Пошуками нового синтезу різних образних систем відзначе-
ний і балет С. Лифаря «Ікар», заснований на спільності законів 
чутного-видимого, пов’язаних із синестезійним суміщенням 
співвідчуттів – пластично-хореографічного та інтонаційно-зву-
кового. Це була цікава спроба С. Лифаря – у дусі авангардист-
ських пошуків того часу – обійтися без звичного для балетної 
вистави музичного супроводу як такого, замінивши його на чис-
тий ритм. Симптоматично, що цей намір Сержа Лифаря був га-
ряче сприйнятий видатними діячами мистецтва. Так, Жан Кок-
то писав: «[…] цим балетом хореограф заявив про своє бажан-
ня звільнити танець від властивих музиці обмежень» 12. У свою 
чергу Поль Валері був ще більш категоричним, відзначивши, 
що завдяки розумінню мистецтва танцю як «узагальненої поезії 
руху людства», Серж Лифар зумів в «Ікарі» «[…] скомпонувати 
балет на самому ритмі, зробити з нього якусь абстрактну по-
ему, котра через його тіло набула обрисів, і обійтися без диктату 
будь-якої музики» 13. 

«Я думаю, – зазначав С. Лифар у своїй «Хореології», – що, 
можливо, на цей шлях «моноритмічності» (змін виразнос-
ті лише на основі ритму) мене привело «Болеро» мого друга 
Моріса Равеля» 14 . Сама ж ідея балету «Ікар» виникла у хоре-
ографа ще у 1930 році. Спочатку це мав бути балет з музикою 
І.  Маркевича. Однак після її прослуховування С.  Лифарь ви-
рішив, «[…] що жодна музика не може передати просту, стри-
ману, сувору красу грецького міфу й те бачення танцю, яке 
він мені навіював. Політ, а потім спокутне падіння Ікара мо-
гли відлунювати лише тишею або глухими ударами людсько-

11 Лифар С. Спогади Ікара / пер. з фр. Г. Малець. Київ : Унів. вид-во ПУЛЬ-
САРИ, 2007. С. 161.

12 Там само. С. 164.
13 Там само. С. 164.
14 Лифарь С. Мемуары Икара / пер. с фр. Г. С. Беляевой Москва : Искусство, 

1995. С. 228.

го серця. Будь-яка музична тривожність, будь-який звуковий 
«клімат» здавалися б штучними й відволікали увагу глядача від 
суті драми. Різкий звук, що вибухає серед тиші, буде найкра-
щим акомпанементом кульмінацій; будь-який мелодійний або 
гармонійний вступ ослаблює їх.

Тож […] мій «Ікар» танцюватиметься без музики – так він ви-
грає в експресії і, крім того, покаже, на що здатен танок, який об-
ходитися без будь-якого акомпанементу […]» 15. 

Так у 1935 році з’явився новий балет С. Лифаря, названий хо-
реавтором 16 початком «нової ери музики і танцю», де ритм наро-
джувався з танцю, а «мелодичною лінією» ставав сам танцівник. 
Кожний створений рух записувався в його ритмічному еквіва-
ленті. В результаті, С. Лифар, уявляючи, як за його «[…] плечи-
ма тріпочуть крила Ікара […]»  17, усього впродовж двох годин 
створив власну ритмічну партитуру спектаклю, яку потім ком-
позитор А. Онеггер ( за допомогою Ж. Сіфера) інструментував 
для ансамблю ударних інструментів за три дні. «Чистий ритм» 
ставав своєрідним камертоном балету, максимально підкреслю-
ючи малюнок музикалізованих танцювальних рухів. Досягнув-
ши найвищого «ліризму в пластиці»  18, хореограф прагнув до-
могтися в «Ікарі» справжнього союзу тіла і духу, що допомогло б 
«[…] побороти силу тяжіння і перетворити тіло не в інструмент, 
ні, але в єдине ціле з рухом, сполучене в пластичній симфонії» 19. 
Дійсно, у гранично виразній жестопластиці, у нескінченій низці 
злетів і падінь героя Серж Лифар (який сам виконував партію 
Ікара  20) дуже точно і ємно втілив вічне устремління людства 

15 Лифар С. Спогади Ікара... С. 53.
16 Термін «хореавтор» вживається з 1937 року як синонім терміна «хорео-

граф» [див.: Лифарь С. Мемуары Икара... С. 262]. 
17 Лифар С. Спогади Ікара. С. 53.
18 Там само. С. 164.
19 Лифарь С. Мемуары Икара... С. 218.
20 За виконання партії Ікара С. Лифар був удостоєний звання «етуаль» (зірка) 

Паризької Гранд Опера. Симптоматично, що до 1935 року це звання отримува-
ли лише танцівниці. 
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увись, паріння не тільки духу, але й тіла: «Танець кидає виклик 
небу. Танцівник докладає всіх земних сил, аби злетіти в висо-
чінь… Міф ламає йому крила, але геній танцю рятує його й за-
лишає герою шанс бути людиною» 21. 

Ще однією дієвою художньою системою в «Ікарі» була сцено-
графія, яка теж несла у балеті значне смислове навантаження 22: 
образну домінанту вистави посилювали оригінальні декорації 
Пабло Пікассо. Створені ним до відновленої постановки «Ікара» 
у 1962  році, вони відбивали найдраматичніші моменти балету. 
Вражаюче вибудовано сцену загибелі героя, де сценографія ак-
тивно включається у дію. Так, зображення на заднику сцени ве-
летенського розпаленого Сонця та Ікара, який із розпростертими 
крилами стрімголов падає догори ногами, передує появі самого 
героя-танцівника, який уже в балетній пластиці відтворює мо-
мент падіння та смерті Ікара. 

Цікаво, що готуючи прем’єру «Ікара» 1935 року, Серж Лифар 
мало не потрапив під вплив сюрреалістичних новацій Сальва-
дора Далі. Проте, побачивши ескізи художника, хореограф був 
шокований: на заднику сцени було зображено тридцять мото-
циклістів, що мчали на своїх залізних конях; Ікар був абсолютно 
оголений, його голову увінчувала величезна здобна булка, а кри-
ла заміняла пара милиць. Фінал же замислювався як суцільний 
абсурд. На сцену в домовині виїздив-випливав католицький свя-
щеник: замість весел він тримав у руках ложку, щоб витягти нею 
Ікара, який тільки-но впав… Зважаючи на всі ці фантазми, хоре-
ограф вимушений був відмовитися від співробітництва з Далі 23  

21 Лифар С. Спогади Ікара... С. 164.
22  Київські глядачі змогли побачити балет «Ікар» під час гастролей балет-

ної трупи Національної опери м. Бордо (Франція) в рамках міжнародного про-
екту, здійсненого навесні 2002 року на VІ Міжнародному балетному фестива-
лі «Серж Лифар де ля Данс» за ініціативи вдови хореографа графині Ліллан 
д’Аллефельдт-Лаурвіг.

23 Зинич Е. Полет Икара. Из Бордо в Киев – на крыльях Сержа Лифаря. Прав-
да Украины . 2002. 2 апреля.

і запросити до співпраці над балетом художника «помірковано 
класичного напрямку» 24. 

Надалі танцювальний рух та його зв’язок з музикою перебува-
ли в центрі уваги Сержа Лифаря, який вважав, що танець в балеті 
«[…]  одухотворявся музикою, музика знаходила своє здійснення, 
своє вираження у русі тіла, в його елевації – у Танці» 25. Невипадково 
видатний хореограф і геніальний танцівник ХХ ст. С. Лифар вважав 
танець «пластичною музикою» 26, де «мелодичною лінією» стає тан-
цівник 27, чиї «[…] руки співають, долоні говорять, ноги відбивають і 
малюють ритм» 28. А власне танець в хореології С. Лифаря постає як 
багатовимірна просторово-часова система координації і сполучення 
його горизонтальних (лінії) і вертикальних (па) складників: «[…] лі-
нії  – це мелодії танцю, па  – акорди, що пластично акцентуються, 
вони можуть бути гармонічними і дисонансними. В загальних рисах 
велике романтичне адажіо є нічим іншим, як довгим розгортанням 
досконалого, бездоганного акорду. І, навпаки, танці жанрові чи ха-
рактерні базуються на пластичних дисонансах» 29. 

У цілому, в усіх своїх хореографічних постановках С. Лифар 
прагнув домогтися рівноправних  – паритетних  – взаємовідно-
син між музикою і танцем, такого їх співвідношення, в якому б 
танець, первісно обумовлений музикою, разом з тим ставав би 
самодостатнім витвором високого мистецтва, народженого від 
синтезу «емоції та геометрії» 30. 

Серед сучасних хореографів України своїм особливим бачен-
ням естетики й стилістики пластичного театру  – як інтеграцій-
ного союзу різних образно-художніх систем – виділяється Раду 
Поклітару: традиційні постановки класичних балетів не входять 

24 Лифарь С. Мемуары Икара... С. 220.
25 Лифарь Сергей. Страдные годы. С Дягилевым... C. 101.
26 Лифарь С. Мемуары Икара... С. 259.
27 Там само. С. 221.
28 Там само. С. 259.
29 Там само. С. 259.
30 Лифар С. Спогади Ікара... С. 145.
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у сферу його інтересів. Відомий балетмейстер 31, громадянин Бі-

31 Раду Поклітару – лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів: 
Міжнародного конкурсу ім. Олега Дановського, Румунія (1999, кращий номер су-
часної хореографії), Міжнародного фестивалю «Music of the World», Італія (1999, 
кращий одноактний балет), Міжнародних конкурсів ім. Сержа Лифаря, Україна 
(1999, Третя премія в конкурсі хореографів; 2001, Перша премія в конкурсі хорео-
графів), Міжнародного конкурсу артистів балету та хореографів у Варні, Болгарія 
(2000, 2008, Перша премія за кращу сучасну хореографію), Міжнародного фести-
валю сучасної хореографії у Вітебську, Білорусь (2000, спеціальна премія за кращу 
хореографію), Міжнародного конкурсу артистів балету «Арабеск», Росія (2000, 
премія за кращий номер сучасної хореографії), Міжнародного конкурсу артистів 
балету та хореографів у Москві (2001, Перша премія конкурсу хореографів). На-
городжений Київською Пектораллю, Україна (2002, 2006, кращий музичний спек-
такль, краща робота балетмейстера; 2007, подія року). Навчався у Московському 
хореографічному училищі (1983–1984), Одеській балетній школі (1984), Киши-
нівському музичному училищі ім. Ш. Нягі (1985). У 1991 році закінчив Пермське 
хореографічне училище по класу О.  Сахарова (спеціальність «артист балету»). 
1991–2001 був артистом балету в Білоруському театрі опери та балету. 1996 де-
бютував як балетмейстер хореографічною мініатюрою «Точка перехрещення» 
на музику А. Кореллі на сцені Білоруського хореографічного коледжу. З 1994 на-
вчався на хореографічному відділенні Білоруської академії музики, яку закінчив 
1999 за спеціальностями: хореограф (кл. В.  Єлізарьєва), мистецтвознавець (кл. 
Ю.  Чурко), викладач теорії хореографії. Дипломна робота  – балет «Поцілунок 
феї» І.  Стравінського в Національному театрі опери та балету Білорусі (1999). 
2000–2001 – головний балетмейстер Молдавської національної опери. Впродовж 
2001–2006 здійснював сучасні балетні постановки на театральних сценах України, 
Білорусі, Латвії, Росії: серед них – «Картинки з виставки» на музику М. Мусорг-
ського та «Весна священна» І. Стравінського (2002, Національна опера України 
ім. Т. Г. Шевченка), «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (2003, Большой театр Ро-
сії, Москва; разом з англійським режисером Д. Доннелланом). 2006 створив влас-
ний авторський театр «Київ модерн-балет» (за ініціативи та фінансової підтрим-
ки В. Філіппова): прем’єрна вистава – балет у двох серіях «Кармен. TV» (на сцені 
Національного українського драматичного театру ім. І. Франка). Створив (разом 
з художниками А. Іпатієвою та А. Злобіним) низку вистав, які було репрезенто-
вано на фестивалях у Франції («Час кохати», Біарріц), Молдові («Бієнале Е. Іонес-
ко»), Таїланді («Фестиваль музики і танцю», Бангкок), Росії (фестиваль «Золота 
маска», Москва; фестиваль «Нові горизонти», Маріїнський театр опери та балету, 
С.-Петербург, 2009, 2010). З червня 2012 – художній керівник Київського муніци-
пального театру опери та балету для дітей та юнацтва. Балетмейстер-постановник 
понад 30-ти вистав: «Миттєвості» за поезією К. Бальмонта (1998, Мінський музич-
ний театр), «Поцілунок феї» І. Стравінського (1999, Білоруський театр опери та 
балету), «Світ не закінчується біля дверей дому» на музику Ж. Депре та Г. Ма-

лорусі, народжений у столиці Молдавії, Раду Поклітару по пра-
ву вважається українським хореографом. Адже саме в Україні – 
країні, де, за великим рахунком, сучасна хореографія утвердилася 
відносно нещодавно (у порівнянні, скажімо з Європою чи Аме-
рикою), – він зміг уповні самореалізуватися й створити (за фінан-
сової підтримки мецената Володимира Філіппова) свій власний 
сучасний театр «Київ модерн-балет».

Що стосується творчого методу Раду Поклітару, то його до пев-
ної міри можна вважати наслідувачем традицій таких визначних 
хореографів ХХ ст., як Джордж Баланчін, Моріс Бежар, Ролан Петі, 
Джон Ноймайєр, Матс Екк та ін. (цей перелік можна продовжува-
ти і продовжувати). Разом з тим, у Р. Поклітару зона шукань влас-

лера (1999, Мінський музичний театр), «Quo Vadis» на музику  С.  Губайдуліної 
та молдавську народну музику (1999, Білоруський хореографічний коледж), «La 
spectre de la rose» на музику К.-М. Вебера (2001, Мінський музичний театр), «Жін-
ки у ре-мінорі» на музику Й.-С. Баха (2001, Одеське училище мистецтв і культури 
ім. К. Данькевича), «In PIVO veritas» на ірландську нар. музику та музику епохи 
Ренесансу (2002, Мінський музичний театр); «Картинки з виставки» на музику 
М. Мусоргського та «Весна священна» І. Стравінського («2002, Національна опе-
ра України ім. Т. Г. Шевченка); «Болеро» та «Вальс» М. Равеля (обидві – 2003, На-
ціональна опера Молдови); «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (2003), «Палата 
№ 6» на музику А. Пярта (2004) (обидві – Большой театр Росії); «День народження 
Отелло» на музику  С.  Прокоф’єва (2004, Російський камерний балет, Москва); 
«Сім смертних гріхів» (балет зі співом) К. Вайля (2004, Пермський театр опери 
та балету), «Кантата» на музику Й.-С. Баха (2005, Пермське хореографічне учили-
ще), «Попелюшка» С. Прокоф’єва (2005, Латвійська національна опера), «Прин-
цеса Атех, або Одкровення принцеси хазарської» – моноопера Г. Чабану (2005, 
Національна опера Молдови, разом із П. Вуткарзу); «La Forze Del Destino» («Сили 
долі») – опера-балет на музику Дж. Верді, Дж. Пуччіні, К. Сен-Санса, А. Бойто, 
А. Каталані (2005, Фонд мистецтв В. Філіппова), «Попелюшка» О. Тодеску (2006, 
Латвійська національна опера), «Кармен. TV» на музику Ж. Бізе (2006), «Верон-
ський міф: Шекспіріменти» на музику П. Чайковського. Ф. Генделя та музику епо-
хи Ренесансу (2007), «Болеро» М. Равеля (2007), «Дощ» на музику Й.-С. Баха та 
музику народів світу (2007), «Лускунчик» П. Чайковського (2007), «Underground» 
на музику П. Васкса (2008), «Палата № 6» на музику А. Пярта (2008) – усі в Театрі 
«Київ модерн-балет»; «Двоє на качелях» на музику Й.-С. Баха та Ч. Варгас (2009, 
Гала-концерт Ігор Колб та друзі», центр «Бункамура», Токіо, Японія); «Перехрес-
тя» – балет-триптих М. Скорика (2012, Національна опера України ім. Т. Г. Шев-
ченка) та ін.; автор понад 40 хореографічних мініатюр. 
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ної танцювальної стилістики настільки широка і багатопланова, 
що його навряд чи варто механічно прилічувати до апологетів чи-
стої балетної неокласики, танцю-модерн або contemporary dance. 

Вектор творчих зацікавлень балетмейстера-експериментатора 
Р. Поклітару спрямований на оновлення пластичної мови, форм 
і лексики сучасної хореографії. Не заперечуючи будь-які стилі, 
балетмейстер ратує за вільний танець: «Якщо мені здається до-
речним використати рух класичного танцю у моїй виставі, я його 
використовую, так само, як і рух танцю-модерн. Коли в тебе від-
сутнє табу, твоя палітра стає більш яскравою. Це може видатися 
еклектикою, однак, оперуючи багатьма стилями, я відчуваю себе 
по-справжньому вільним»  32. Власне, у  балетному театрі хорео-
графа, де танець завжди співвіднесений з музикою, органічно по-
єднуються елементи класики, танцю-модерн і contemporary dance 
з елементами театральної видовищності та перформенсу. 

Багато знакових постановок Раду Поклітару вирішені в есте-
тиці пластичного видовища та інтегрують – у різних варіантах і 
модифікаціях – образні системи різних мистецтв. Це стосується і 
розгорнутих балетних композицій, і жанру хореографічної мініа-
тюри, визнаним майстром якої є Раду Поклітару 

Справжнім пластичним видовищем є й одна з перших поста-
новок хореографа «Картинки з виставки» на музику М. Мусорг-
ського у вишуканій оркестровці М.  Равеля, зроблена з особли-
вим акцентом на живописність, скульптурність, тілесну відчут-
ність дії. Так, у  своєрідному пролозі спектаклю перед глядачем 
постає галерея застиглих статуй-манекенів, убраних в костюми 
численних балетних персонажів. Беручи на себе функцію сце-
нографічної атрибутики, костюми водночас «працюють» на ха-
рактеристичність тієї чи іншої дійової особи (поряд з музичною 
і танцювальною складовими), а також виступають як важливий 
фактор театралізації (прийом театру в театрі). Стрімке розгор-
тання сцен-епізодів балету одухотворяється пластично зримими 
візуально-звуковими образами В.  Гартмана  – М.  Мусоргського, 

32  «Силы судьбы» («Lа Forze Del Destino»). Программка спектакля. Киев  : 
Киев модерн-балет, 2005.

що переводять скульптурну статуарність манекенів у динаміку 
різноманітних форм танцювального руху.

Своєрідний різновид пластичного театру-видовища, здійснено-
го Раду Поклітару разом з танцівниками колективу «Київ модерн-
балет», репрезентує балет-триптих «Перехрестя»  33. Тут уперше – 
на перехресті балетного мистецтва – зустрілися композитор Ми-
рослав Скорик (він же диригент-постановник вистави), хореограф 
Раду Поклітару і художник-сценограф Олександр Друганов.

Примітно, що ідея створення балету на скрипкову музику 
М. Скорика належить саме Р. Поклітару  34. Як зазначив сам ба-
летмейстер, він довго йшов до вибору музики для майбутньої ви-
стави. Прослухавши низку партитур М. Скорика, хореограф зу-
пинився на трьох скрипкових концертах композитора: «Ця музи-
ка – любов з першого погляду. І спочатку було страшно, чи зможу 
я представити щось гідне цій музиці» (з інтерв’ю Р. Поклітару на 
прес-конференції з нагоди прем’єри балету «Перехрестя»). 

Кінцева назва балету виникла не відразу. В процесі народжен-
ня спектаклю постановники змінили близько десяти назв, перш 
ніж зупинитися на «Перехресті». Ця назва вбирає в себе безліч 
образно-смислових і філософських підтекстів 35. Адже «Перехрес-
тя» – своєрідний перетин творчих доль і художніх устремлінь усіх 
учасників проекту, зрештою підсумок їхньої плідної співтворчос-

33 Світова прем’єра балету «Перехрестя» М. Скорика у хореографії Р. Поклі-
тару відбулася на сцені Національної опери України 18 травня 2012 року в рам-
ках святкування «Днів Європи – 2012» в Україні. Балет створювався на замов-
лення Міністерства культури України за підтримки Міністерства закордонних 
справ України і Національної Спілки композиторів. 

34 Зауважимо, що у хореографа вже був досвід створення балету на скрип-
кову музику: 2008 року Раду Поклітару поставив спектакль «Underground» на 
музику скрипкового концерту П. Васкса.

35  Звернення Раду Поклітару до філософської теми пересічень-перехрестів з 
їхнім глибоким понадбуттєвим підтекстом не випадкове. Можна припустити, що 
задум цього балету-притчі визрівав у хореографа ще з часу його дебюту як балет-
мейстера-постановника. Адже ще 1996 року на сцені Білоруського хореографічного 
коледжу він представив на суд шанувальників балетного мистецтва свою хореогра-
фічну мініатюру зі схожою назвою «Точка перехрестя» на музику А. Кореллі. 
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ті. І не тільки. Головний духовно-етичний вектор вистави «Пере-
хрестя», за задумом Р. Поклітару, спрямований у світ внутрішніх 
і зовнішніх імпульсів окремої людини у розвої і безлічі зустрічей і 
розставань. Зрештою це повернення людини до себе, усвідомлення 
свого «я» в космічній безмежності життя. На переконання поста-
новника, «[…] ми всі – прочани в цьому житті. Йдемо з пункту «А» 
у пункт «Б», проходячи певні етапи свого життя. У кожної людини 
своя стежинка і свій особливий путь […] балет «Перехрестя» мож-
на назвати виставою-притчею, фантазією і подорожжю» 36.

Раду Поклітару з самого початку виступав проти написання 
текстового лібрето балету. І  хоча у всіх візуалізованих мовою 
танцю частин вистави-триптиху, що представляють різні історії, 
є свої підназви, постановники свідомо їх не озвучили для гляда-
чів, тим самим залишивши для них свободу власного прочитання 
смислів і акцентів музично-танцювального дійства.

Сам М.  Скорик не вважає виставу «Перехрестя» звичайним 
балетом: «Це не чистий балет, а  синтетичне поєднання різних 
жанрово-видових складових» (з  інтерв’ю композитора на прес-
конференції, присвяченій прем’єрі балету). 

Справді, балет «Перехрестя»  – напрочуд оригінальний мікст 
танцю, пластичного руху, живого звучання скрипкової музики 
М. Скорика (концерти для скрипки з оркестром – № 6, № 2, № 7) 
у виконанні Андрія Бєлова (Україна – Німеччина), Богдани Пів-
ненко (Київ), Назарія Пілатюка (Львів) разом з оркестром Націо-
нального опери України та кіно-відео-ряду на заднику сцени, що 
супроводжує спектакль, створюючи своєрідний візуальний контр-
апункт до пластичної дії. Симптоматично, що майже всі сценогра-
фічні рішення, в  тому числі асоціативний відеоряд, О.  Друганов 
«побачив» внутрішнім зором, слухаючи музику М. Скорика із за-
плющеними очима. У той самий час хореограф зізнався, що ство-
рював балет «Перехрестя», відштовхуючись від образно-емоційної 
й структурної сторони музики; мислив масштабно – відразу вели-
кими розгорнутими хореографічними сценами. 

36 Поліщук Т. На академічній сцені без табу. День. 2012. 16 травня. С. 1, 10.

Взаємодія сучасного танцю з симфонічним оркестром, з со-
лістами-скрипалями, взагалі з живим звуком, стала, за словами 
Р.  Поклітару, і  для нього особисто, і  для трупи «Київ Модерн 
балету» новим, несподіваним досвідом, що дозволило і хорео-
графові, і танцівникам творити нову енергетику. А потужне ві-
бруюче енергетичне поле, в свою чергу, не дало їм загубитися у 
звуковому просторі музики М. Скорика і знайти точну пластич-
ну інтонацію спектаклю.

Загалом хореографія балету становить дивовижний конгломе-
рат взаємодії танцівників, їхнього вируючого руху, що весь час 
змінюється, трансформуючись у різні пластичні форми  – чи то 
в єдине нівельовано-механістичне пластичне «тіло», чи то ви-
окремлюючись в індивідуалізовано-персоніфікований рух. На-
гадаємо, що такий підхід до пластичної трактовки танцівників 
як заводних механістичних маріонеток-манекенів із цілком ні-
вельованою індивідуальністю («свого роду контур фігури» 37) чи 
не вперше застосував у 1917 році Леонід Мясін в епатажній по-
становці мюзик-хольного балету «Парад» Еріка Саті в антрепри-
зі С. Дягілєва «Les Ballet Russes» у Парижі (лібрето Жана Кокто, 
кубістська сценографія Пабло Пікассо).

У творчості самого Раду Поклітару пластичний мотив таких 
бритоголових персонажів-роботів виконує роль наскрізного 
пластичного лейт-образу багатьох його балетів. Назвемо хоча б 
«Весну священну» І. Стравінського, або ж «Болеро» М. Равеля.

А метафоричний паралельний відеоряд візуально змінює 
фокусування того, що відбувається і, надаючи сценічному про-
стору ще один, глибинний вимір, розсуває його рамки, стирає 
грань між власне танцювальним дійством і віртуальним світом 
на екрані. Тут, як у калейдоскопі, стрімко транслюються, зміню-
ються-миготять різні кадри-картинки: від стрімких перехрещу-
вань і спряжінь ліній, які знаходять своє матеріальне втілення 
у нитках, струнах, канатах, що то рвуться, то знову зв’язуються 
в єдину цілісність (алегоричний образ дискретності буття, не-

37 Косачева Р. О музыке зарубежного балета… C. 111. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Тенденції інтеграції образних систем сучасного українського…Олена Зінич

331330

скінченого ланцюга змін природної круговерті  38), від пере-
січень спіралей (цілком розпізнавана алюзія на властиву для 
всього живого на Землі подвійну спіраль ДНК) до хаотичних 
нагромаджень, зіставлення та зіткнення різних планет  – ніби 
пульсуючих кадрів-миттєвостей зародження галактик, знятих 
кінокамерою з динамічним прискоренням. І, нарешті, до взято-
го у загадково-зловісному ракурсі ока людини, – як всевидячого 
Ока Творця Всесвіту.

Така багатошаровість пластичного видовища прояснює голо-
вний концепт балету-триптиху «Перехрестя» на музику М. Ско-
рика, здійсненого Раду Поклітару, для якого перехрестя  – це і 
точка перетину чиїхось життів, подій, галактик, а можливо, і точ-
ка відліку (якщо згадати, що в балеті є також пластичний мотив 
народження людини), початку нового буття у Всесвіті.

Творчість Раду Поклітару  – видатне художнє явище. Хо-
реограф створив унікальний авторський театр сучасної хоре-
ографії, в якому енергія танцювального руху значно посилю-
ється привнесенням елементів мови та образних систем інших  
мистецтв 39. 

Образні системи у балетному театрі (аспект інтегра-
ції). У балетному мистецтві, як і в опері, «основний закон при-
роди»  40  – це синтез усіх його складників. Тому, коли йдеться 
про балетний спектакль, неможна, з нашого погляду, фокусува-
ти увагу виключно на його візуально-пластичному ряді – тоб-
то на хореографії, пластиці руху, або ж аналізувати тільки його 
інтонаційно-звуковий ряд – музику. Задля створення цілісного 

38 Тут напрошується аналогія з давньогрецькими Мойрами, або давньорим-
ськими Парками  – богинями долі, які прядуть нить людського життя: Клото 
пряде нитку, Лахесис веде її крізь життєві негоди, Атропа (в буквальному пере-
кладі «невідворотна») перерізає нить, обриваючи життя.

39  Зинич Е. Интеграция разных образных систем в творчестве Раду Покли-
тару (театр «Киев модерн-балет»). Мова і культура (Науковий журнал) . Київ  : 
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16 .Т. ІV (166). С. 25–32.

40 Покровский Б. Размышления об опере. Москва : Советский композитор, 
1979. С. 118.

пластичного образу балетної вистави необхідно враховувати 
специфіку взаємодії художніх систем усіх мистецтв – учасників 
синтезу – і, насамперед, музики та хореографічного руху.

Ще у XVIII  ст. французький реформатор балету Ж.-Ж.  Но-
верр уважав музику найдієвішим фактором у розкритті хорео-
графічної образності, підкреслював «нерозривний зв’язок між 
мистецтвом звуку і пластики» 41 у танці, наголошуючи на необ-
хідності взаємодії й узгодженості хореографічного руху з ру-
хом ритмоінтонаційним. Саме від реформи Новерра «почала 
[…]  творчо утверджуватись  аналог ія  між окремими 
«мовленнєвими» у  своїй  виразност і  елементами тан-
цю та  елементами музики,  п ідкреслюватися  зв ’язок 
між характером руху ,  м іж смислом оклику  чи  вигуку 
(не  словесних ,  а  звукових)  та  жесту ,  м іж мелодичною 
фразою та  фразою пластичною,  між речитативом і 
пантомімою»  42. Проте, зазначимо, що еволюція від такого 
роду аналогій до органічного синтезу музичних і пластичних 
образів, до можливості відтворення музичної драматургії (тоб-
то принципів музичного розгортання: маються на увазі мотив-
ний, варіаційний, поліфонічний типи тематичного розвитку і 
принцип симфонізації) у драматургії хореографічної партитури 
балету була повільною і довготривалою. 

Оскільки саме балетна музика первісно зумовлює образний 
стрій і темпоритм, а  також усю драматургію майбутнього спек-
таклю, то важливою передумовою і вихідною точкою в роботі 
хореографа над постановкою балету стають уважне прочитання 
та аналіз музичної партитури. Якщо це суто балетна партитура, 
то особливий акцент слід робити саме на принципах драматур-
гічного розгортання тематизму, закладених в ній хореографічно-
пантомімних формах, на її змістовно-смисловій складовій, а та-
кож – не в останню чергу – на авторських ремарках, які фактично 

41 Богданов-Березовский В. От Люлли до Прокофьева. О музыкальной куль-
туре балета. Музыка советского балета: Сб . статей. Москва : Государственное 
музыкальное издательство, 1962. С. 9.

42 Там само. С. 10–11. Розрядка автора.
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містять у собі прямі підказки хореографові у вибудобуванні спек-
таклю (згадаймо ємні і точні підказки в партитурах М.  Равеля 
«Дафніс і Хлоя», «Дитя і чари», «Сон Флоріни»).

Коли ж хореограф, працюючи над балетом, звертається до 
симфонічної або інструментальної – не балетної – музики, він 
мусить прозирати в цій музиці, відштовхуючись від пластичної 
природи її ритмоінтонаційних «образів руху» й структурно-
формотворчих принципів, пластичний прообраз-предтечу май-
бутньої вистави та візуалізувати цей прообраз в різних формах 
суто хореографічного руху. Саме пластичність, первісно закла-
дена в музиці, слугує дороговказом-орієнтиром для хореографа, 
визначаючи характерний малюнок танцювального руху, образ-
но-семантичну виразність, експресивний жест у пантомімі та 
драматургічно структурує балетний спектакль – як на рівні ком-
позиційних утворень (від найменших пластичних одиниць  – 
пластичних мотивів, ритмоінтонацій аж до більш розгорнутих 
побудов – пластичних фраз, періодів), так і на рівні пластичнос-
ті форми балету в цілому – тобто, пропорційності, співмірності 
його частин, його особливої архітектоніки.

Тож завдання балетмейстера-постановника, який працює над 
хореографічною партитурою балетного спектаклю, – побачити в 
музиці усю різноманітність перетворених у ній форм танцюваль-
но-пантомімного руху й перевести звукове (ритмоінтонаційний 
«образ руху») у візуальне – самий хореопластичний рух.

Втім, у будь-якому випадку, створення сучасних балетних опу-
сів вимагає від хореографа суміщення в його особі різних функцій, 
скажімо балетмейстера і режисера-постановника, здатного звести 
архітектонічно цілісну структуру балетної вистави. Тобто вже сама 
професія хореографа є синтетичною. Визначний український хо-
реограф Павло Вірський зазначав, що по-справжньому таланови-
тий театральний балетмейстер – «[…] одночасно і філософ, і поет, 
і композитор танцю, а також театральний режисер і драматург» 43. 

Ще одним з вагомих чинників балетного твору, який безпосе-
редньо впливає на балет як специфічну інтегративну систему, є сю-

43 Цит. за : Станішевський Ю. Грані таланту. Музика. 2000. № 1–3. С. 10.

жетна основа або лібрето. І хоча балетне лібрето-сценарій не завжди 
набуває детального літературного викладу, від ступеню його розро-
бленості залежить не тільки образно-смислова довершеність, але й 
майбутній рівень синтезу всіх складників балетного спектаклю.

Прикладом ідеального балету – з точки зору виваженої співвідне-
сеності образних систем музики і хореографії та їхньої інтеграції – є 
один з найдоcконаліших безсюжетних балетів Сержа Лифаря  44  – 

44  Лифар Серж (справжнє ім’я Сергій) Михайлович (народився 2  квітня 
1905 року в Києві, помер 16 грудня 1986 року в Лозанні, Швейцарія; похований 
в Сент-Женев’єв-де-Буа, Франція) – артист балету, балетмейстер, педагог, хорео-
лог. Лауреат премії танцю «Оскар» (1955). Навчався в балетній секції у Центрос-
тудії (Київ), де вела заняття Б. Ніжинська (1920–1921). Наприкінці 1922 року – в 
еміграції. З 1923 року жив у Парижі (Франція), був зарахований до балетної тру-
пи С. Дягілєва «Російський балет», де танцював до 1929 року. З 1924 року займався 
класичним танцем під керівництвом Е. Чікетті та М. Легата. 1924 року дебютував 
у першій сольній партії в балеті «Чімарозіана» на музику Д. Чімароза у постановці 
Л. Мясіна. З 1925 року – перший танцівник трупи С. Дягілєва. 1926 року вико-
нав першу класичну партію в балеті «Лебедине озеро» П. Чайковського (Принц). 
1929 рік – перша постановка: «Байка про лису, півня, кота та барана» І. Стравін-
ського (нова редакція, співпостановник Б. Ніжинської, Театр Сари Бернар, Па-
риж). 1929 – 1958 рр. (з перервами) – в театрі Гранд Опера в Парижі: 1929–1944, 
1947–1958  – перший танцівник, хореограф, керівник балетної трупи, педагог. 
1935  року отримав звання «етуаль» Гранд Опера за постановку балету «Ікар». 
1945–1947 роки – художній керівник, прем’єр і хореограф Нового балету Монте-
Карло. 1947 рік – засновник і директор Інституту хореографії при Гранд Опера 
(з 1958 р. – Університет танцю): читав курс лекцій з хореології. З 1955 року викла-
дав курс теорії та історії хореографічного мистецтва у Сорбонні. 1959–1960 роки – 
професор Вищої музичної школи. Створив власну систему підготовки артистів 
балету. Ініціатор гастролей балетної трупи Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка в Парижі та Монте-Карло (1964). 1961 року приїздив до Ки-
єва. З 1976 року – почесний президент Національної ради танцю при ЮНЕСКО. 
З 1981 р. жив у Швейцарії, у Гліоні, згодом у Лозанні. З 1994 року у Києві проводи-
лись Міжнародний конкурс артистів балету та хореографів імені Сержа Лифаря 
(раз на два роки) та Фестиваль «Серж Лифар де ля данс».

Неперевершений танцівник з особливою співучою пластикою,  С.  Лифар 
досконало володів тілом, умів видобувати чудові мелодії мовою хореографії; 
«поет руху», за визначенням П. Валері. Серед партій: Принц («Лебедине озеро» 
П.  Чайковського), Альберт («Жізель» А.  Адана), Ромео («Ромео і Джульєтта» 
на музику П.  Чайковського), Аполлон («Аполлон Музагет» І.  Стравінського), 
Ікар («Ікар»; ритми С. Лифаря, Ж. Сіфера, інструментовка А. Онеггера), Фавн 
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(«Післяполудневий відпочинок Фавна» на музику К. Дебюссі), Син («Блудний 
син» С. Прокоф’єва), Юнак («Кішка» А. Соге) та ін.

Над створенням балетів співпрацював з композиторами І.  Стравінським, 
А. Соге, А. Онеггером, Фр. Пуленком, драматургом і лібретистом Ж. Кокто, ху-
дожником-сценографом П. Пікассо. Один із засновників неокласичного напря-
му в балеті. Автор мемуарів і праць з теорії та історії балету, статей з проблем 
хореографічного мистецтва.

Талант видатного хореографа ХХ ст. Сержа Лифаря по-справжньому роз-
квітнув у паризькій Гранд Опера: він розширив репертуар театру, здійснивши 
на його сцені безліч високохудожніх постановок (усього понад двісті балетних 
постановок на сценах різних театрів). Окрім «Творінь Прометея» на музику 
Л. ван Бетховена (1929), це балети – «На Дніпрі» С. Прокоф’єва (1932), «Ікар» 
(на власні ритми, оркестрування А. Онеггера і Ж. Сіфера; 1935), «Післяполудне-
вий відпочинок Фавна» на музику К. Дебюссі (1935), «Давид» на музику М. Му-
соргського – К. Дебюссі (аранжування В. Рієті, 1936), «Хоан Зарісса» на музи-
ку В. Егка (1942), «Сюїта в білому» на музику Е. Лало (1943), «Міражі» А. Соге 
(1944), «Федра» Ж.  Оріка (1950), «Ромео і Джульєтта»  С.  Прокоф’єва (1955), 
«Жар-Птиця» І. Стравінського (1954) та ін. 

С. Лифар фактично відродив французький балет, піднісши його до рівня ви-
сокого мистецтва, а саму Гранд Опера за тридцять років своєї роботи в ній пере-
творив на «храм танцю». Виховавши за цей час три покоління танцівників і тан-
цівниць, серед яких Іветт Шовіре, Лісетт Дарсонваль, Ніна Вирубова, Клод Бессі, 
Сіріл Атанасов, Ліан Дейде, Крістіан Влассі, Жільбер Майєр, Мішель Рено, Шарль 
Жюд, С. Лифар передав їм бездоганно відточену техніку танцю та особливу лірич-
ну, кантиленну пластику руху. Він заснував Міжнародний Інститут хореографії 
при Гранд Опера та Університет танцю, був дійсним членом французької Акаде-
мії мистецтв, почесним президентом Всесвітньої Ради танцю ЮНЕСКО, а також 
багато років очолював Конкурс сучасного танцю в Неоні (Швейцарія). Діяльність 
українця Сержа Лифаря була високо оцінена французьким урядом, від якого він 
отримав стільки нагород, що йому міг би позаздрити будь-який француз. Серед 
них – Золота медаль міста Парижа і «золота балетна туфля» з нагоди 25-річчя ро-
боти у Паризькій Гранд Опера (1955), орден Почесного легіону (1982), орден Літе-
ратури і мистецтв Франції («Командор», 1983). 

Відомо, що  С.  Лифар, якого високо цінував не тільки весь артистичний 
світ Франції, але й політичні лідери країни (у тому числі Шарль де Голль), ба-
гаторазово відмовлявся від французького громадянства, до кінця життя вва-
жаючи себе справжнім українцем, киянином. Про це найкрасномовніше свід-
чить лаконічний надпис на могильному надгробку хореографа на Російському 
цвинтарі у передмісті Парижа Сент-Женев’єв де Буа: SERGE LIFAR DE KIEV 
(Серж Лифар з Києва). 

«Сюїта в білому»  45 на музику з балету «Намуна» Едуарда Лало 
(1882) 46, де, за словами Жана Кокто, хореограф «[…] демонструє 
своє творче кредо, свій пошук, свої переконання» 47.

Дійсно, балет, створений 1943  року (прем’єра відбулась 
19 червня 1943 року у Великому театрі Цюріха, Швейцарія; ви-
става поновлена 1946 року у трупі Нового балету Монте-Карло 
під назвою «Чорне і Біле») і заснований «на дієвості арабесків 
і неокласичних положень» 48, віддзеркалив основні засади нео-
класичної балетної естетики С. Лифаря, який завжди мріяв під-
няти академічний танець на якісно новий рівень, домогтися 
справжнього «злиття динамізму тіла й сокровенних сил душі», 
що «дозволяє танцю підкорити час і простір та піднятися до 
найвищих вершин» 49. 

Хореограф не тільки увиразнив рухи і жести, саму пластику 
танцю, емоційно наповнивши його. Тонко відчуваючи музику 

45  Вперше балет «Сюїта в білому» було показано у Києві 2002  року на 
VІ Міжнародному балетному фестивалі «Серж Лифар де ля Данс» у виконан-
ні балетної трупи Національної опери м. Бордо (Франція). А вже 2004 року 
на П’ятому конкурсі балету ім. Сержа Лифаря – до 100-річчя від дня наро-
дження хореографа – постановку цього балету було здійснено на сцені На-
ціональної опери України. Постановники  – учні  С.  Лифаря прима-балери-
на Гранд Опера Крістіан Влассі та провідний соліст Гранд Опера Жільбер 
Майєр. Також на відкритті конкурсу гостям, учасникам і глядачам випала 
щаслива можливість побачити документальний фільм, в якому на кіноплів-
ці закарбовані фрагменти роботи Сержа Лифаря над постановкою «Сюїти в 
білому» (перед гастролями трупи Гранд Опера до Москви 1958 року, куди, 
до речі, хореографа тоді так і не пустили), і тим самим певною мірою дотор-
кнутися до таїн творчості Сержа Лифаря, відчути інтонацію його голосу та 
побачити творчу лабораторію хореографа.

46  Балет «Намуна» Едуарда Лало був створений композитором за поемою 
Альфреда Мюссе і поставлений 1882 року в Парижі Люсьєном Петіпа (брат Ма-
ріуса Петіпа) у дусі романтичного балету. Вистава протрималась у балетному 
репертуарі недовго; її поновлення відбулося 1908 року (балетмейстер-постанов-
ник А. Стаслі).

47 Лифарь С. Мемуары Икара... С. 188.
48 Там само. С. 260.
49 Лифар С. Спогади Ікара... C. 146.
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Е. Лало, С. Лифар, фактично, побудував хореографію «Сюїти в 
білому» як «концерт-сюїту» 50, відтворивши в пластиці танцю і 
натхненну – широкого дихання – кантиленність музики, і «терп-
ку» примхливість ритміки, і жанрову характеристичність, вира-
жену в різних дансантних формах, що змінюють одна одну за 
принципом сюїти 51. 

Відомо, що С. Лифар чудово малював і цей свій дар він своє-
рідно втілив у «Сюїті в білому». Задля розширення простору хо-
реограф розташував виконавців у двох сценічних площинах – на 
рівні самої сцени і на рівні ар’єрсцени, піднятої трохи вище (на 
дві сходинки) над основною сценічною площадкою. Як резуль-
тат, сцена перетворилася на щось подібне до маленького амфіте-
атру, що дозволило хореавтору «розвести» солістів і кордебалет, 
вивівши останній за межі основного сценічного простору, і тим 
самим одночасно вивільнити основну сцену для варіацій соліс-
тів, створивши ілюзію просторової глибини і «стереофонічнос-
ті». У гармонії архітектоніки горизонтальних і діагональних ліній 
танцівників, у витонченій співучій пластиці рухів і поз – у піру-
етах, фуете, вишуканих подвійних арабесках і атитюдах зі зміще-
ним центром, що зрушують вертикальну вісь, подовжуючи лінію 
тіла, у па де бурре, жете, ефектних підтримках, пластично «озву-
чених» розкутою елегантністю ритму, – оживає сама душа танцю, 
неповторний лифарівський стиль 52.

Цю ж саму лінію взаємодії музики та хореографії у балетній 
виставі продовжує неокласичний балет С.  Лифаря  – «Ранкова 

50 «Концерт-сюїта» – новий тип інструментального концерту, творцем якого 
був Е. Лало. 

51 Для свого балету «Сюїта в білому» С. Лифар використав тільки десять но-
мерів з балетної партитури «Намуна» Е.  Лало («Сієста», «Тема з варіаціями», 
«Серенада», «Престо», «Мазурка», «Вальс сигарети», «Адажіо», «Флейта», «Фу-
ете», «Манеж»), які за своєю пластичною виразністю, приналежністю до кон-
кретного танцювального жанру, оригінальним ритмічним малюнком найбільш 
відповідали творчому задуму хореографа, його устремлінню до створення видо-
вищного хореографічного концерту. 

52 Див. : Зінич О. Вічно жива душа танцю. Післямова до п’ятого Міжнарод-
ного конкурс балету імені Сержа Лифаря. Культура і життя . 2004. 16 червня.

серенада» на музику Ф.  Пуленка  53. Ідея «хореографічного кон-
церту» (жанрове визначення Ф. Пуленка) виникла у композито-
ра завдяки враженню від картин живописців школи Фонтенбло. 
Античний міф про бурхливе кохання юної богині Діани-мисли-
виці, що наче зійшла з полотен Ф. Буше, до прекрасного юнака 
Актеона, який перетворюється на оленя і стає жертвою, отримав 
у балеті нове життя. Крізь вишукані, виструнчені пластичні лі-
нії неокласичної хореографії розкривається природна чуттєвість 
і грація людського тіла, жива пристрасть, недосяжність гармонії 
земного і піднесено-ідеального, духовного, трактовані в дещо 
іронічному (що йде від музики Ф. Пуленка) забарвленні 54.

53 Цей балет було вперше продемонстровано під час гастролей у Києві ба-
летної трупи театру «Капітоль» з Тулузи (Франція) у рамках Другого Міжна-
родного конкурсу балету ім. Сержа Лифаря. Відновлення «Ранкової серенади» 
учнем  С.  Лифаря, балетмейстером Олів’є Пате на сцені Національної опери 
України (за підтримки Французького інституту та Французького посольства в 
Україні), яке відбулося в рамках церемонії відкриття Шостого Міжнародного 
конкурсу балету ім. Сержа Лифаря 2 квітня 2006 року, стало своєрідним хорео-
графічним напуттям Майстра усім учасникам і майбутнім переможцям творчо-
го змагання у досягненні вершин мистецтва балету. 

54 Див. : Зінич О. Життя у танці. Роздуми про VІ Міжнародний конкурс ба-
лету імені Сержа Лифаря. Культура і життя . 2006. 19 липня. Нагадаємо, що 
«Ранкова серенада» була поставлена С. Лифарем на честь перемоги Франції над 
фашизмом. З історією цієї постановки пов’язана одна з найсумніших сторінок 
життя хореографа. Впродовж німецької окупації Франції під час Другої світової 
війни Серж Лифар перебував у Парижі і продовжував роботу в очолюваній ним 
Гранд Опера. Цим він, власне, і  зберіг балетну трупу театру і самий театр від 
знищення, що потім обернулося проти нього. Сержа Лифаря було несправедли-
во звинувачено у колабораціонізмі. 21 грудня 1944 року, в день «судилища» над 
хореографом («великого цькування», вислів самого С. Лифаря) за нього всту-
пилися його танцівниці, чия балетна кар’єра не обірвалася тоді тільки завдяки 
С. Лифарю. Іветт Шовіре, зірка Гранд Опера, заявила, що саме «[…] завдяки ма-
естро паризька Опера була врятована і продовжувала вражати […]». [Лифарь С. 
Мемуары Икара... С. 127]. Однак сам маестро Лифар був змушений піти з Гранд 
Опера і переїхати до Монте-Карло, куди його запросили і де він створив «Новий 
балет Монте-Карло». А на знак солідарності за вчителем пішли з Гранд Опера 
і його учні, найкращі танцівники й танцівниці. Серед них була і зовсім ще юна 
Рене Жанмер (майбутня дружина і муза відомого французького хореографа Ро-
лана Петі), для якої С. Лифар і створив балет «Ранкова серенада» (його прем’єра 
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На граничній співвіднесеності та взаємодії музично-інто-
наційного та хореографічно-пластичного чинників засновано 
чимало сюжетних балетів Сержа Лифаря, серед яких особливе 
місце посідає балет «Ромео і Джульєтта» на музику симфоніч-
ної увертюри-фантазії П. Чайковського 55. Прем’єра балету від-
булась 16 червня 1942 року в Залі Плейєль у Парижі, а вже у 
повоєнні роки виставу було відновлено на сцені Гранд Опера 
(13  квітня 1949  року)  56. У  своїй програмній увертюрі-фанта-
зії композитор у лаконічній і довершеній одночастинній со-
натній формі втілив основний конфлікт і колізії однойменної 
трагедії В. Шекспіра. Услід за трагічною піднесеністю музики, 
С. Лифар для своєї композиції обирає граничну суворість сти-
лю, що межує з аскетизмом. Як і в безсмертній музиці П. Чай-

відбулась 5 січня 1946 року на сцені театру у Монте-Карло). Саме за виконан-
ня «Ранкової серенади» на музику хореографічного концерту Ф. Пулєнка у по-
становці С. Лифаря Р. Жанмер отримала звання прими-балерини. Цікаво, що 
партнером Рене Жанмер у «Ранковій серенаді» був видатний танцівник україн-
сько-російського походження Володимир Скуратов  – майбутній постановник 
багатьох лифарівських балетів на сцені Оперного театру м. Бордо. В. Скуратов 
був почесним гостем на Шостому Міжнародному конкурсі балету ім. Сержа Ли-
фаря, адже саме він надав О. Пате відеозапис постановки-реконструкції «Ранко-
вої серенади», здійсненої свого часу на сцені театру м. Бордо.

55 С. Лифар двічі звертався до трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Спо-
чатку він поставив одноактний балет на музику симфонічної увертюри-фантазії 
П. Чайковського (1942), а 1955 року створив власну версію балету «Ромео і Джу-
льєтта» С. Прокоф’єва (одна з останніх постановок хореографа). 

56 У Києві цей спектакль було вперше показано у квітні 2000 року на Чет-
вертому Міжнародному фестивалі балету «Серж Лифар де ля данс» [див.  : 
Зинич  Е. Руки поют, ладони говорят, ноги рисуют (Пятый международный 
фестиваль балета «Серж Лифарь де ля данс»). Правда Украины. 2001. 25 апре-
ля; Зінич  О. Коли танець стає музикою. Нотатки з V  Міжнародного фести-
валю балету «Серж Лифар де ля данс». Культура і життя. 2001. 26 травня]. 
На сцені Національної опери України балет «Ромео і Джульєтта» С. Лифаря 
дбайливо реконструювала улюблена учениця хореографа Клод Бессі разом із 
зірками Гранд Опера Крістіан Влассі та Аттіліо Лабісом, паризькими виконав-
цями партій Ромео і Джульєтти. А честі першого виконання на київській сцені 
були удостоєні лауреати Третього Міжнародного конкурсу балету імені Сержа 
Лифаря Надія Гончар і Сергій Єгоров. 

ковського, в хореографічній інтерпретації С. Лифаря є також 
певне відсторонення погляду  – ніби через віки  – на історію 
Ромео і Джульєтти, що сприймається тут виключно як знак-
символ невмирущого, вічного кохання. У  С.  Лифаря це ба-
лет тільки для двох головних героїв. Власне сюжет намічено 
лише пунктирно, у  найбільш доленосних для героїв колізіях. 
На кону блискавично змінюються танцювальні епізоди: перше 
побачення закоханих, стрімкий двобій Ромео з уявним Тібаль-
дом, сцена перед балконом Джульєтти, умовне благословення 
на таємний шлюб, розлука героїв і, нарешті – сцена у склепін-
ні, на смертнім одрі.

Фактично, хореографічну драматургію балету «Ромео і Джу-
льєтта», характер її образності вибудовує конфліктна музична 
драматургія увертюри-фантазії з її наскрізним симфонічним 
розвитком, контрастністю тематизму, заснованого на проти-
ставленні двох основних музичних сфер (виражених у системі 
дуже характеристичних, індивідуалізованих лейттем), зі стрім-
ким розгортанням дії, потужним емоційним протиставленням 
трагедії життя, боротьби, смерті і надбуттєвого (поза життям) 
просвітлення-паріння у вічності. Усе це, помножене на яскраву 
театральність музики, її певні структурні особливості та формо-
утворюючі принципи (принцип динамічної репризності сона-
тної форми; своєрідна арочність композиції, що виявляється як 
у тричастинності окремих партій, так і в тричастинності усієї 
композиції увертюри), а також прийоми музичного розгортан-
ня (використання прийомів мотивно-тематичної розробки, сек-
венційного розвитку), і стало для С. Лифаря могутнім поштов-
хом для створення балету, в якому висока одухотвореність му-
зичних образів П. Чайковського була візуалізована у вишуканій 
хореопластиці рухів. 

У  пластичному вирішенні композиції переважає графічний 
малюнок танцю, укрупнення, акцентування окремих поз, жестів, 
рухів. Це, зокрема, підкреслено виразні пластично-хореографіч-
ні лейт-інтонації колінопреклоніння, жесту мольби, втіленого 
у пластиці рук, які чи то здіймаються догори, чи то молитовно 
складаються на грудях, пластика так званої «припадаючої» ходи – 
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знак наближення трагічної розв’язки. А незвичний фінал поста-
новки – кода – сприймається як пластичний еквівалент музики 
П. Чайковського. Це своєрідний Post Scriptum, вихід танцюваль-
ної дії в інший сюжетний простір (вимір): під звуки теми кохан-
ня, яка набуває тут зовсім іншого звучання – піднесено скорбот-
но-трагічного й разом із тим надчасового  – Ромео і Джульєтта 
після сцени смерті з’єднуються на небесах для довічного життя. 

У цілому, прозора хореографічна партитура балету «Ромео і 
Джульєтта» з її красою та гармонією рухів, стрункою графікою 
пластичних ліній, простотою та ясністю стилю ніби створює 
своєрідний архітектурний каркас, що обрамляє безсмертну му-
зику П. Чайковського.

Що стосується проблеми власне мови хореографічного мисте-
цтва, то Серж Лифар уважається одним з фундаторів неокласич-
ного стилю в балеті 57, де головним був «союз емоції та геометрії 
пластичних ліній танцю», прагнення подовжити до безкінечності 
у просторі лінію танцювального малюнку – чи то у стрибку, пліє, 
піруеті, арабеску, чи в будь-якому нюансі пластичного руху. За 
визнанням самого С. Лифаря, він здійснив «реформу руху, тех-
ніки та естетики танцю» 58. Хореограф увів шосту і сьому позиції 
у пліє на пуантах при вигині ступні, що зробило цю позу більш 
естетичною та граційною. Завдяки перенесенню ваги тіла з під-
йому ступні на пуант, танцівниця діставала можливість руха-
тись, не спираючись на п’ятки, а  начебто в устремлінні вперед, 
у  польотній пластиці шагу на кшталт «хвилі, що котиться», від 
чого «хода стає естетичною, а самий її крок «співає»  59. До того 
ж С. Лифар змістив вертикальну вісь тіла в академічному танці. 

57 Хоча Серж Лифар і проголошував себе першим неокласиком у хореогра-
фії, фундатором неокласичного стилю в балеті все ж таки вважається Джордж 
Баланчін. Адже «Аполлон Музагет» І. Стравінського у постановці Дж. Баланчі-
на був створений значно раніше (у 1928 році), ніж «Ікар» С. Лифаря. Цей факт 
підтверджує також балетознавець О. Чепалов [див. : Чепалов О. І. Хореографіч-
ний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія. Харків : ХДАК, 2007. С. 54.

58 Лифар С. Спогади Ікара... С. 142.
59 Лифарь С. Мемуары Икара... С. 255.

У такий спосіб хореограф надавав статичним позам класичного 
танцю (arabesques, attitudes) ілюзії вільного падіння, «ілюзії руху 
в статиці» 60 – «застигаюча поза стає рухом» 61. Тільки з гармонії 
тіла й духу, геометричної лінії та емоції, як вважав С. Лифар, і на-
роджується досконалий танець.

С. Лифар був предтечею багатьох відкриттів у сфері виражаль-
них і концептуальних можливостей танцю, одним з провісни-
ків сучасної пластичної мови. З 1935 року, після опублікування 
С. Лифарем свого знаменитого «Маніфесту хореографа», присвя-
ченого особливій ролі танцю в балетній виставі, розпочався до-
вгий і плідний шлях Лифаря-хореолога 62.

Аналіз пластичної мови хореографа-новатора ХХ  ст. Сержа 
Лифаря, здійснений в ракурсі взаємодії музичного і танцюваль-
ного руху, можливостей їхнього синтезу та інтеграції, стає важ-
ливим фактором для розуміння специфіки та еволюції музично-
хореографічної драматургії в сучасній балетній виставі 63.

60 Там само. С. 262.
61 Там само. С. 255.
62 Бібліографія творів С. Лифаря нараховує 48 масштабних видань, більшість 

з яких присвячена хореографічному мистецтву, а також безліч статей для спеці-
алізованих журналів – «Фігаро», «Нувель Літтерер», «Комеді». Серед основних 
праць по хореології: Le manifeste du choregraphe. Paris: Imp. Cooperative Etoile. 
1935. 245 p.; Мой путь к хореотворчеству. Париж: Etoile, 1938. 254 с.; История 
русского балета с ХVII века до «Русского балета» Дягилева. Париж, 1945. 304 с.; 
La danse: Les grands courants de la danse academique. Paris: Denoёl. 1938. 350 p.: ill.; 
Ballet traditional to modern (translated by Cyril W. Beaumont). London : Putman. 
1938. 302 p.; La danse et la musique. La Revue Musicale . 1938. Mars. p. 173–186; His-
toire du ballet russe depuis les origines jusqu’a nos jours. Paris: Nagel. 1950. 325 p.: 
ill.; Auguste Vestris: Le Dieu de la Danse. Paris: Nagel. 1950. 254 p.: ill.; La musique 
par la danse: de Lulli a Prokofiev. Paris: Robert Laffont. 1955. 171 p.; Les trois graces 
du XX siecle: Legende et verite. Paris: Buchet Chastel, Correa. 1957. 351 p.: ill.; Au 
service dе la danse (A la recherché d’une science: chorelogie). Paris: Universite de la 
Danse. 1958. 426 p.; Ma vie. Paris : Julliard. 1965. 400 p.: ill.; La danse academique et 
l’Art Choregraphique. Geneve: Gonthier. 1965. 192 p.

63  Див.  : Зінич  О. Серж Лифар  – хореограф і хореолог (аспекти взаємо-
дії мистецтв). Студії мистецтвознавчі: Театр . Музика . Кіно . Київ  : ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України, 2013. Чис. 3/4 (43/44). С. 127–136.
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Займаючись дослідженням проблеми інтеграції образних сис-
тем різних мистецтв при створенні балетної вистави, не варто за-
бувати про ще одну дієву складову балетного (і ширше, театраль-
ного) синтезу, – сценографію. Не можна недооцінювати й важ-
ливість ролі сценографа-постановника у створенні художньої 
єдності балетної вистави. Адже художник-сценограф, керуючись 
музичним посиланням самого матеріалу партитури, також пра-
цює на розширення спектру виражальних можливостей балетної 
вистави, посилюючи ефект її музично-пластичної образності до-
датковою візуальною складовою.

Саме так працює художнє оформлення у сценічному вті-
ленні вже згадуваних балетах  – «Ікарі» С.  Лифаря, балеті-
триптисі «Перехрестя» на музику М. Скорика, балеті «Картин-
ки з виставки» на музику М.  Мусоргського, здійснених Раду 
Поклітару та ін.

Окрім уже названих мистецтв-учасників синтезу, до сфери 
сучасного балетного (пластичного) театру все частіше сміливо 
вторгаються й інші інтегративні системи  – опера, драматичний 
(ляльковий, маріонетковий) театр, елементи перформенсу, по-
езія (художнє слово), кіно, мультиплікація, комп’ютерна графіка, 
відео, цирк, різні види спортивного руху, східних бойових мис-
тецтв тощо. Органічне поєднання, сплав цих художніх і поза-
художніх елементів, задіяних у балетній виставі, створює єдину 
інтегративну систему, що й народжує особливу якість – дієвість 
синтезу балетного мистецтва.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. ці процеси взаємодії та ін-
теграції мистецтв у балетному театрі помітно інтенсифікуються. 
Балетне мистецтво, з  одного боку, продовжує існувати в сво-
їх традиційних формах (мається на увазі балетний театр в його 
більш канонічному вигляді), а, з другого, завдяки інтегративним 
процесам, взаємодії різних художніх систем, народжуються нові 
форми пластичного видовища – сучасний театр танцю, так зва-
ний пластичний театр, різні мікстові форми, в  яких на рівних 
правах співіснують «мистецтва руху».

Сучасний європейський та світовий балетний (пластичний) 
театр уже давно вільно оперує елементами названих інтегра-

тивних систем, створюючи нові цікаві мікстові театрально-ви-
довищні форми. 

Ще однією інтегративною системою в рамках балетного 
жанру є, власне, мова хореографії. Вона, як неодмінна скла-
дова балетного театру, не є застиглою у часі канонічною фор-
мою – таким собі артефактом класичного танцю з незмінними 
лексичними нормами. Це, скоріше, конгломерат, мікст найріз-
номанітніших лексичних елементів, привнесених як із різних 
напрямів танцювального мистецтва, так із різних «мистецтв 
руху». Тобто йде безперервний процес зближення мови різних 
мистецтв. Так, мова танцю постійно збагачується та ускладню-
ється засобами виразності, технічними прийомами, елемен-
тами та можливостями такого «мистецтва руху», як фігурне 
катання, танець на льоду. І навпаки, той самий процес розши-
рення лексичної системи фігурного катання, її художньо-ес-
тетичного потенціалу відбувається за рахунок хореографічних 
можливостей, асиміляції мови танцювального мистецтва. Щоб 
у цьому впевнитися, достатньо було уважно подивитися теле-
візійний танцювальний проект «Болеро», в  якому впродовж 
кількох місяців нарівні співпрацювали і тренувалися провід-
ні солісти балетних театрів Росії та найкращі російські фігу-
ристи. Показово, що танці для учасників ставили всесвітньо 
відомі танцівники та хореографи Начо Дуато, Франческо Вен-
трілья, а  також Раду Поклітару (головою журі був видатний 
російський артист балету і хореограф Володимир Васильєв).

У своїх танцювальних мініатюрах Р. Поклітару та інші по-
становники використовували різноманітні прийоми, запози-
чені зі спорту, з  фігурного катання. Це, зокрема, всілякі під-
крутки у повітрі, оригінальні і, здавалося б, неможливі з точки 
зору технічної складності, підтримки на витягнутих над голо-
вою руках, або одній руці (партнер тримаючи однією рукою 
партнерку за одну ногу, здійснює її одночасне перевертання 
зі складною подвійною чи потрійною підкруткою); карколом-
ні акробатичні перекиди, модифіковані технічні елементи на 
кшталт «тодесу» й багато інших елементів, видів, форм спор-
тивно-акробатичних рухів. 
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Зауважимо, що цей процес привнесення спортивних елемен-
тів (зокрема, з  фігурного катання) у хореографічне мистецтво 
далеко не новий. Всі ці новації зародилися ще у першій трети-
ні ХХ ст., у надрах антрепризи С. Дягілєва у Парижі «Les Ballet 
Russe», а саме – у творчості видатних балетмейстерів Б. Ніжин-
ської та Дж. Баланчіна.

Так, саме Броніслава Ніжинська започаткувала спортивний 
напрямок (різновид) мюзик-хольного балету. Зокрема, балет-
мейстер увела в хореографічну партитуру спектаклю «Блакит-
ного поїзду» Даріуса Мійо, поставленого нею в трупі Сергія Дя-
гілєва, різноманітні гімнастичні, спортивні рухи – акробатичні 
трюки, сальто, перекиди, падіння, стійки на голові, ходіння на 
руках, жестопластику плавців, які пластично імітували стиль 
«брас», стрибки з трампліна тощо. У свою чергу, Джордж Балан-
чін у балеті «Кішка» («La Chatte») Анрі Соге, що завершує епоху 
дягілєвського мюзик-хольного балету, відкрив новий тип плас-
тичного руху – рух-ковзання, – привнесений зі спорту, а точні-
ше, з фігурного катання. 

Принагідно додамо, що саме завдяки балетмейстерським 
відкриттям Вацлава і Броніслави Ніжинських, Леоніда Мясіна, 
Джорджа Баланчіна (коріння яких можна віднайти в балетах 
епохи С.  Дягілєва) танцювальна лексика різноманітних технік 
сучасного танцю також збагатилася і за рахунок циркової акро-
батики, циркових атракціонів, ексцентріади, прийомів різних 
видів східних бойових мистецтв, акробатично-атлетичних еле-
ментів, елементів боротьби тощо. 

Усі ці новації, пов’язані з інтегративними процесами у 
рамках балетного жанру, позначилися і на розвитку україн-
ського балетного театру, ставши невід’ємною складовою його 
стилістики.

Саме такий вектор пошуків нової пластичної мови на перети-
ні різних образних систем – танцювального мистецтва, музики, 
драми, ексцентріади, клоунади, бурлеску – відзначає творчий по-
черк відомого українського балетмейстера, майстра жанру хоре-
ографічної мініатюри, характеристично-образного танцю Алли 

Рубіної 64, яка має великий досвід творчої роботи із солістами На-

64 Рубіна Алла Давидівна (народилася 14 травня 1945 р. у Києві) – артист-
ка балету, балетмейстер, педагог. Заслужена артистка України (1996). Лауреат 
Міжнародного конкурсу балету ім.  С.  Лифаря у номінації «хореограф» (1994, 
1996, Київ), Міжнародного фестивалю єврейської культури (1992, Москва), 
Міжнародного фестивалю театрів у Бухаресті (1994, Румунія). Володарка призу 
«Золота Зірка Голівуду» за кращу балетну виставу (1995, США). Лауреат премії 
«Лотос» Міжнародного фестивалю сучасної хореографії «Танець ХХІ  століт-
тя» (1998, Київ), театральних премій «Образ мрії» (1997), «Київська пектораль» 
(1998, 2000, 2002) – усього понад 30 нагород. Закінчила Київське хореографіч-
не училище (1964), Державний інститут театрального мистецтва ім.  А.  Луна-
чарського у Москві (ДІТМ, факультет театрознавства, 1975), балетмейстерське 
відділення Ленінградської консерваторії (1985). Впродовж 1964–1967  років  – 
артистка балету Одеського, 1967–1970 років – Київського театрів опери та ба-
лету. 1984–1986 роки – головний балетмейстер Київського мюзик-холу. 1986–
1990 роки – балетмейстер-постановник Київського хореографічного училища. 
1990–1994 роки – головний балетмейстер Київського єврейського музично-дра-
матичного театру «Мазлтов». Викладач, доцент кафедри хореографії Академії 
управління керівних кадрів культури та мистецтв, доцент кафедри хореографії 
і пластичного виховання Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Головний балетмейстер Національного 
українського драматичного театру ім. І. Франка та Національного російського 
драматичного театру ім. Лесі Українки, балетмейстер Київського хореографіч-
ного училища. Член журі проекту телеканалу «СТБ» «Танцюють усі» (1-й сезон). 
А. Рубіна здійснила постановки балетних вистав у багатьох музичних театрах, се-
ред них: одноактний балет «Коло» («Гамлет») на музику Д. Шостаковича (1982), 
ораторія-балет «Київські фрески» І.  Карабиця (2005)  – у  Національній опері 
України ім. Т. Г. Шевченка; балети «Весна священна», «Петрушка» І. Стравін-
ського – у Харківському театрі опери та балету; опера-балет «Дитя і чари» М. Ра-
веля (1990), балет «Майська ніч» Є. Станковича (1997); «Червона шапочка», «Як 
козаки змія приборкували» І. Поклада – усі в Київському музичному театрі для 
дітей та юнацтва; одноактний балет «…А зорі тут тихі» (1982) – у Московському 
камерному єврейському театрі; балети «Міхоелс» (1993), «Містечкова феєрія» 
(1993), «Шлях» (1994), мюзикл «200000» за п’єсою Шолом-Алейхема, зонг-опера 
«Містер Сковорода» Г.  Татарченка та ін.  – усі в Київському єврейському му-
зично-драматичному театрі «Мазлтов»; одноактний балет «Катерина Білокур» 
Л.  Дичко (2004)  – у Національній філармонії України; фольк-опера «Цвіт па-
пороті» Є. Станковича (2003) – у Національному хорі України ім. Г. Верьовки; 
фольк-містерія-балет «Обранець Сонця» О.  Шимка (2007)  – в Українському 
академічному етнографічному ансамблі «Калина»; балет «Снігова королева» 
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ціональної опери України, з учнями Київського хореографічного 
училища, артистами драматичних театрів, з балетною трупою Ки-
ївського муніципального музичного театру для дітей та юнацтва.

У довершеній формі хореографічної мініатюри (композиції 
«Сіртакі» М. Теодоракіса, «Анна Франк» на музику А. Шнітке, «Рон-
до а ля тюрка» В.-А. Моцарта, «Маестро», «Нестяма», «Спадкоєми-
ця д’Артаньяна», «Вальс», «О, Фортуна», «Собор кохання», «Трип-
тих П’єро», «Лакрімоза», «Бембі», «Дивіться – це я», «Табу», «Чудер-
нацькі люди» та ін.) Алла Рубіна, – за допомогою ємних пластичних 
жестів, рухів, міміки, що є своєрідним перекладом мови музики на 
мову танцю, – знаходить для своїх персонажів точний характерис-
тичний код і творить примхливий і неповторний танцювальний 
малюнок власних міні-балетів, кожний з яких є завершеною нове-
лою зі своїм сюжетним ходом і внутрішнім розвитком.

Так, мініатюра «Спадкоємиця д’Артаньяна» є своєрідним хо-
реографічним продовженням історії про відважного мушкетера. 

на музику Й. Гайдна – в Школі хореографічної майстерності В. Писарєва (До-
нецьк); танці в операх: «Ріголетто» Дж. Верді (Національна опера України; Наці-
ональна опера Угорщини), «Руслан і Людмила» М. Глінки (Камерна опера, Мо-
сква), «Сокіл» Д. Бортнянського (Київська камерна опера, 1997). У драматичних 
театрах поставила: у Національному російському драматичному театрі ім. Лесі 
Українки – балет «Неймовірний бал» (авторська вистава А. Рубіної, «Київська 
пектораль», 2001); танцювальні сцени та номери у виставах: «Ілюзіон» А.  Ку-
рейчика (2003), «Насмішкувате моє щастя» Л. Малюгіна, «№ 13» («Божевільна 
ніч, або Весілля» Пігдена») Р. Куні, «Заповіт цнотливого бабія» А. Крима, «Пані 
Міністерша» Б. Нушича, «Доходне місце» та «Вовки і вівці» О. Островського, 
«Дон Кіхот. 1938  рік» М.  Булгакова (за М.  Сервантесом), «Пізанська башта» 
та «Різдвяні мрії» Н. Птушкіної, «Тойбеле та її демони» І. Башевіса Зінгера та 
І. Фрідмана, «Трохи ніжності» А. Ніколаї, «Дерева помирають стоячи» А. Касо-
на, «У полоні пристрастей» («Камінний господар» Лесі Українки). У Національ-
ному українському драматичному театрі ім. І. Франка: «Шякунтала» (сценічна 
версія А. Приходька за мотивами «Магабгарати» та творів Калідаси), «Кавказьке 
крейдяне коло» Б. Брехта, «Весілля Фігаро» П.-О.-К. де Бомарше. У Молодому 
театрі (Київ) – «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольєра, «Хоровод кохання» А. Шніцлера; у 
Київському театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Море… ніч… свіч-
ки…» Й. Бар-Йосефа; у Київському театрі оперети – мюзикл «Сон у Різдвяну 
ніч» І. Поклада. Автор лібрето балету «Майська ніч» Є. Станковича (за М. Гого-
лем, у співавторстві з В. Гаченком).

Винайшовши незвичний сюжетний хід, А. Рубіна поставила героя 
безсмертного роману О. Дюма на пальці (пуанти), перетворивши 
його на жінку зі справжньою рапірою в руках. А  танцювальну 
пластику цього номеру, вирішеного як уявний поєдинок танців-
ниці з незримим супротивником 65, хореограф ускладнила за ра-
хунок збагачення традиційної жіночої пальцевої техніки лексич-
ною атрибутикою чоловічого танцю  – атлетизмом, граничною 
несамовитістю рухів, помноженими на стрімкий темпоритм, що 
йде від музичного супроводу. Усі ці постановочні знахідки – ці-
кавий сюжетний хід, вдало підібрана музика й оригінальне хорео-
графічне рішення – спрацювали на створення напрочуд дотепної, 
сповненої м’якого гумору, танцювальної мініатюри. 

Ще один цікавий зразок, здійснений А. Рубіною у жанрі хорео-
графічної мініатюри, – композиція «Сіртакі» на музику М. Теодора-
кіса 66, танець-бурлеск у дусі «Енеїди» І. Котляревського. Хореографія 
цієї просякнутої гумором, м’якою іронією танцювальної комічної 
сценки, сповненої життєдайної енергії музики М. Теодоракіса, вда-
ло сполучає елементи грецького народного танцю і фарсово зниже-
ні канони класики. Хореограф проявила неабияку винахідливість, 
вигадуючи візерунки танцювальних рухів на межі з ексцентріадою, 
дотепну пантоміму, усілякі пластичні геги. У цій пластичній пародії 
на олімпійських богів герой сценки (соліст Національної опери Во-
лодимир Чуприна) прекумедно, скоріше у простонародній манері, 
демонстрував свою «божественну» міць» – мускули і біцепси, – зали-
цяючись до об’єкта своєї пристрасті; героїня ж (солістка Національ-
ної опери України Ксенія Іваненко) нічого не помічала навкруги, до 
самозабуття милуючись собою, що передано іскрометно-рухливою 
пластикою і напрочуд виразними пантомімічними жестами.

65 Номер було спеціально поставлено для виступу Аліни Кожокару на Між-
народному конкурсі артистів балету в Лозанні, Швейцарія. Нині А. Кожокару є 
примою-балериною Лондонського Королівського театру Ковент Гарден.

66 Хореографічна мініатюра «Сіртакі» на музику М. Теодоракіса, постанов-
лена А. Рубіною, неодноразово виконувалася на міжнародних конкурсах балету 
ім. Сержа Лифаря і міжнародних фестивалях балету «Серж Лифар де ля данс» 
[див. : Зінич О. Коли танець стає музикою. Культура і життя. 2001. 26 травня]. 
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Подібні характеристичні буфонні прийоми відсилають нас, 
насамперед, до хореографічного прочитання Па-де-труа з бале-
ту «Фея ляльок» Легата – Дріго в хореографії Сергія Бондура 67. 
У балеті володарює підкреслена умовність буфонного видовища 
в дусі комедії dell’arte (дель арте) з персонажами-«масками»: це 
змагання двох суперників, які залицяються до однієї дами серця – 
Феї ляльок. В іскрометному кумедному танці Па-де-труа різні за 
амплуа комічні партії, філігранно «виписані» рукою балетмей-
стера, створюють примхливу поліфонічну канву хореографічної 
композиції. Бездоганно технічна, надзвичайно віртуозна партія 
пустотливої кокетки контрастує із хвалькуватою самовпевненіс-
тю та напористістю одного із героїв-коханців, а також з яскравою 
характеристичністю гостро гумористичного танцювального-пан-
томімічного образу іншого суперника – з відточеністю кожного 
його штриха, філігранної міміки, красномовного жесту, особли-
вою гнучкою пластикою немов гутаперчевого тіла. 

Не зраджуючи улюблений жанр іскрометного бурлеску (це та-
кож мініатюри «Дивіться – це я» на музику Ж. Бізе – Р. Щедріна 
у виконанні А. Кожокару, «Рондо у турецькому стилі» на музи-
ку В.-А. Моцарта у виконанні Є. Тихонович), Алла Рубіна звер-
тається і до психологічних, лірико-драматичних можливостей 
танцю-модерн («Несамовитість» на музику Кбетнера у виконанні 
Є. Тихонович і С. Єгорова, «Колискова» на музику Є. Станковича 
у виконанні Н. Бурлаки, «Дзвонар» у виконанні О. Лі, Росія).

Показово, що й інші сучасні українські балетмейстери, які пра-
цюють у жанрі хореографічної мініатюри, також асимілюють у 
пластичній мові своїх опусів лексику із різних танцювальних тех-
нік, а  також нетанцювальні елементи  – спортивні, акробатичні, 
циркові. Так, гротескна композиція Дениса Матвієнка «Бомж» є 

67  Па-де-труа з балету «Фея ляльок» Легата  – Дріго (хореограф-постанов-
ник С. Бондур) у виконанні заслуженої артистки України, лауреата І Міжнарод-
ного конкурсу балету ім. Сержа Лифаря Тетяни Голікової, народного артиста 
України, лауреата ІІІ Міжнародного конкурсу балету ім. Сержа Лифаря Сергія 
Бондура та заслуженого артиста України Максима Чепіка було виконано на сце-
ні Національної опери України у рамках П’ятого Міжнародного фестивалю ба-
лету «Серж Лифар де ля данс» у квітні 2001 року. 

сплавом техніки сучасної хореографії, пантоміми та акробатики, 
збагачених засобами жестопластики особливого людського пси-
хотипу. Хореограф віднайшов у танцювальній пластиці на подив 
точний еквівалент образу бомжа з його специфічною «ментальніс-
тю», характеристичними нахилами й звичками. Хореографічне рі-
шення мініатюри навмисно йде за ексцентрикою фільму Чарлі Ча-
пліна «Здрастуйте, я ваша тьотя». Це, фактично, його танцюваль-
но-пластичний рімейк. У хореографічній композиції Д. Матвієнка, 
так само, як на початку та у фіналі фільму, безробітний, бездомний 
герой у вдягненому на голе тіло піджаку, у хвацько закрученому 
довкола шиї шарфі та капелюсі лежить на садовій лаві під купою 
старих газет. Осучаснюють сценічний образ героя темні окуляри 
і особлива пластика виконання. Поривчасті, гостро характерис-
тичні рухи, рвучкі рублені жести, помножені на гранично виразну 
міміку, тонкий психологізм і пантомімічну відповідність образу 
бомжа у виконанні соліста Національної опери України Дмитра 
Клявіна, якнайкраще втілюють авторський задум Д. Матвієнка.

Зразком екстраординарної видовищності є пластична компози-
ція соліста Арт-центра «Промзона» Ернеста Пальчикова «Destiny» 
на музику з кінофільму «Матриця» 68. Його композицію не можна 
назвати танцем у чистому вигляді. Це скоріше мікст пластичного 
етюду з елементами циркової акробатики, ексцентрики, танцю. 
Е.  Пальчиков, який досконально володіє своїм тілом і є надзви-
чайно пластичним, вражає своєю потужною енергетикою, дина-
мізмом трансформації руху на дуже обмеженому сценічному про-
сторі. Образ матриці – свого роду алегорія, ніби прообраз усього 
сущого: вона приховує в собі можливість будь-яких перевтілень і 
метаморфоз. Завдяки блискучій техніці, Е. Пальчиков продемон-
стрував надзвичайні можливості дивовижних «перетворень» люд-
ського тіла у різноманітні геометричні форми, відтворивши у русі 
пластичний образ стихійної сили, що рветься назовні. 

68  Композиція Е.  Пальчикова «Destiny» на музику з кінофільму «Матриця» 
було показано на Третьому фестивалі «Танець ХХІ століття», який відбувся у Киє-
ві 2000 року на сцені Національної опери України (автор проекту – лауреат Призу 
Університету танцю, організатор і президент фестивалю Олег Калішенко).
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За своєю естетикою та принципами структурування руху у ча-
сопросторі «Destiny» на музику з кінофільму «Матриця» Е. Паль-
чикова перегукується з технічною бездоганністю та вигадливістю 
пластичних знахідок сучасного французького хореографа і теа-
трального режисера Філіппа Жанті. У його виставі «Не забувай 
мене»  69 через численні трансформації руху відбувається безпе-
рервне моделювання сценічного простору: постійні перетворен-
ня заданої матричної матерії – істот-мутантів – чи то на людей, чи 
то на равликів, що зрештою зливаються в єдиний організм вели-
чезного монстра-черепахи, творять утаємничений образ-алего-
рію примарного гротесково-сюрреалістичного світу.

Близьке до танцювального мистецтва Е. Пальчикова також 
і мистецтво українського «гутаперчевого» хлопчика Анатолія 
Залевського, пластичний етюд якого не можна уважати ані 
цирковою акробатикою, ані танцем у точному розумінні цього 
слова. Це, скоріше, оригінальне явище сучасного пластичного 
театру, що об’єднує у художню цілісність елементи різнома-
нітних форм руху – як суто хореографічних, так і специфічних 
форм балету на льоду, акробатично-циркових, спортивно-ат-
летичних 70. А. Залевський, який феноменально володіє тілом, 
скульптурною виразністю атлетичних поз, пластикою переті-
кання рухів, їхньою безперервною трансформацією у просторі 
створює тілесний образ плинності водної стихії, вічно мінли-
вої і непередбачуваної. 

Тут, власне, виникає пряма аналогія з виставою «Соло» фран-
цузької трупи сучасного балету «Кафіг» Ліона Мурада Мерзу- 

69 Виставу «Не забувай мене» було показано в рамках програми Французько-
го культурного центру в Україні «Альянс франсез» на сцені Національного теа-
тру української драми ім. І. Франка навесні 1995 року. [Див. : Зинич Е. Загадки и 
фантазии Филиппа Жанти. Правда Украины. 1995. 5 мая].

70 Симптоматично, що на Першому Міжнародному фестивалі сучасної хо-
реографії «Танець ХХІ  століття» (який проходив в Києві та Криму впродовж 
1998 року під патронатом Міжнародного університету танцю, Париж, Франція), 
А. Залевський отримав нагороду «Лотос» саме у номінації «Артисту за унікальну 
пластичну досконалість і пошуки нових напрямків синтезу хореографії з інши-
ми видами мистецтва і спорту». 

кі 71. Шалений ритм, вибухова енергетика, бездоганна техніка во-
лодіння тілом, а  ще й до того вміння «керувати» простором, то 
розтягуючи, розширюючи його, ніби нівелюючи рамки сценічної 
рампи, то стискуючи, концентруючи його до розміру клітки або ж 
власного тіла – все це визначає напрочуд динамічний стиль трупи 
«Кафіг», представлений у виставі «Соло». Здається, що танцівники 
самі є генераторами енергії, своєрідними «perpetuum mobile», що 
їхні можливості руху невичерпні. І навіть коли рух уповільнюєть-
ся, йде поступове накопичення потенційної енергії, аби дати новий 
вихід потужному спалаху кінетичної енергії. Всі ці метаморфози 
руху танцівників у часі-просторі заворожують миттєвістю змін, 
спонтанністю переходів від дії до статуарності, від динаміки до ста-
тики, від плинної пластики рухів до їхньої повної механістичності, 
навіть автоматизму. Слід також зауважити, що у спектаклі свідо-
мо поєднується, здавалося б, несумісне: апріорі непередбачуваний, 
вільний за своєю структурою хіп-хоп з елементами ток-боксу хоре-
ограф Мурад Мерзукі намагається вкласти у чітко регламентовану 
форму класичного концерту. У результаті вистава перетворюється 
на динамічне ритміко-кінетичне дійство. 

Загалом ємний за формою й виражальними засобами жанр хо-
реографічної мініатюри дозволяє постановникам у сконцентро-
ваному вигляді поєднувати у своїй пластичній мові на перший 
погляд непоєднуване  – як на рівні танцювальної лексики (спо-
лучення елементів різних танцювальних технік з нетанцювальни-
ми елементами), так і на рівні інтеграції образних систем різних 
мистецтв із видовищними можливостями позахудожніх систем.

Наприкінці ХХ  – початку ХХІ  ст. танцювальне мистецтво все 
більше тяжіє до таких неформальних синтетичних мікстових форм, 
які раніше не можливо було собі уявити. Наприклад, танцювальна 

71 Виставу «Соло» французької трупи сучасного балету «Кафіг» у хореографії 
Ліона Мурада Мерзукі було репрезентовано київським глядачам на сцені Націо-
нального театру української драми ім. І. Франка у рамках «Французької весни – 
2005» в Україні. [Див. : Зінич О. Мова пластики в сучасному французькому балет-
ному (пластичному) театрі: метаморфози форм руху. Студії мистецтвознавчі: 
Театр. Музика. Кіно. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2009. Чис. 4 (28). С. 86–87].
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група «Арт-класик-балет» (м. Київ) та її хореографи Олена і Дмитро 
Коляденко, які одночасно є виконавцями, модельєрами та стиліста-
ми, дуже цікаво синтезують у сучасному танцювально-пластичному 
театрі ритуальну пластику, пантоміму, міміку, сценічний рух («Танці 
на склі», «Композиція на музику Стінга»). А витримана в естетиці 
бродвейського шоу яскраво видовищна одноактна вистава «Каше-
мір», репрезентована театром «Вамп» клубу «Джосс» (хореографія 
Дмитра Каракуца, Євгена Чернова, Леоніда Корецького; сценарій і 
продюсерство Володимира Тодуа), у примхливих орієнтальних рит-
мах і арабескових візерунках танцювальної пластики ніби візуалізує 
ауру Сходу. Театральність спектаклю значно посилюється різнома-
нітними сценографічними знахідками. Це і доречно застосований 
театр тіней, і спецефекти – димові завіси, що змінюють просторовий 
фокус сценічного зображення, мікшують, утаємничують його 72.

Повертаючись до творчої особистості хореографа Алли Рубіної, 
необхідно згадати її вислів стосовно того, що «балетмейстер – це пе-
рекладач думки на мову тіла». Не перестаєш дивуватися багатома-
нітності проявів і векторів її творчого пошуку, адже хореограф, бук-
вально фонтануючи художніми ідеями, працює не тільки в жанрі хо-
реографічної мініатюри. В її творчому доробку є також танцювальні 
вистави, здійснені спеціально для акторів драматичного театру. 

Одна з найкращих авторських вистав у цьому жанрі, за яку хо-
реограф отримала «Київську пектораль» (2001, номінація «Подія 
року») – балет «Неймовірний бал», здійснений у Національному 
російському драматичному театрі ім. Лесі Українки. І хоча дра-
матичні актори професійно не володіють танцювальною техні-
кою, їхній манері виконання притаманна особлива виразність, 
адже вони, за словами А. Рубіної, «[…] вміють «нанизувати» на 
кожен рух емоції, образність, відповідне “забарвлення”»  73. Тож 

72  Вистави «Арт-класик-балету» та театру «Вамп» було показано на сцені 
Національного театру російської драми ім. Лесі Українки під час гала-вистави 
Другого Міжнародного фестивалю сучасної хореографії «Танець ХХІ століття», 
який відбувся у Києві 22 квітня – 9 травня 1999 року. 

73 Цит. за : Фіалко Д. «Втручатися у класику треба делікатно». Україна моло-
да. 2011. 15 березня. 

для свого особливого балету «Неймовірний бал» та його особли-
вих виконавців постановниці довелося створювати специфічну 
хореографію, відбираючи максимально емоційно насичені рухи, 
жести, пози, здатні передавати найменші душевні порухи, і разом 
з тим вкладатися у просторову графіку танцювального дійства. 

Щодо вибору сюжетів для своїх композицій, як зізнається 
А. Рубіна в одному зі своїх інтерв’ю, вона не любить сюжети про 
кохання: «[…]  мене цікавлять сюжети про життя в космічному 
значенні цього слова. Використовую іронію, ігрову форму. Від-
даю перевагу образному танцю, коли рух має підтекст» 74. 

Саме глибинним підтекстом – філософським і символіко-се-
мантичним – насичені танцювальні рухи, уся жестопластика ак-
торів у космогонічній виставі «Шякунтала» за мотивами «Магаб-
гарати» та творів Калідаси, здійснена А. Рубіною у Національному 
українському драматичному театрі ім. І. Франка (сценічна версія 
А. Приходька). У виставі «Шякунтала» хореограф органічно ін-
тегрувала елементи унікальної жестової культури Древньої Індії 
«мудра» 75 з елементами рухів, поз індійського танцю «бхарат на-

74 Цит. Там само.
75 Особлива жестова культура Древньої Індії «мудра» (у перекладі – поза, 

жест, печатка, вираження), розроблена у стародавніх індійських трактатах 
«Натьяшастра» і «Абхінайя дарпана», склалася у храмовому мистецтві танців-
ниць у другому тисячолітті до нашої ери і започаткувала систему класичного 
національного танцю «бхарат натьям». Мудра встановлює певні канони мови 
жестів аж до класифікації позицій пальців, зап’ясток рук відносно тіла танців-
ниці. Ця віртуозна жестопластична техніка дозволяє виконавиці передавати 
найтонші нюанси емоційних станів. Разом з тим, мудра є особливою знаковою 
системою, особливою комунікативною мовою, якою переповідаються сюжет, 
усі перипетії дії (аж до змісту реплік, монологів, діалогів). Словесна мова за-
мінюється тут мовою жестів – стрімкою зміною позицій та рухів рук, що озна-
чають різні поняття-символи. Усі ці знаки-символи жестопластичного ряду, 
синхронізовані і злиті воєдино з ритмоладоінтонаційним рядом в індійському 
танці-пісні, «прочитуються» як книга, як літературний текст [див.: Котовская 
М.  Синтез в искусстве Востока  / На материале зрелищных искусств Индии. 
Виды искусств в социалистической художественной культуре: Сб . Москва  : 
Искусство, 1984. С. 9–127].
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тьям» 76 з його підкресленою статуарністю, вегетативністю рухів, 
струмливим перетіканням від статики до руху. Таке поєднання 
дозволило А. Рубіній створити для акторів особливу пластичну 
мову, сповнену комунікативної символіки й образності індій-
ської танцювальної традиції. І хоча актори у виставі спілкуються 
цією пластичною мовою паралельно із вербальною мовою навіть 
без музичного супроводу (який то включається то виключається 
з просторового поля «Шякунтали»), в особливій музикальності, 
в інтонуванні ніби озвучених ритмізованих жестів і поз, у вираз-
ній скульптурності пластичного малюнку ролі кожного з героїв 
спектаклю учувається притаманна саме індійській пісенно-тан-
цювальній традиції часопросторова характеристичність руху  – 
танцювального і ритмоінтонаційного 77. 

Симптоматично, що у принципах використання Аллою Рубіною 
(яка надзвичайно тонко відчуває музику) омузичнених елементів 
індійської жестопластики й танцювального руху можна помітити 
стилістичні асоціації з Третьою частиною балету на музику Дев’ятої 
симфонії Л. ван Бетховена, здійсненого Морісом Бежаром. Хореогра-
фічний ряд цієї частини балету, яка – на думку Бежара – символічно 
втілює ідею любові, базується саме на індійській техніці танцю. Це й 
постійні метаморфози спокою-руху, що йдуть від особливої – скуль-
птурної – виразності жесту, пози з її «кінематографічним» принци-
пом зміни одного нерухомого «кадру»-пози іншим  78, з  її довгими 
планами, коли статуарна пластика спонтанно трансформується в 
пластику динамічного руху, щоб згодом завмерти в пластиці «засти-

76 Серед українських хореографів до естетики канонічного індійського тан-
цю – крізь призму сучасної балетної лексики – звертався Сергій Бондур, лауреат 
Третьої премії Третього Міжнародного конкурсу артистів балету імені Сержа 
Лифаря (у номінації «хореографи»). Він є автором багатьох хореографічних мі-
ніатюр, серед них – «Шаман», «Вічний мандрівник» та ін. 

77 Див. : Зінич О. Пластична мова сучасного балету: аспект взаємодії різних 
образних систем. Мова і культура (Науковий журнал) . Київ  : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. ІV (172). С. 45–53. 

78 Див. : Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре ХХ века. 
Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Сб. статей. Ленин-
град : Наука, 1974. С. 40.

глого» руху. Це також перетікання однієї пози в іншу, це плинність 
переходів від статики до динаміки в пластиці бежарівського танцю, 
що зумовлюються «чуттєвою природою» індійської скульптури з її 
рослинною етимологією (порівняймо з «рослинним елементом», за 
класифікацією А. Волинського, у класичному танці 79), «вегетативним 
рухом» (термін Б. Віппера  80 ), адже «[…] тіло індійської статуї по-
збавлено кісток і мускулів, воно перетворюється на сплетіння віття, 
гнучких стеблин» 81. У цілому, в незвичному вирішенні третьої час-
тини свого балету-симфонії М. Бежар домігся достатньо вільних вза-
ємостосунків музики із танцем, застосувавши принцип музично-хо-
реографічної поліфонії, тобто складного контрапунктичного сполу-
чення чутного-видимого (той самий принцип застосував свого часу 
В. Ніжинський у своїй пластичній транскрипції «Ігор» К. Дебюссі).

Слід також згадати й югославського хореографа Мілу Севіч, 
яка у своєму балеті «Zelle» на музику Жана Мюсі та Рене Обрі про 
життя відомої шпигунки Мата Харі, поставленому спеціально 
для всесвітньо відомої югославської танцівниці Аї Янг 82, також 
асимілює пластику індійських танцівниць, канонічні пози, рухи, 
жести «бхарат натьям», елементи йоги, східну статуарну пластику 
із танцювальною технікою танцю-модерн. 

Ще один із шляхів збагачення пластичної мови сучасного ба-
летного мистецтва пов’язаний із трансформацією фольклорної 
танцювальної традиції 83. 

Фольклорна хореографія, або етнохореографія – це також нау-
кова дисципліна, яка вивчає різновиди етнічного (фольклорного) 

79  Див.  : Волынский  А.  Л. Книга ликований. Азбука классического танца. 
Санкт-Пе тербург : Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 
2008.  С. 43–44.

80 Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и 
доп. Москва : Изобраз. искусство, 1985. С. 111.

81 Там само.
82 Балетну виставу «Zelle», анонсовану як «світовий хіт 2000 року», було ре-

презентовано на Третьому фестивалі «Танець ХХІ століття», який відбувся у Ки-
єві 2000 року на сцені Національної опери України.

83 Саме цього аспекту торкається у своїй кандидатській роботі Л. Козинко. 
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танцю, і у вигляді артефактів зберігає в собі первісну пластичну 
семантику й закріплені в часі інформативні символи-знаки, що 
акумулюють етнокультурні властивості того чи іншого народу – 
його особливу ментальність, тілесність, тобто пластичну харак-
терність жесту, міміки, руху, пози, особливості ритмічної орга-
нізації руху у часопросторі тощо. Використання фольклорної хо-
реографії – її пластичної символіки, поетики, лексичних елемен-
тів – у балетному театрі здатне не тільки розширити й збагатити 
образно-смислове поле сучасного хореографічного мистецтва, 
а й у поєднанні з лексичними засадами класичного танцю, танцю 
модерн, сучасної пластики створити нові мікстові форми.

Тут існують різні підходи  – від використання окремих лек-
сичних формул, застосування системи ритмопластичних рухів, 
структурно-композиційних особливостей, притаманних тому 
чи іншому жанру фольклорно-етнографічного, народно-сценіч-
ного танцю, до їхнього перетворення у складній мові сучасного 
танцювального мистецтва, у різноманітних мікстах із класичною 
лексикою, танцем модерн, контемпорарі данс, формами постмо-
дернової хореографії.

Сучасні хореографи України теж активно застосовують еле-
менти фольклорної хореографії, народно-сценічного українського 
танцю при створенні як суто балетних вистав, так і різноманітних 
танцювально-хорових дійств, фольк-опер-балетів, а також жанро-
вих мікстів, що поєднують у собі не тільки різні хореографічні на-
прямки – фольклорний і народно-сценічний танець, елементи кла-
сичної лексики, танцю модерн, сучасного танцю, – а й інтегрують 
у яскраво театралізованих видовищних формах образні системи 
різних мистецтв – балету, опери (співу), драми (слова). 

Автором першої української хорової фольк-опери «Ятранські 
ігри» був Ігор Шамо, який в яскраво видовищній синтетичній му-
зично-театрально-хореографічній формі відтворив магічно-ри-
туальне купальське дійство. Продовжувачами І. Шамо у пошуках 
нових форм музично-театрального синтезу став Євген Станкович 
з його фольк-оперою-балетом «Цвіт папороті», поставленим ще у 
1979 році балетмейстером А. Шекерою, хормейстером А. Авдієв-
ським та художником Є. Лисиком. 

Оригінальний синтез цього музично-хорового-фольклорно-
хореографічного дійства Є. Станковича зацікавив балетмейстера 
Аллу Рубіну можливостями нових варіантів прочитання, пошу-
ків інтеграції фольклорної хореографічної традиції з лексикою 
танцю модерн 84. Тож хореограф звернулася до середньої части-
ни фольк-опери-балету «Цвіт папороті» – хореографічної сцени 
«Купало», яка є найбільш показовою з точки зору можливостей 
саме такої інтеграції, а  також взаємодії симфонічної музики, 
хору, балетної пластики і сценографії. 

Чотири частини «Купала» – «Людське купало», «Русалчине ку-
пало», «Відьомське купало» і «Заключне купало»  – витримані в 
єдиному образно-стилістичному ключі. 

Щодо художнього оформлення вистави, то на відміну від 
яскравих мальовничо-колористичних знахідок сценографії 
Є.  Лисика, рішення сценографа-постановника І.  Давиденко 
досить просте і, навіть, мінімалістичне, що притаманно бага-
тьом сучасним хореографічним постановкам: чорний задник і 
чорні бокові куліси обмежують собою сценічні рамки вистави, 
ніби замикаючи її часопростір на давньому обрядовому ку-
пальському дійстві-ритуалі. Окремою ознакою приналежності 
саме купальській обрядовості слугує Марена (деревце, вбране 
до зелених свят стрічками та вінками), а також окремі атрибу-
ти-символи української обрядовості – віночки, рушники та ін. 
Білий колір сценічного вбрання (полотняні сорочки у танців-
ниць і білі сорочки і штани у танцівників) працює за принци-
пом антитези: чорне – біле, ніч – день, морок – світло. У сцені 
«Русалчине купало» художник-постановник І. Давиденко вико-
ристовує також символіку блакитного кольору – блакитні руш-
ники – як ознаку води, плинності водної стихії, а у фінальній 
сцені білі рушники  – як споконвічний символ непереможної 

84  Прем’єра постановки фольк-опери-балету «Цвіт папороті» («Купало») 
Є. Станковича, здійсненої А. Рубіною до 60-річчя Національного заслуженого 
академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки, відбулася у листо-
паді 2003 року (сценограф-постановник І. Давиденко, автор аранжування для 
українського народного хору та оркестру Г. Єрьоменко). 
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сили кохання, торжества добра над злом. У свою чергу, складна 
світлова партитура виконує своєрідну драматургічну функцію, 
підсилюючи та укрупнюючи найважливіші сакральні моменти 
купальського дійства 85. 

Задля відтворення основних драматургічних моментів купаль-
ського язичницького обрядового дійства Алла Рубіна вдається до 
використання лексичних засад народно-сценічного танцю  – як 
українського, так і російського. Адже у танцювальному мистецтві 
древніх слов’янських народів ще не існувало чіткого розподілу 
рухів за етнічною приналежністю. 

Основною хореографічною формою тих часів були різнома-
нітні хороводи. Тож обрядова сцена прикрашання Марени у ви-
ставі вирішена саме як жіночий хоровод. У пластичному рішенні 
цієї сцени А. Рубіна застосовує графіку найрізноманітніших хо-
роводних побудов – від лінії, діагоналі, хвилі до півкола, кола, по-
двійного кола  – з характерними танцювальними рухами, як от: 
ходіння по колу, галоп (біг по колу), «бігунці», «доріжки», «тин-
ки» та інші елементи народного танцю. У масових танцювальних 
сценах графіка хореопластичного малюнку ускладнюється від 
простої лінії, діагоналі до просторових форм спіралі (равлика), 
кола у колі з протилежним рухом, а лексика жіночого танцю зба-
гачується за рахунок використання хореографом тих самих бігу 
по колу, «доріжок», галопу, а також елементів-притупів, стрибків 
з підігнутими ногами, «упадань», обертів. 

Чоловічий танець теж надзвичайно характеристичний: хоре-
ограф-постановник звертається до елементів як фольклорного, 
так і народного-сценічного танцю – присядки, галопу, притупів, 
стрибків, підскоків, кабріолів та більш складних технічних еле-
ментів. Ряд сцен вирішено як парні масові танці з характерними 

85  Купальський обряд, який співпадав із днем літнього сонцестояння, 
є  одним з найдавніших язичницьких свят у народному календарі древніх 
слов’янських племен. Характерними дієвими елементами купальського свя-
та, яке тривало впродовж дня і ночі, були водіння хороводів навколо Маре-
ни і Купала, стрибки через купальське вогнище, ритуали запалювання колеса 
(як символу Сонця), спалювання Купала, обряди ворожіння, пошуки цвіту 
папороті та ін.

обертами для жінок і присядками для чоловіків (Сцена випробу-
вання почуттів Дівчини і Юнака вогнем). 

Цікавими хореографічними знахідками відзначена сцена ви-
пробування закоханих Юнака і Дівчини Водою, вирішена як хоро-
водний танець русалок із блакитними рушниками, що уособлю-
ють життєдайну водну стихію («Русалчине купало»). Семантика 
мірного кругового руху у ходінні по колу, півколу, подвійному 
колу 86 у стані певної відстороненої зосередженості, циклічність 
руху, його підкреслена статурність, поетичність плинної пласти-
ки хвилеподібних рухів-помахів – все це працює на відтворення 
прадавнього магічного ритуалу, пов’язаного з очищувальною 
дією води під час купальських зелених свят. 

У сцені «Відьомське купало» А. Рубіна ускладнює та осучас-
нює хореографічну мову, інтегруючи елементи фольклорного 
й народно-сценічного танцю (різноманітні оберти, стрибки в 
обертах, біг) з лексикою танцю модерн, тим самим узагальнюю-
чи у пластичній мові вічні людські цінності – кохання, вірність, 
народну мудрість тощо.

У цілому, у  виставі цікаво поєднуються купальська обрядо-
вість з притаманними їй первісними синкретичними формами 
(хоровод), а  також синтетичність сучасної фольк-опери-балету, 
де органічно взаємодіють різні образні системи – симфонічна (ін-
струментальна) музика, хоровий спів, танцювальні форми, сце-
нографія, естетика театральної умовності.

86  Симптоматично, що «акти ходіння» (за О.  Фрейденберг) були 
невід’ємним і найбільш сталим елементом будь-якого первісного дійства, 
найдревнішою формою ритміко-кінетичних дійств і знаходили своє рит-
мічне вираження у хороводах, у  кругових ходіннях [див.  : Фрейденберг  О. 
Поэтика сюжета и жанра. Ленинград  : Художественная литература, 1936. 
С. 124]. Ці процесії, кругові ходіння у хороводах, пройшовши крізь віки, збе-
реглися до цього часу у фольклорних обрядах (у тому числі, у купальській 
обрядовості). Їхньою спільною ознакою є розміреність колективних кро-
ку, ступання, кругового руху, їхня повторюваність, розтягнутість за типом 
«безкінечного періоду», циклічність, зосередженість на самому ходінні, що 
виконувалося в єдиному душевному стані, зумовленому характером самого 
ступання (екстатичність, врочистість тощо).
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Незвичний мікст музики, хорового співу, танцю і сценографії 
репрезентовано у сценічній версії балету-фольк-містерії «Обра-
нець сонця» (із циклу «Вічне дерево») О. Шимка 87 у постановці 
А.  Рубіної в Українському академічному фольклорно-етногра-
фічному ансамблі «Калина» (художній керівник – народний ар-
тист України Валентин Козаченко) 88. Створений за оригіналь-
ним лібрето балетмейстера-постановника Алли Рубіної балет-
фольк-містерія «Обранець сонця» Олександра Шимка є цікавою 
експериментальною спробою інтегрувати в єдину цілісність різ-
ні художні системи  – сучасну музику, хоровий і сольний спів, 
народну та класичну хореографію, театральну естетику містері-
ального дійства, інтерпретуючи їх мовою сучасного мистецтва. 
Звідси – поєднання народного підголоскового співу з сучасним 
музичним викладом, елементів фольклорного і народно-сценіч-
ного танцю з лексикою танцю-модерн, звернення до нових тех-
нічних можливостей сценографії.

87 Олександр Шимко – сучасний український композитор, піаніст. Закінчив 
Національну музичну академію ім. П. І. Чайковського; член Національної спіл-
ки композиторів України. Один з представників українського постмінімалізму. 
Його творчому стилю притаманне поєднання техніки мінімалізму з естетикою 
«ambien» (музика оточуючого середовища). Його твори наповнені філософ-
ськими роздумами про пошуки гармонії у взаємозв’язку людини і природи, про 
таїни життя, про вічне устремління людини до ідеалу. Співпрацює з багатьма 
творчими колективами. Автор творів для симфонічного та камерного орке-
стрів, хорових й інструментальних творів. 

88 Прем’єра вистави «Обранець сонця» відбулась 19 березня 2007 року у 
приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету 
для дітей та юнацтва. Метою заснування у 1981 році Українського фольклор-
но-етнографічного ансамблю «Калина» (з  2004  р. колектив отримав статус 
академічного) було відтворення та популяризація традиційної обрядовос-
ті, а  також збереження музично-пісенної та хореографічно-танцювальної 
спадщини української народної культури. Серед яскравих вистав і концерт-
них програм колективу, який є лауреатом міжнародних конкурсів у Харкові 
(«Молоді голоси», 1981, Гран-прі), Кореї (1995), Франції (Нант, 1992), – «Зо-
лоте перевесло», «Боричів тік», «Чарівниця», «На калиновому мості», «Карась 
і султан» та ін. Очолюють колектив головний диригент Анатолій Дубина, 
головний балетмейстер Григорій Воронов, головний режисер Віктор Лисюк, 
головний хормейстер Сергій Дудко. 

Спектакль апелює до прадавніх часів; сюжетна канва ви-
стави навіяна стародавніми легендами, пов’язаними з язич-
ницьким поклонінням силам природи (сонцю, воді, вогню) у 
слов’янському (українському) народному календарі, з пошука-
ми ідеалу, вічних етичних цінностей. «Дія, – як зазначено у лі-
брето балету, – відбувається у міфічні часи, де всі події життя 
мали символічне значення, ототожнювались з законами при-
роди» 89. Чотири картини-пори року, що змінюють одна одну в 
балеті-фольк-містерії, – Весна, Літо, Осінь, Зима – символізують 
циклічність життя, його вічний кругообіг.

Наскрізна сюжетна лінія, пов’язана з дівочими мріями про 
кохання, щастя, устремліннями до ідеалу, тісно переплетена 
у виставі з народною обрядовістю, з  магічними ритуалами, 
знаходить у виставі «Обранець сонця» дещо містичне тракту-
вання і піднімається на новий – філософський – рівень осмис-
лення вічного оновлення життя. Герої балету-фольк-містерії – 
Дівчина та Ідол, якого вона кохає і який оживає у фінальній 
сцені спектаклю,  – зливаються в єдине ціле, в  одну постать, 
розчиняючись у життєдайній енергії Сонця, що знову сходить 
над Землею після звичної зміни пір року, замикаючи річний 
кругообіг у природі. 

Зважаючи на поєднання різних образно-художніх систем у 
балеті-фольк-містерії «Обранець сонця», природа їхньої інте-
грації є багатовекторною та багаторівневою. Перший вектор 
цієї інтеграції діє на рівні хореографії та пов’язаний із звернен-
ням авторів до фольклорної обрядовості, що передбачає вве-
дення у виставу тих чи інших синкретичних музично-пісенно-
танцювальних форм, або ж їх елементів – різноманітних весня-
них та літніх хороводів, обрядів ходіння навколо Ідола, навколо 
багаття (у купальському обряді очищення вогнем) тощо. Інший 
вектор пов’язаний з формуванням синтетичної мови вистави та 
діє вже на двох рівнях  – на рівні ритмоінтонаційному, звуко-
вому та на рівні хореографії й спрямований на асиміляцію і пе-

89 Див. : «Обранець сонця». Програмка до вистави. Київ : Український акаде-
мічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», 2007.
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ретворення фольклорних музично-пісенних елементів (у  тому 
числі, традиції підголоскового співу) і лексичної семантики 
фольклорної танцювальної традиції (семантика лінії, діагоналі 
у ході, процесії; кола, півкола, кола у колі в хороводних формах; 
«втоптування» в землю, стрибків у ритуалах очищення водою, 
вогнем тощо) у новій якості – складній мові сучасного балетно-
го спектаклю. І нарешті, на третьому – вищому рівні – здійсню-
ється синтез усіх складників балету-фольк-містерії  – музики, 
хореографії, сценографії. 

Йдучи за музикою О. Шимка та відтворюючи її особливості у 
танцювальних образах і формах, близьких до народної календар-
ної обрядовості, балетмейстер-постановник А. Рубіна осучаснює 
хореографічне рішення вистави елементами лексики танцю мо-
дерн та пластикою постмодернового танцю, разом з тим посилю-
ючи сакральну сутність обрядового дійства. 

Симптоматично, що активна безперервна взаємодія музики і 
танцю здійснюється у всіх частинах балету-фольк-містерії «Обра-
нець сонця» – як у хороводних жіночих сценах з переважаючою 
кантиленною пластикою, так і в оргіастичних чоловічих танцях з 
різкою пластикою стрибків, підскоків, войовничістю рухів і жес-
тів, змахів рук, а також у змішаних ритуальних екстатичних тан-
цях, пов’язаних із пробудженням пристрасті. 

Увесь музичний ряд календарно-обрядових сцен вистави 
утворює складний багатошаровий конгломерат, зітканий із 
вокального – підголоскового хорового, або сольного співу, які 
мають у своїй основі автентичні фольклорні зразки (обробки 
автентичних обрядових пісень у виконанні хорового гурту «Ка-
лини»; хормейстери-постановники С.  Адаменко та С.  Дудко), 
а  також їх перетворення засобами сучасних композиторських 
технік, – і оркестрового рядів. Ритмоінтонаційно та лейттемб-
рово насичений оркестровий ряд «Обранця сонця» О. Шимка, 
що у деяких сценах створює враження народного музикуван-
ня (наприклад, імітація звучання «троїстих музик» в оркестрі в 
частині «Зима»), значно посилює потужну просторово-звукову 
перспективу балетного містеріального дійства, візуалізуючись у 
зримій пластиці його хореографічних форм. 

Ще одним важливим дієвим інтегративним вектором у 
балеті-фольк-містерії «Обранець сонця» є дуже цікава сцено-
графія, здійснена художником-постановником О.  Гавришем 
в естетиці конструктивізму з елементами кубізму, що прояв-
ляється в організації сценічного простору вистави та у вико-
ристанні декорації-трансформеру. Тут ніби сперечаються різні 
площини-виміри. Перший вимір, пов’язаний із світом людей, 
замикається рамками самої сцени з її домінуючою квадратніс-
тю, посиленою розташуванням по її периметру сценографічних 
атрибутів кубічної форми. Другий рівень символізує світ при-
роди, його циклічність, буттєвість у філософському розумінні: 
на початку вистави  – це зображення півкола, яке на заднику 
сцени є знаковим вираженням сонця, що виростає-сходить над 
горизонтом 90. У ході вистави квадратність поступово долалася, 
трансформуючись у коло. На фоні цього стилізованого небесно-
го світила за допомогою складної партитури світла розгортало-
ся незвичне видовище – танцювальний театр тіней. Рухи танців-
ників, які знаходились за прозорим задником сцени, підсвічені 
примхливою грою-зміною освітлення, ставали видимими гля-
дачеві у вигляді проекцій тіней, що підсилювало утаємниченість 
сакрального магічного дійства під час різних обрядів річного 
календарного циклу. 

За допомогою складної взаємодії хореографії та змін світло-
вої палітри, фактично, творився новий часопросторовий вимір 
вистави, в якому відбувалося також і оживлення Ідола, тракто-
ване як сакральний танець його тіні. Саме завдяки світловим 
ефектам в останньому епізоді вистави хореографічний дует Ді-
вчини та Ідола, що розгортався на авансцені, подвоювався тан-
цем їхніх тіней за задником сцени, а також здійснювалось поєд-
нання постатей Дівчини та ожилого Ідола в єдине ціле на фоні 
величезного кола – Сонця. Все це, з одного боку, символізувало 
оживлення загадкового Ідола та його матеріалізацію у людській 

90  Тут вбачається пряма аналогія з кубістськими знахідками П.  Пікассо у 
сценографічному рішенні балету «Ікар»  С.  Лифаря у відновленій постановці 
1962 року. 
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постаті, а з іншого – укрупнювало основну смислову філософ-
ську ідею вистави щодо непереможної сили кохання й багато-
вимірності природи, всесвіту.

Загальну фольклоризацію дійства посилювали також сцено-
графічна атрибутика, пов’язана із символічними зображеннями 
води (стилізований колодязь-журавель) та вогню (танець паруб-
ків із червоними поясами). 

Таким чином, сценографія вистави «Обранець сонця» як один 
із синтетичних складників вистави, активно працює на посилен-
ня загальної символізації балету-фольк-містерії й, разом із музич-
ним і хореографічним чинниками, є дієвим фактором організації 
сценічного простору та інтерпретації тексту вистави.

Існують також приклади прямолінійного використан-
ня елементів народно-сценічної хореографії та прямого ци-
тування, які знаходимо у хореографічній партитурі балету 
Є.  Станковича «Володар Борисфену» (балетмейстер-поста-
новник В.  Яременко). Почасти це пояснюється серйозними 
вадами балетного лібрето, написаного В. Зубановим, А. Тол-
стоуховим та В. Туркевичем поза контекстом історичних реа-
лій 5-го ст. н. е. Тож всі невідповідності лібрето прямо позна-
чилися і на сценографії спектаклю, і на його хореографічному 
рішенні. І  навіть музична драматургія балету Є.  Станковича 
з її безперервним симфонічним розвитком, драматичне на-
пруження кульмінаційних моментів і висока лірика любовних 
сцен не змогли зарадити певній еклектиці у хореографічній 
партитурі та сценографії вистави. Так пряме, а подекуди ло-
бове зіставлення фрагментів, запозичених із народно-сценіч-
ного танцю В.  Яременком, з  класичним фуете викликає хіба 
що подив. Чого тільки варта сцена, коли героїня балету (у ви-
конанні О.  Філіп’євої), одягнена у класичну пачку, крутить 
фуете біля ідола Перуна! Звичайно, логічніше мала б вигляда-
ти сцена язичницького поклоніння ідолам, вирішена іншими 
хореографічними засобами – наприклад, використанням тан-
цювальної обрядовості у вигляді поєднання елементів україн-
ського фольклорного та народно-сценічного танцю з можли-
востями танцю модерн.

Ще один різновид взаємодії образних систем різних мистецтв 
являє собою синтез балету та опери, тобто опера-балет 91. 

91 Музично-театральний жанр опера-балет (франц. opéra-ballet), що виник 
на межі ХVІІ–ХVІІІ ст. у Франції, був пов’язаний з естетикою придворного теа-
тру «Королівська академія музики». Його витоки слід шукати у так званих при-
дворних балетах ХVІ ст. (ballet de cour), у комедіях-балетах Ж.-Б. Люллі (серія 
балетних дивертисментів до комедій Ж.-Б. Мольєра «Міщанин у дворянстві», 
«Шлюб мимоволі»), а також в його операх. Ж.-Б. Люллі також увів балет і в ство-
рений ним оперний жанр – у французьку ліричну трагедію («Кадмус і Герміна»), 
що увібрав у себе, окрім танцювальної сюїти, пластичну виразність пантоміми, 
різноманітні види ходів-процесій. Танець і спів поєднувалися в опері-балеті 
за принципом домінування танцю в балетних сценах і співу – в оперних [див. : 
Соловьева Т. Н. Опера-балет. Музыкальная энциклопедия . Москва : Советская 
энциклопедия, 1978. Т. 4. С. 48]. Інструментальна музика всіх цих маршів, про-
цесій, «чарівних», фантастичних епізодів-сцен (сновидіння, видіння, польоти 
фурій і т. ін.) вже відзначена картинною зображальністю, звукозримістю, плас-
тичністю – властивостями, органічно притаманними французькій музиці. Хоре-
ографічну основу оперно-балетних спектаклів складали придворні бальні танці: 
чимало їхніх рухів закріплювалися у лексиці класичного танцю. У танцювальній 
сюїті вже виділявся сольний танець, дуетний танець (pas de deux) і загальний 
танець, що виконувався великою групою танцівників і танцівниць, які аком-
панували солістам (прообраз кордебалету) [див.  : Васильева-Рождественская 
М. Историко-бытовой танец. Москва : Искусство, 1987. С. 69]. 

Остаточно жанр опери-балету склався на французькій сцені у творчості 
А.-К.  Детуша, Ж.  Муре й особливо  – в «Галантній Європі» (1697), «Венеціан-
ських святах» (1710) А. Кампра. Ці опери-балети зазнали впливу французького 
живописного рококо з його естетикою та тематикою «галантних урочистос-
тей», їхньою декоративністю, живописністю, пластичною зримістю. За струк-
турою ці опери-балети являли собою ряд картин  – своєрідних entrées, майже 
не пов’язаних єдиною сюжетною лінією: в них традиційні оперні форми (арії, 
речитативи, ансамблеві сцени) чергувалися з розвиненими танцювальними сце-
нами [див.  : Соловьева  Т.  Н. Опера-балет. С.  48], основу яких складали різні 
форми народних (тамбурини, рігодони, сарабанди, жиги, гавоти, менуети та ін.) 
і бальних танців. Ці ж танці входили також у структуру опер-балетів Ж.-Ф. Рамо 
«Галантна Індія» (1735), «Свята Геби» (1739), «Свята Полімнії» (1745), «Храм 
Слави» (1745), «Свята Гіменея і Амура» (1747), «Сюрпризи Амура» (1748). Їх-
ньою характерною ознакою, окрім живописної декоративності, було посилення 
драматичного начала, яке йшло від жанру ліричної трагедії. При цьому балет-
ні акти та героїчні пантомімічні пасторалі не були безпосередньо пов’язані із 
основним змістом вистави, і власне танцювальні форми мали суто прикладний 
характер (придворні бальні або ж народні танці).
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Унікальним новаторським зразком з точки зору такого син-
тезу є побудована за законами яскравої театральної видовищ-
ності лірична фантазія «Дитя і чари» Моріса Равеля, поставлена 
1990 року у Київському дитячому музичному театрі (нині Київ-
ський муніципальний академічний театр опери і балету для ді-
тей та юнацтва) 92. 

Створенню такого синтетичного твору, як «Дитя і чари», без-
умовно, сприяв ряд чинників. Це і той факт, що спершу п’єса-
казка замислювалася письменницею Сідоні-Габріель Колетт як 
балет-феєрія для дітей під назвою «Дивертисмент (балет) для 
моєї дочки», і  детально розроблене нею лібрето  93. До того ж, 
коли М. Равель серйозно зацікавився ідеєю реалізації твору на 
лібрето С.-Г. Колетт, він був дуже вимогливий до тексту лібре-
то, пропонуючи доповнити і розширити численні фрагменти, 
у  тому числі танцювальні. Уже в ході реалізації задуму ком-
позитор трансформував ідею балету в ліричну фантазію. Так 
з’явилася остаточна назва «Дитя і чари» (це сталося впродовж 
зими 1920/21 років), хоча самий твір, зазнавши жанрових моди-
фікацій (балет – опера) було благополучно завершено тільки в 
1925 році, коли М. Равель підписав контракт з директором Опе-
ри в Монте-Карло Р. Гансбургом.

Згодом композиторський інтерес до опери-балету згас, і тільки у ХІХ і осо-
бливо у ХХ ст. сталося фактичне відродження цього жанру, однак уже на новому 
якісному рівні – як справжньої взаємодії та синтезу образних систем хореогра-
фії та опери, об’єднаних у виставу з фантастичним, міфологічним сюжетом або 
феєрію. Це лірична опера-балет «Торжество Вакха» О. Даргомижського (1848), 
«Млада» М. Римського-Корсакова (1890), Народження ліри» А. Русселя (1925), 
«Театр чудес» Х.-В.  Хенце (1948, друга ред. 1965), «Пруська казка» Б.  Блахера 
(1950), «Снігова королева» М. Раухвергера (1965), «Давид Сасунський» Е. Ога-
несяна (1976) та ін. 

92 Зауважимо, що це перше прочитання равелівського твору на радянській 
сцені; до 1990  року «Дитя і чари» ставилися в СРСР тільки у концертному 
виконанні [Див.  : Зінич О. Післямова до прем’єри. Культура і життя. 1990. 
30 грудня]. 

93 Сідоні-Габріель Колетт була не тільки дуже відомою французькою пись-
менницею, але й також пантомімісткою, танцівницею і комедіанткою (виступа-
ла на паризькій сцені).

М.  Равель називав свою ліричну феєрію оперою. Насправді 
«Дитя і чари» являє собою синтез опери і балету 94, але вже в но-
вій якості (у порівнянні з традицією Люллі – Рамо, з характерним 
для неї введенням у французьку оперу-балет чисто танцювального 
дивертисменту-сюїти): спів органічно поєднується з танцем, що 
надає дієвості музичному розвитку (тобто дивертисмент не суто 
танцювальний, у кожного персонажа – своя яскрава вокальна ха-
рактеристика). Створення образів-характеристик персонажів у 
сценічному русі стає можливим завдяки поєднанню пластичної 
виразності танцю, руху (пластичність саме і є знаком самого руху, 
дії) з пластичною виразністю мелодичних ліній, чи то в арії, чи то 
в музичній декламації. Тобто інтонаційна пластичність у музичній 
тканині опери-балету «Дитя і чари» досягається через проникнен-
ня розмовної інтонації в балет (пластичний речитатив) і особливо-
го пластичного жесту – в оперу. Поєднуючись з пластикою вокаль-
ною, танцювальна пластика (як і виразність пластики руху і мімі-
ки) надає їй особливої ритмоінтонаційної пружності і гнучкості.

Пластично зрима, яскраво видовищна лірична фантазія М. Ра-
веля «Дитя і чари» є показовим твором з точки зору специфіки 
втілення пластичної мови рухів у ритмоінтонаційний «образ 
руху» та їхньої взаємозумовленості, що надалі саме і стало визна-
чальним для хореоверсій багатьох відомих балетмейстерів 95.

94 Тому в даному дослідженні ми спираємося саме на таке – опера-балет – 
жанрове визначення цього твору. 

95  Символічно, що автором першої хореоверсії «Дитя і чар» М.  Равеля був 
Дж. Баланчін, який здійснив її в американському «Балет сос’єте» в 1947 році. Хо-
реограф знайшов, з нашого погляду, незвичний для цього жанру (й до того ніким 
не застосовуваний в інтерпретації равелівського твору) постановочний прийом. 
На сцені розгорталася тільки балетна дія, там само знаходився головний герой – 
Дитя, що співало (соло для 12-річного хлопчика), а інші солісти і хор були прихо-
вані від глядача в оркестровій ямі. Дж. Баланчін перший перевів звукозриму му-
зику Равеля в її пластично-хореографічний аналог, створивши цілком адекватну 
балетну транскрипцію твору «Дитя і чари». Ще одна надзвичайно цікава пластич-
на транскрипція опери-балету «Дитя і чари», здійснена сучасним чеським хоре-
ографом Іржі Кіліаном у Нідерландському театрі танцю, також стала можливою 
саме завдяки первісно закладеній у музиці Моріса Равеля пластичній інтонації як 
першопосилу, як основи всіх музичних характеристик.
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Київська сценічна версія опери-балету «Дитя і чари» М.  Ра-
веля  96 теж стала виразним продовженням художніх пошуків у 
сфері синтезу мистецтв. Виявляючи в музиці поліжанровість і 
стилістичну багатоплановість 97, постановники увели в спектакль 
також нові образні мотиви, включивши у музичну драматургію 
другої картини вистави (сцена в саду) музику балету М. Равеля 
«Сон Флоріни»  98, тим самим розширивши сюжетні й компози-
ційні рамки спектаклю (два акти замість одного) 99. 

Прозора партитура М. Равеля у виконанні оркестру (дири-
гент І. Палкін) ніби знову народжується, дихає, занурює слу-
хачів у стихію вишукано рафінованої музики французького 
композитора. Зачаровувало м’яке звучання, що передавало 
гнучку пластичну виразність мелодики, колористичність зву-
копису, імпресіоністську зміну барв, одухотворене нюансуван-
ня настроїв. Оркестр дуже чутливий до поліжанровості опе-
ри-балету, викликаної поєднанням суто французьких жанрів 
(пасторалі, менуету, мюзет, французької chanson), танцюваль-
них жанрів (тарантели, полонезу, галопу) з жанрами сучасної 
музики (елементи мюзиклу, сучасні танцювальні ритми – рег-

96 Переклад лібрето на українську мову здійснили Г. Конькова та Ф. Млин-
ченко.

97 Сам композитор у післяпрем’єрному інтерв’ю газеті «Le Gauloise» зауважу-
вав: «Партитура «Дитя і чар» – це н а д з в и ч а й н о  г л и б о к и й  м е л а н ж 
с т и л і в  у с і х  е п о х  в і д  Б а х а  д о …  Р а в е л я !  Вона знаходиться 
між оперою і американською оперетою, що переривається, начебто, музикою 
джаз-бенду. Перша і остання сцени опери, якщо не вдаватися у деталі, являють 
собою поєднання античного хору і мюзик-холу» [Цит. за : Жаркова В. Лириче-
ская фантазия Мориса Равеля «Дитя и волшебство» в контексте творчества ком-
позитора: актуальные аспекты понимания. Науковий вісник НМАУ ім . П . І . Чай-
ковського . Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства: збірник статей. 
Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. Вип. 89. С. 585–599].

98  «Сон Флоріни»  – друга назва балету «Моя матінка Гуска» («Ma mere 
l’oyе»), створеного М. Равелем 1912 року на основі його однойменної дитячої 
фортепіанної сюїти у чотири руки. Прем’єра балету відбулася у Театрі мис-
тецтв у Парижі 1912 року. 

99 Нагадаємо, що опера-балет «Дитя і чари» складається з сімнадцяти сцен-
епізодів з прологом і епілогом.

тайм, фокстрот), і стилізації старовинної китайської музичної 
культури, що надають музиці пластичної багатовимірності, 
зримості, тілесної відчутності. 

Головне враження від вистави  – цілісність, струнка логіка 
сценічної дії, що спирається на синтез вокалу, пластики і танцю. 
Слід, насамперед, віддати належне талановитій режисурі Л. Мос-
пан, яка виступила не як «ілюстратор музики дією», а  саме як  
«інтерпретатор  музично-драматургічних ідей композито-
ра» 100. Складна структура ліричної фантазії «Дитя і чари» М. Раве-
ля – наслідок поєднання специфіки оперної та балетної умовнос-
ті, а також розуміння музичної драматургії твору як органічного 
взаємозв’язку музики й театру, а також деяких кінематографіч-
них прийомів (принцип монтажу, калейдоскопічність, крупний 
план зображення, прийоми анімації  – оживлення речей)  – ста-
новить неабиякі труднощі, проте режисерові вдалося знайти такі 
сценічні форми, де вокальні і танцювальні епізоди існують не 
самі по собі, а створюють справжній синтез, єдину драматургічну 
цілісність, надаючи дії динамічності. 

Щедра на вигадку, фантазію, а також гранично уважна до ав-
торських ремарок у партитурі М.  Равеля, Л.  Моспан детально 
розробила графіку пластики рухів персонажів-«речей», що від-
творювалася за допомогою анімації. Особливо винахідливо при-
йом «оживлення» речей працює у вокально-пластичних сценах із 
Китайською чашкою (Т. Вовк) і Чайником (В. Плетюх), Стінним 
годинником (В. Жмуденко), Кріслом (Ю. Круглов, Є. Шокало) і 
Кушеткою (Л. Грінченко, Т. Царенко). Усі ці персонажі-предмети 
одухотворені, наділені гострою характеристичністю та сценічною 
індивідуальністю, які виражаються у жестопластиці, у характері 
рухів, поз, розробці мізансцен.

Магію яскравого видовища-феєрії відтворила й сценограф-
постановник Н. Абдуллаєва. Мальовничі декорації, що передава-
ли казкову атмосферу будинку, нічного саду, витончена стиліза-
ція під французькі гобелени, чудові, як на картинах Ж.-А.  Ват-
то, Ж.-О.  Фрагонара, Ф.  Буше, костюми (у  пасторальній сцені), 

100 Покровский Б. Размышления об опере... С. 219. Розрядка автора.
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кольори, що різко контрастують (у  сцені гри Вогню і Попелу), 
зовнішній вигляд «неживих» персонажів-речей, велетенська 
лялька-маріонетка (умовна фігура Матері Дитя) як алегоричний 
образ всепрощення й вічного торжества добра – все це ідеально 
відповідало духу й стилю музики М. Равеля, водночас викликаю-
чи асоціації зі світом андерсенівських казок 101. 

Відчуття повної відповідності візуальної складової вистави 
її музично-пластичній образності ще більше посилюється вдало 
знайденим світловим вирішенням (художник по світлу В. Боров-
ський): світлова партитура чутливо підсвічувала музичну парти-
туру і партитуру танцювально-пантомімічного сценічного руху. 

Таким чином художник-сценограф, керуючись музичним по-
силанням самого матеріалу партитури, також працював на роз-
ширення спектру виражальних можливостей балетної вистави, 
посилюючи їх додатковою візуальною складовою.

Найважливішим чинником синтезу сценічної дії у виставі 
«Дитя і чари» є пластика руху, танцювально-пантомімні фор-
ми (балетмейстер-постановник Г.  Ковтун). Там, де хореографія 
уважна до музичної драматургії спектаклю, виникає цілісність 
характеристик персонажів, а  також розгорнутих танцювальних 
сцен, заснованих на взаємодії та взаємопроникненні ритмоінто-
наційного (вокального) і ритмопластичного (хореографічно-пан-
томімного) рядів.

Власне, втілені в пластичній інтонації равелівської паритури 
«Дитя і чар» жест, міміка, танець ставали вираженням характе-
ристичності поведінки, властивої для кожного персонажа опе-
ри-балету. Оскільки у М. Равеля усі дійові особи персоніфіковані 
через ритмоінтонації певного танцювального жанру (у  Крісла і 
Кушетки – галантний менует у сполученні з гордівливим поло-
незом, у Годинника – поквапливий марш, у Чайника і Чашки – 
елегантний фокстрот, у  Вогню  – стрімка тарантела-сициліана, 
у  Пастушок і Пастушків  – пасторальний мюзет, у  Старенького 
Задачника з Цифрами  – загрозливий галоп), балетмейстеру до-
статньо було ретельно вивчити партитуру з точними ремарками 

101 Згадаймо Бузинну Матушку в однойменній казці Г.-Х. Андерсена.

композитора, аби перейнятися всепоглинаючою стихією танцю-
вальності (у широкому сенсі слова) і гри 102, що структурують усі 
вокальні партії, і втілити зриму музику в пластично-вигадливих, 
відточено-довершених хореографічних образах.

Г. Ковтун, у точній відповідності до равелівської ритмоінтона-
ційної та жанрової заданості образів-персонажів, підкреслив плас-
тичну характеристичність персонажів-речей, персонажів-тварин і 
персонажів-стихій, загостривши їх індивідуалізовано-персоналіс-
тичними рисами, тим самим ще більше посилюючи театральність і 
видовищність сценічного дійства з відтінком фантасмагорії та гро-
теску. В комічній сцені Крісла і Кушетки – це поєднання пластики, 
заснованої на ритміці старовинного менуету з його галантно-кур-
туазними поклонами та розшаркуваннями, гордівливої полонез-
ної ходи із мелодизованим речитативом, близьким до запитальних 
мовленнєвих інтонацій, посилених хореопластичним контрастом 
між важкою ходою-шкутильганням кремезного Крісла та загроз-
ливою наступальною жестопластикою маленької Кушетки.

Той самий принцип музично-пластичного контрасту струк-
турує і сцену Чайника чорного фарфору і Китайської чашки, 
трактовану М. Равелем на кшталт американської оперети-ревю. 
Акцентована фокстротна ритміка, скандовані ритмоінтонаційні 
вигуки та розгойдувальні механістичні репетиції-повтори на од-
них й тих самих словах та окремих складах працюють на підкрес-
лення у хореопластиці Чайника його незворушної ваговитості і 
комічної «зацикленості» на ідеї помсти хлопчикові. 

Зовсім протилежна, елегантно-граційна пластика Китайської 
чашки; вона зіткана з полярних ритмоінтонаційних пластів  – 
стилізованої у дусі старовинних китайських пентатонічних на-
співів мелодики та підкреслено-танцювальної ритміки сучасного 
(для першої чверті ХХ ст.) фокстроту. 

102 Ігрова стихія опери-балету як формотворчий фактор у статті не розгляда-
ється, оскільки цій проблемі присвячено ґрунтовне дисертаційне дослідження 
В. Клименко (В. Жаркової) [див.  : Клименко В. Ігрові стуктури в музиці: есте-
тика, типологія, художня практика: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03. Київ, 1999. 16 с.].
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Винахідливо передані у пластиці руху також томність дуету 
Кішок; дуже динамічна гротескова ігрова сцена, в якій Старень-
кий Задачник разом з цифрами екзаменують Дитя з арифметики.

Справжньою пластичною дієвістю вирізняється сцена (скер-
цо) Вогню. В її основі – пластична остинатність на характерному 
ритмі тарантели, закладена у танцювальному супроводі. Виразна 
вокальна партія Вогню (у колоратурного сопрано), яка то дублює 
мелодичну тему тарантели, то розливається у фіоритурах і рула-
дах, що графічно зримо передають мінливу гру полум’я – злітаю-
чого догори і спадаючого (висхідний і низхідний мелодичний рух 
за звуками нонакорду, гамаподібні пасажі, мелодичні стрибки на 
октаву вверх, на квінту, сексту, малу септиму  – вниз),  – накла-
дається на лінію власне ритмічної пульсації та мелодичну лінію 
(тема тарантели, яку веде оркестр), що пластично відтворює ви-
хровий іскрометний танцювальний рух. У  результаті виникає 
пластично рельєфний, динамічний образ Вогню як «символу 
руху» 103. Є вдалі хореопластичні знахідки і в другому акті – у від-
творенні механістичності, маріонетковості рухів «китайських 
болванчиків», буддійських божків у східному танці. 

На пластиці наслідування рухам природи хореограф-поста-
новник будує сцену в саду (другий акт вистави). Це вигадлива 
пластика летючих мишей, бабок, нічних метеликів, які, тріпочу-
чи крилами і створюючи примхливі імпресіоністично-мінливі 
конфігурації-плями, заповнюють собою увесь сценічний простір. 
Це також різноманітні форми руху-гри, притаманні маленьким 
жабкам, – стрибки, підскоки, перегуки в русі, – об’єднані стихі-
єю вальсового руху. Все це, помножене на рафіновану імпресіо-
ністичну оркестрову колористику, підсвічену вишуканим звуко-
писом голосів природи  – «музикою комах, жабок, сміхом сови, 
шепотом вітерцю і солов’їв» (ремарка М.  Равеля  104),  – створює 

103 Порівняння У. Хогарта. Див. : Валери П. Об искусстве : Сборник / пер. с 
фр. 2-е изд. Москва : Искусство, 1993. С. 449. 

104 Равель Морис «Дитя и волшебство». Лирическая фантазия в двух карти-
нах по поэме Г. Колет / перевод Н. П. Рождественской и Л. С. Андреевской-Ле-
венстерн. Клавир. Москва : Музыка, 1969. С. 72.

особливу феєрично-чарівну атмосферу таємничого саду, ожив-
леного, як у анімації, примхливою пластикою тварин і птахів 105. 

Менше вдалася хореографові сцена сну Дитя. Вона фрагмен-
тарна, не передає складного драматургічного задуму лібретистів. 
Надто узагальнене хореографічне рішення не спроможне пере-
дати фантасмагорію сну, ірреальність його видінь, переплетення 
дійсних і химеричних картин, що виникають у підсвідомості ма-
ленького героя.

Надзвичайною пластичною виразністю позначені й вокальні 
партії опери-балету «Дитя і чари», які у своїй більшості спира-
ються на гостро акцентовані танцювальні жанри. М. Равель зна-
чно розширює спектр голосових можливостей, фактично ви-
користовуючи як аріозно-декламаційний, так й інструменталь-
ний типи мелодики з різними прийомами звуковидобуття – від 
фальцетного співу, співу «з носовим відтінком», «із затисненим 
носом» до суто інструментальних рулад (у партії Вогню) та глі-
сандування (у партіїї Кушетки, Вогню). Тому вокалістам було не 
просто увійти у дивовижний і одночасно непростий світ равелів-
ської музичної образності, повністю розчинитися в ігровій стихії 
вистави, чутливо відгукуватися на всі режисерські задуми. 

У цілому постановникам Київського дитячого музичного те-
атру вдалося у виставі «Дитя і чари» М. Равеля здійснити голо-
вне  – відтворити пластично зриму музичну інтонацію у справ-
жній синтетичній єдності театрально-видовищних, пластично-
хореографічних і пластично-вокальних форм. 

В українському балетному мистецтві до жанру опери-бале-
ту у вісімдесятих роках ХХ ст. звернувся Віталій Губаренко, чия 
творчість безпосередньо пов’язана з балетним театром. Балетна 
творчість В. Губаренка, про якого можна говорити, що він ство-
рив власний балетний театр, пройшовши довгий еволюційний 
шлях, вивела національне балетне мистецтво на якісно новий 
рівень, де основними критеріями є відмова від спрощеної сю-

105 Задля цього композитор уводить у парний склад оркестру допоміжну гру-
пу ударних інструментів (тертку для сиру, дерев’яний брусок, батіг, тріскачку, 
кроталі, еоліфон, челесту), крім того – флейту з кулісою, арфи, фортепіано. 
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жетної ілюстративності, дивертисментності у її традиційному 
розумінні, звернення до танцювального симфонізму як мето-
ду «широких філософських і образно-метафоричних узагаль-
нень» 106, пошуки нових форм взаємодії та синтезу образно-ху-
дожніх систем різних мистецтв. 

Уся балетна спадщина композитора  – автора восьми бале-
тів, створених за тридцять років, – вкладається у три періоди (за 
Г. Полянською) 107. Впродовж першого періоду балетної творчості 
(1968–1978) В. Губаренко створив класичний за формою багатоак-
тний балет «Камінний господар» за драмою Лесі Українки, симфо-
нію-балет «Ассоль» за повістю О. Гріна, а також хореографічні сце-
ни «Запорожці». Другий період (вісімдесяті роки ХХ ст.) відзначе-
ний шуканнями композитора у сфері масштабних сценічних форм 
та міжвидового синтезу в межах музичного театру та їх втіленням 
в опері-балеті «Вій» за творами М. Гоголя, лірико-героїчному бале-
ті «Комуніст» за кіносценарієм Є. Габриловича та балетом «Май-
ська ніч» за мотивами М. Гоголя. Під час третього періоду балет-
ної творчості В. Губаренка, що припадає на дев’яності роки ХХ ст., 
продовжуються композиторські пошуки на терені інтеграції та 
синтезу різних видів мистецтв, а також нових жанрових утворень 
і модифікацій, нових можливостей поєднання симфонії та балету. 
Як результат – створення трьох різних структурно-драматургічних 
моделей симфонії-балету  – «Зелених святок» (чотирьохчастинна 
програмна симфонія-балет), «Liebestod» (одночастинна симфоніч-
на поема-балет), «Вія» (хореографічні сцени» із «наскрізною сим-
фонічною дією-драматургією» 108 на матеріалі опери-балету «Вій». 

Саме період 80-х років минулого століття у розвитку сучасно-
го українського балету позначений посиленням процесу взаємо-
дії балету з художніми системами інших мистецтв та загальною 
тенденцією до створення нових форм синтезу. 

106 Станішевський Ю. Балетний театр України. 225 років історії. Київ : Му-
зична Україна, 2003. С. 213. 

107 Див. : Полянська Г. Жанровий пошук у балетній музиці В. Губаренка. Ав-
тореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17. 00. 03. Харків, 2007. 19 с.

108 Див. : Там само. С. 12.

Опера-балет «Вій» (за творами М. Гоголя) В. Губаренка поєд-
нує в єдину художню цілісність структурно-драматургічні осо-
бливості двох різних музично-театральних систем – опери та ба-
лету. Основним фактором стрімкого та дієвого драматургічного 
розгортання у «Вії» є контрастне зіставлення балетного та опер-
ного планів, використання принципу театрального монтажу (на 
кшталт «сюїти «епізодів» у театрі Вс. Мейєрхольда) або ж кіне-
матографічної монтажності (за принципом «монтажу атракціо-
нів» С. Ейзенштейна), тобто кадрової драматургії. Таким чином, 
у драматургії «Вія» органічно поєднані як оперно-балетні тради-
ції ХХ ст., так і надбання сучасного театру та кіно. Самий вибір 
жанру опери-балету допоміг поєднати в єдину цілісність синте-
тичної вистави реальний і фантастичний плани. 

Синтез у «Вії» виникає із протиставлення оперного плану, 
що репрезентує побутові реалії земних героїв, і хореографічно-
го плану з його умовністю балетної пластики у змалюванні фан-
тастичних персонажів, надпобутового середовища. Разом з тим, 
традиційні танцювальні форми у сцені народного ярмаркового 
гуляння, що чергуються з хорами, об’єднуються у хореографіч-
но-хорову сюїту, посилюючи загальну театральну видовищність 
ярмаркового дійства. 

Перша постановка опери-балету «Вій» 109, здійснена в Одесь-
кому державному академічному театрі опери та балету, відзна-
чалася яскравою театралізацією дії, цікавим і багатоплановим 
поєднанням вокального, симфонічно-оркестрового, балетно-
хореографічного, сценографічного рядів, їх досить складною 
смисловою співвіднесеністю не за принципом дублювання, а за 
принципом певної образно-художньої автономії. Тож, зважаю-
чи на це, а також на вже зазначений динамізм розвитку в опері-

109  Опера-балет «Вій», написана В.  Губаренком на замовлення Київського 
державного академічного театру опери та балету ім.  Т.  Г.  Шевченка, вперше 
була поставлена у 1984 році на сцені Одеського державного академічного театру 
опери та балету (диригент-постановник І. Шаврук, балетмейстер-постановник 
В.  Смирнов-Голованов, хормейстер-постановник Л.  Бутенко, режисер-поста-
новник А. Почиковський, художник-постановник Є. Лисик). Вистава, яка про-
ходила з аншлагами, протрималась у репертуарі Одеської опери вісім сезонів.
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балеті зі стрімкою зміною кадрів-епізодів на рівні сприйняття 
слухача-глядача, виникала певна перенасиченість візуально-
звукового рядів.

І ця перенасиченість, як не дивно, перш за все, впадала в око в 
яскравій сценографії Є. Лисика 110, яка, тим не менш, за образністю 
і поетичністю художніх рішень, повністю відповідала як поетиці 
М.  Гоголя, так і авторській концепції В.  Губаренка. Особливо в 
одеській виставі 1984 року вражала живописність і мальовничість 
задника сцени, що за умови різного освітлення трансформувалася, 
набуваючи кардинально нового колориту-звучання. Разом з тим, 
у сценографічному рішенні «Вія» ще недостатньо повно були ви-

110  Лисик Євген Микитович (народився 17  вересня 1930  року в с.  Шнирів 
Львівської обл., помер 4 травня 1991 року у Львові) – театральний художник. 
Народний художник УРСР (1975). Лауреат Державної премії УРСР (1971). За-
кінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (1961). З 1961 
року – художник, впродовж 1967–1991 років – головний художник Львівського 
академічного театру опери та балету, де здійснив сценографію балетів «Болеро» 
М. Равеля (1961), «Попелюшка» С. Прокоф’єва (1964), «Спартак» А. Хачатуряна 
(1965, 1987), «Дюймовочка» Ю.  Русинова (1966), «Три мушкетери» В.  Баснера 
(1966), «Легенда про любов» А. Мелікова (1966); балетної трилогії за мотивами 
творів І. Франка: «Досвітні вогні» Л. Дичко, «Каменярі» М. Скорика, «Відьма» 
В. Кирейка (1967); а також балетів «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (1968), 
«Лебедине озеро» П.  Чайковського (1968), «Антоній і Клеопатра» Є.  Лазарє-
ва (1969), «Есмеральда» Ц. Пуні (1971), «Створення світу» А.  Петрова (1972), 
«Раймонда» О. Глазунова (1974), «Тіль Уленшпігель» Є. Глєбова (1977), «Медея» 
Р. Габічвадзе (1982), «Лускунчик» П. Чайковського (1986) та ін.; автор оформ-
лення опери «Золотий обруч» Б. Лятошинського (1971). Оформив балетні ви-
стави в інших театрах: «Дюймовочка» Ю. Русинова – в Одеському академічному 
театрі опери та балету (1965); «Легенда про любов» А. Мелікова (1967), «Камін-
ний господар» В.  Губаренка (1969), «Раймонда» О.  Глазунова  – в Київському 
академічному театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка (1974); «Тіль Уленшпі-
гель» Є. Глєбова – в Ленінградському театрі опери та балету ім. С. Кірова та в 
Мінському театрі опери та балету (1977); «Легенда про любов» А. Мелікова – в 
Театрі опери та балету в м. Скопле, Югославія (1974) та Театрі опери та балету 
в Анкарі, Туреччина (1975); «Спартак» А. Хачатуряна – у Донецькому академіч-
ному театрі опери та балету, 1986). Художник-постановник опери-балету «Вій» 
В. Губаренка в Одеському театрі опери та балету (1984). Співавтор балетних лі-
брето: «Есмеральда» Ц. Пуні (разом із С. Дречиним), «Медея» Р. Габічвадзе (ра-
зом із Г. Алексідзе).

користані сучасні технічні сценічні можливості. І це було особливо 
помітно у фантастичних сценах опери-балету. А в останній сцені 
з’яви потвори-чудовиська Вія в церкві явно бракувало сучасних 
засобів кіно, перш за все – анімаційного, що мало допомогти по-
долати статику нерухомого зображення Вія динамікою руху, візу-
алізувати прихований у цьому зображенні латентний рух. Замість 
цього, на заднику сцени, що спускався на дуже коротку мить, ви-
никало сучасне статичне зображення Вія, що дуже мало схоже на 
гоголівське (тож глядач навіть не встигав зрозуміти, що це власне 
Вій). Отже, в сценографії фантастичних сцен першої одеської по-
становки «Вія» дещо не вистачало дієвості. 

Щодо хореографічного вирішення балетних сцен вистави ба-
летмейстером-постановником В. Смирновим-Головановим 111, то 

111  Смирнов (Смирнов-Голованов) Віктор Вікторович (народився 6  квіт-
ня 1934 року в Москві, РРФСР; помер 22 квітня 2013 року, там само) – артист 
балету, балетмейстер, театральний режисер. Заслужений діяч мистецтв УРСР 
(1981). Закінчив Московське хореографічне училище (клас М. Тарасова, 1952). 
1953–1974 рр. – соліст балету Большого театру СРСР (Москва), танцював у ба-
летних виставах видатних радянських хореографів Л.  Лавровського, К.  Голей-
зовського, Ю. Григоровича. Серед партій: Вакх («Вальпургієва ніч» в опері «Фа-
уст» Ш. Гуно), Актор («Полум’я Парижа» Б. Асаф’єва) та ін. У цей же час почав 
займатися театральною режисурою та постановкою танців. У 1968–1982 роках 
працював як балетмейстер-постановник у творчому союзі з Наталією Риженко. 
У московський період творчості поставив балети: «Слуга двох господ» на музи-
ку М. Чулакі (1969); «Анна Кареніна» Р. Щедріна (1972, Большой театр, разом з 
М. Плісецькою та Н. Риженко; 1973, Новосибірський театр опери та балету; 1974, 
Ташкентський театр опери та балету ім. А. Навої; 1975, Вільнюський театр опери 
та балету; 1976, Одеський театр опери та балету; 1977, Свердловський театр опери 
та балету); «Осяйність» О. Пахмутової (1973, Большой театр), «Мрійники» на му-
зику Д. Шостаковича (1975, Театр ім. К. Станіславського та В. Немировича-Дан-
ченка). У 1968 році як хореограф і режисер-постановник створив перший телеба-
лет «Ромео і Джульєтта» на музику однойменної симфонічної увертюри-фантазії 
П. Чайковського, чим ознаменувалося створення оновленого жанру радянського 
телебалету. В 1970 році створив ще два телебалети – «Озорні частушки» Р. Ще-
дріна та «Трапецію» на музику С. Прокоф’єва, а в 1972 році – телебалети «Білі 
ночі» на музику «Просвітленої ночі» А. Шенберга, «Федра» на музику А. Лош-
кіна, «Московська фантазія» на музику В.  Артемова (1968–1972  рр.  – усього 6 
телевізійних балетних вистав, разом із Н. Риженко). Впродовж 1976–1988 років 
обіймав посаду головного балетмейстера Одеського театру опери та балету, де 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Тенденції інтеграції образних систем сучасного українського…Олена Зінич

379378

найбільш яскраво театралізованою і разом з тим вишукано по-
етичною здавалася сцена польоту в купальську ніч Хоми Брута 
разом з Відьмою-Сотниківною. Своєю пластикою, гармонічним 
балансом у співвідношенні танцювально-пантомімних елементів, 
піднесеним емоційним напруженням сцена найбільш точно від-
повідала гоголівському описанню польоту. 

здійснив постановки балетів: «Осяйність» О. Пахмутової (1979), «Симфонія ре-
волюції» на музику Д. Шостаковича (1977); «Лебедине озеро» (1978, поновлення 
і нова редакція до 100-річчя першої постановки) і «Спляча красуня» (1979, по-
новлення) П. Чайковського, «Жізель» А. Адана (1979, поновлення), «Дон Кіхот» 
Л. Мінкуса (1980, поновлення), «Коник-Горбоконик» Р. Щедріна (1980), «Мас-
карад» на музику А. Хачатуряна (музична композиція Е. Оганесяна, 1982); «Ко-
муніст» В.  Губаренка (1985); «Дівчина і смерть» на музику О.  Скрябіна (1985), 
«Рапсодія на тему Паганіні» на музику С. Рахманінова (1985), «Озорні частушки» 
Р. Щедріна (1986), «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва, «Буря» на музику П. Чай-
ковського (обидва разом з Н. Риженко, 1986); опери-балету «Вій» В. Губаренка 
(1984); «Війна і мир» В. Овчинникова. На сцені Київського театру опери та ба-
лету ім. Т. Г. Шевченка здійснив постановку балету «Анна Кареніна» Р. Щедріна 
(разом з М.  Плісецькою та Н.  Риженко, 1979). У  листопаді 1988  року разом із 
Л. Нерубащенко заснував першу в СРСР недержавну балетну трупу «Театр кла-
сичного балету Віктора Смирнова-Голованова» (за кордоном театр відомий як 
Moscow City Ballet) і до кінця життя був його директором і художнім керівником. 
Балетмейстер-постановник вистав у Moscow City Ballet: «Любов і смерть Анни 
Кареніної» на музику «Анни Кареніної» Р. Щедріна (1988), «Ромео і Джульєтта» 
на музику однойменної симфонічної увертюри-фантазії П. Чайковського (1988), 
«Кармен-сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна (1988), «Дон Кіхот» Л. Мінкуса (1989), «Жі-
зель» А. Адана (1989), «Лебедине озеро» П. Чайковського (1990), «Спляча Красу-
ня» П. Чайковського (1990), «Війна і мир» В. Овчиннікова (1991–1992, Moscow 
City Ballet разом з Каїрською оперою), «Лускунчик» П. Чайковського (1992), «По-
пелюшка» С. Прокоф’єва (1994), «Балетна Сюїта» на музику Ісамі Камата (1999), 
«Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (2004). Діапазон творчих інтересів хореогра-
фа охоплює як балетну класику, так і твори сучасних українських і російських 
композиторів. В.  Смирнов-Голованов співпрацював з балетмейстерами-по-
становниками Н.  Риженко та Л.  Нерубащенко. Постановник знакового балету 
«Анна Кареніна» в Большому театрі (разом з М.  Плісецькою та Н.  Риженко). 
С.-Г. – основоположник жанру телебалету, постановник першої вистави «Маска-
рад» на музику А. Хачатуряна (в редакції Е. Оганесяна), повернувший Одеському 
оперному театру великий класичний балет. Автор статей з проблем балетного те-
атру (С чувством высокой ответственности. Сов . Балет. 1985. № 4; О проблемах и 
не только о них. Сов . Балет. 1987. № 2).

У сценічному втіленні «Вія» було досить багато цікавих і 
навіть сміливих режисерських знахідок. Особливо вдало було 
вирішено початок вистави, яка починалася дещо незвично  – 
без музики. Замість звучання симфонічного оркестру йшла 
фонограма із записом співу пташок, ранішнього крику півня, 
що символізували пробудження, початок чогось (у даному ви-
падку  – початок оперно-балетної дії). Це вібруюче звучання 
природи супроводжувало вихід учасників вистави, а також ви-
хід кобзаря з піснею-легендою про бурсака Хому Брута і Пан-
ночку-Сотниківну: своїм співом він створював особливий на-
стрій, даючи своєрідний епічний зачин усій дії, уводив слуха-
ча-глядача в атмосферу неповторної гоголівської образності. 
Новизна цієї сцени, певною мірою, передбачала і в подальшо-
му розвитку дії якихось несподіваних і оригінальних режисер-
ських вигадок. 

Так, режисерські цікаво було вирішено також фінальну сце-
ну вистави, коли бурсаки згадували Хому, історію його життя і 
смерті. Фактично, ця сцена була логічним віддзеркаленням пер-
шої сцени вистави, її епічним просвітленим епілогом, тільки роль 
кобзаря тут перебирали на себе бурсаки.

Були й деякі найменш вдалі сцени, особливо дещо розтягнута 
сцена у степу на початку другого акту. Динамічність дії, певною 
мірою, уповільнювали традиційні оперно-балетні форми в сцені 
народного ярмаркового гуляння. Однак сама по собі танцюваль-
но-хорова сюїта (з рефреном «Ярмарок, ярмарок, веселий ярма-
рок»), що складалася з багатьох контрастних епізодів, була яскра-
вою і навіть святковою. 

Тогочасна театральна критика дорікала постановникам «Вія» 
за брак яскравої театральної видовищності з точки зору залучен-
ня сучасних технічних можливостей, а також за використання не 
у повній мірі вже існуючої театральної машинерії. Перш за все, 
малися на увазі, фантастичні сцени опери-балету, а саме – ефек-
тні сцени польотів, злетів на колосники, карколомних провалів у 
люки та інші постановочні спецефекти 112. 

112 Див. : Спор ведут молодые. Советская музыка. 1987. № 2. С. 26. 
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У цілому постановка опери-балету «Вій» в Одеському театрі 
опери та балету – з точки зору співвіднесеності, синтезу та інте-
грації різних образних систем і, відповідно, різних партитур ви-
стави (музичної з її оперно-балетними формами, хореографічної, 
режисерської) – була не тільки вдалою, але й новаторською. І це 
підтверджують нинішні спогади сучасників-свідків тієї театраль-
ної події, зокрема, М. Черкашиної-Губаренко 113, лібретиста опе-
ри-балету «Вій», музикознавця, професора НМАУ ім. П.  І. Чай-
ковського, член-кореспондента Академії мистецтв України: 
«“Вій” 1984 року був блискучою виставою. Його створювала уні-
кальна творча команда, в якій кожен доповнював один одного. 
У тій постановці з’єдналися філософічність Євгена Лисика, висо-
кий режисерський професіоналізм вихідця ленінградської школи 
Артура Почиковського, азарт першопрохідця балетмейстера Ві-
ктора Смирнова-Голованова, який дав життя новим творам ба-

113  Черкашина-Губаренко Марина Романівна (народилася 22  червня 
1938  року в Харкові)  – музикознавець, театрознавець, лібретист. Заслужений 
діяч мистецтв України. Доктор мистецтвознавства (1984). Член-кореспондент 
Академії мистецтв України. Дружина В. Губаренка. Закінчила історико-теоре-
тичний факультет Харківської державної консерваторії (1962), аспірантуру в 
Московській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (1970). Впродовж 
1963–1984 років – викладач Харківського інституту мистецтв. З 1985 і до ниніш-
нього часу – професор, завідувач кафедри історії зарубіжної музики Київської 
державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (нині Національна музична ака-
демія України ім. П. І. Чайковського). Автор лібрето до творів В. Губаренка – 
опери-балету «Вій» (1980, у співавторстві), опер «Сват мимоволі» (1981), «Аль-
пійська балада» (1984), опери-ораторії «Згадайте, братія моя» (1990), моноопери 
«Самотність» за листами П. Меріме (1993); балету «Майська ніч» (1989, у співав-
торстві); а також співогри «Сім снів Малахія Стаканчика» О. Яковчука (1989). 
Дослідниця історії західноєвропейської, російської, української опери, проблем 
західноєвропейського музичного театру. Автор шести наукових монографій, 
понад 80-ти наукових статей, близько 200-х публікацій у періодичних виданнях. 
Серед наукових праць: Опера ХХ століття: нариси. Київ, 1981. 208 с.; Александр 
Николаевич Серов. Москва, 1985. 162 с.; Историческая опера эпохи романтизма. 
Киев, 1986. 182 с.; Історія опери: Західна Європа ХІІ – ХІХ століття: навчальний 
посібник / за ред. М. Р. Черкашиної. Київ, 1998. 384 с. [у співав. з І. Л. Івановою 
та Г. В. Куколь]; Творчі дебюти Жанни Колодуб. Київ, 1999. 24 с.; Музика і театр 
на перехресті епох: зб. статей у 2-х т. Київ, 2002. Т. 1. 184 с. ; Т. 2. 208 с.

гатьох композиторів, і  молодість хормейстера Леоніда Бутенка, 
що тільки починав свій шлях. Кожен привніс своє, але це була 
колективна праця, на яку надихала музика Губаренка» 114. 

У 1999 році на основі музичного матеріалу власної опери-ба-
лету «Вій» Віталій Губаренко створив «хореографічні сцени» з 
однойменною назвою (прем’єрне виконання відбулося вже після 
смерті композитора, диригував Володимир Сіренко). Компози-
тор, фактично, створив принципово нову за концепцією одно-
актну балетну форму, притаманну балетному мистецтву ХХ  ст., 
сконцентрувавши в його узагальненій музичній драматургії з на-
пруженим наскрізним симфонічним розвитком усю дію гоголів-
ського «Вію». Таким чином, «хореографічні сцени» В. Губаренка 
за своїм жанровим визначенням наблизилися, скоріше, до сим-
фонії-балету з його стихією узагальненої «вищої танцювальнос-
ті», ніж до традиційного балету, заснованого на різних формах 
«первинної» (побутової) дансантності. 

Другу сценічну версію опери-балету «Вій» В. Губаренка здій-
снив в Одеському національному академічному оперному теа-
трі у 2014  році  115 Георгій Ковтун  116, який виступив одночасно 

114 Цит. за : Бентя Ю. Пригадати все! День. 2014. 3–4 жовтня.
115  Друга постановка опери-балету «Вій», фактично, була приурочена до 

210-річчя заснування Одеського тимчасового театру, а  також до 80-річчя від 
дня народження Віталія Губаренка – композитора, який відтворив фантасмаго-
ричний світ безсмертної гоголівської повісті на сторінках музичної партитури, 
створивши його незабутню сценічну версію. І нарешті, у 2014 році виповнилося 
рівно тридцять років від першої сценічної постановки «Вія» в Одеського акаде-
мічному театрі опери та балету (1984, 2014). 

116 Ковтун Георгій Анатолійович (народився 19 лютого 1950 року в Одесі) – 
артист балету, балетмейстер, режисер. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1987). 
Народний артист Республіки Татарстан. З 1958 року працював цирковим акро-
батом. Закінчив Одеську хореографічну школу (1969), Воронезьке хореографіч-
не училище (1973), балетмейстерське відділення Ленінградської консерваторії 
ім. М. Римського-Корсакова (клас М. Боярчикова, 1983). Як артист балету ви-
ступав на сценах оперних театрів Одеси, Душанбе, Улан-Уде. В 1981–1989 ро-
ках – художній керівник і головний балетмейстер державного чукотсько-ескі-
моського ансамблю пісні і танцю «Ергирон»; серед постановок – балети «Казка 
про Добро та Зло» (автор лібрето, балетмейстер-постановник, 1983), «Легенда 
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як хореограф-постановник та як режисер-постановник вистави. 
Саме йому, а  не диригенту-постановнику Олександру Самоїле, 
належить ідея створення кардинально нової редакції цього сце-
нічного твору В. Губаренка, об’єднання в єдину художню ціліс-
ність музичного матеріалу з партитури опери-балету «Вій» та з 
партитури однойменних «хореографічних сцен»: «Звідси,  – на 
думку М. Черкашиної, – істотне збільшення балетної складової і 
домінування в музиці жіночого, диявольського начала» 117. Звід-

про ворона» (1983). Очолював трупи Одеського театру хореографічних мініа-
тюр, Бурятського театру опери та балету, Московського єврейського театру 
(1986 – 1987 рр. – головний режисер). Упродовж 1987–1996 років – головний 
балетмейстер Київського музичного театру для дітей та юнацтва, де здійснив 
постановки понад 30-ти балетів, серед них – «Пригоди у Смарагдовому місті» 
О. Яковчука (1988), «Мауглі» О. Градського (1989), «Вальпургієва ніч» з опери 
«Фауст» Ш. Гуно (1991), «Пеппі Довгапанчоха» К. Хачатуряна (1992), «Лускун-
чик» П. Чайковського (1993), «Наслідуючи Петіпа» на музику Г. Доніцетті (1994), 
«Запрошення до страти» О. Костіна (1995). 1994 – 1998 рр. – балетмейстер Санкт-
Петербурзького державного академічного театру опери та балету ім. М. Мусорг-
ського (нині Михайлівський театр); серед постановок  – балети «Петербурзь-
кі сновидіння» М.  Мартинова, «Корабель дурнів» Т.  Твінінга (у  співавторстві 
з М.  Боярчиковим, 1997), «Демон» О.  Костіна, «Половецькі пляски» з опери 
«Князь Ігор» О. Бородіна, «Концерт для старості» на музику Ж. Бізе, «Спартак» 
А. Хачатуряна (автор лібрето, балетмейстер-постановник, 2008). З 1998 року – 
головний балетмейстер Омського музичного театру, де поставив балети «Пуш-
кін» О. Костіна (1998), «Пеппі Довгапанчоха» К. Хачатуряна (1998), «Пісня про 
купця Калашникова» (1999). З 2000 року викладає у Санкт-Петербурзькій кон-
серваторії «Мистецтво хореографа». Автор постановок в інших театрах: у Ка-
занському театрі опери та балету ім. Джаліля – балети «Спартак» А. Хачатуряна 
(автор лібрето, балетмейстер-постановник, 2008), «Пер Гюнт» на музику Е. Гріга 
(автор лібрето, балетмейстер-постановник), «Сказання про Йусуфа» Л. Любов-
ського (2010, Державна премія Росії); опера «Кармен» Ж. Бізе (режисер-поста-
новник, 2011). В Одеському театрі музичної комедії поставив рок-оперу «Ромео 
і Джульєтта» Е. Лапейка (2002), мюзикл «Силіконова дура. NET» О. Пантикіна 
(2009); в Одеському академічному російському драматичному театрі – музичну 
комедію «Труффальдіно, або Слуга двох панів» за п’єсою К. Гольдоні (режисер-
постановник, хореограф, 2014); «Вій» за повістю М. Гоголя (режисер-постанов-
ник). Нині є головним балетмейстером Одеського театру опери та балету, де 
здійснив постановку опери-балету «Вій» В. Губаренка (2014). 

117 Цит. за : Бентя Ю. Пригадати все! 

си – й введення балетмейстером-постановником у виставу нової 
постаті – автора «Вія» (Гоголя), який своєю появою на початку 
та в кінці опери-балету ніби замикає на собі усю дію, її вербаль-
но-пластичний текст і смисловий підтекст. Постать Гоголя ніби 
об’єднує у виставі світ реальних персонажів і світ ірреальний, 
містичний, утаємничений, фантасмагоричний. 

Г. Ковтун також посилив контраст між театральною видовищ-
ністю народних ярмаркових сцен і сценами розгулу гоголівської 
нечисті, значно скоротив танцювальні сцени з бурсаками-друзя-
ми Хоми Брута, проте увів у балетну дію нові епізоди (порівняно 
з первісним лібрето опери-балету)  – хореографічно-пластичну 
розповідь про козака Шептуна, такий собі «театр у театрі», що на 
кшталт кінематографічного напливу, тимчасово уповільнює дію 
вистави, переводячи її у дещо інший – паралельний – план. 

Нагадаємо, що цей прийом «театру в театрі», який дещо від-
водив увагу глядача-слухача від основної сюжетної інтриги 
«Вія» і драматургічно випадав із загальної дієвості оперно-ба-
летної вистави, був використаний постановниками і в першій 
одеській сценічній версії «Вія» у 1984 році. Тоді це була коло-
ритна сценка – пародійна інтермедія про Адама та Єву, яку розі-
грували бурсаки. 

До колективних здобутків вистави можна сміливо віднести 
високий професіоналізм диригента-постановника Олександра 
Самоїле  118 і прекрасну роботу хормейстера-постановника Лео-

118 Самоїле Олександр Григорович (народився 30 жовтня 1950 року в Том-
ську, СРСР) – оперний диригент. Народний артист Республіки Молдова. Лауре-
ат Державної премії, кавалер ордену Республіки Молдова. Лауреат Фонду Ірини 
Архіпової (2001, золота медаль). Закінчив Ленінградську державну консерва-
торію ім. М. Римського-Корсакова (клас проф. В. Столлера та проф. А. Янсон-
са) та Свердловську державну консерваторію ім. М. Мусоргського (клас проф. 
М. Павермана). 1981–2003 роки – головний диригент і художній керівник Те-
атру опери і балету Молдавської РСР (з 1995 – Національна опера Молдови). 
Співпрацював із Російським Національним оркестром, Великим симфонічним 
оркестром ім. П. Чайковського, симфонічним оркестром Санкт-Петербурзької 
філармонії, оркестром New Philharmonic Tokyo (Японія), оркестром Румунсько-
го національного радіо. Диригував у Большому театрі Росії, у  Московському 
музичному театрі ім. К. Станіславського і В. Немировича-Данченка, у Михай-
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нід Бутенка 119 (до речі він єдиний з постановочної команди брав 

лівському музичному театрі (Санкт-Петербург), Московському театрі «Нова 
Опера» ім. Є. Колобова, в оперних театрах Києва, Мінська, Єкатеринбурга, Са-
мари, Казані, Уфи, Челябінська та ін. О. Самоїле – багаторазовий учасник опер-
них фестивалів «Ірина Архіпова представляє». Один з ініціаторів проведення, 
засновників фестивалю «Запрошує Марія Бієшу». Здійснив понад сімдесят опер-
них і балетних постановок на театральних сценах багатьох країн світу, диригу-
вав в Італії, Іспанії, Ісландії, Португалії, Болгарії, Угорщині, Турції. З 1988 року 
співпрацює з Національною оперою Румунії, здійснив постановки низки опер-
них вистав. З 1996 року після успішного виконання опери «Аїда» Дж. Верді в 
Лондонському Royal Albert Hall, О. Самоїле кожного року виступає як диригент 
у Лондоні та інших містах Англії, Ірландії, Шотландії (опери «Норма» В. Белліні, 
«Набукко» и «Травіата» Дж. Верді, «Кармен» Ж. Бізе, «Тоска», «Богема», «Мадам 
Баттерфляй», «Турандот» Дж. Пуччіні, оперета «Летюча миша» Й. Штрауса та 
ін.). з 1990 року – головний диригент і артистичний директор Державної опери 
м. Ізмір (Туреччина). Диригент-постановник опер «Електра» Р. Штрауса; «Мак-
бет», «Отелло», «Трубадур», «Ріголетто» Дж.  Верді, «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні, «Любовний напій» Г. Доніцетті; «Весілля Фігаро», «Викрадення із 
сераля», «Заїде», «Чарівна флейта» В.-А. Моцарта, «Казки Гофмана» Ж. Оффен-
баха, «Русалка» О. Дворжака, «Євгеній Онєгін» П. Чайковського та ін. в опер-
них театрах Стамбула, Анкари, Анталії. О. Самоїле – незмінний учасник Між-
народного оперного фестивалю Aspendos: здійснив постановки опер «Медея» 
Л. Керубіні, «Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті, «Набукко» та «Аїда» Дж. Верді, 
«Кармен» Ж. Бізе, «Богема» Дж. Пуччіні, «Сільська честь» П. Масканьї, «Паяци» 
Р. Леонкавалло та ін. Брав участь у Стамбульському оперному фестивалі, опер-
ному фестивалі в античному Ефесі з нагоди 2000-ліття Християнства, спеціаль-
но для якого поставив ораторію «Paulus» («Павло») Ф. Мендельсона за участю 
солістів, чотирьох хорів і подвійного складу оркестру. З 2009 року – головний 
диригент і музичний керівник Одеського національного театру опери та балету.

119  Бутенко Леонід Михайлович (народився 23  листопада 1948  року в 
смт Васильківка Дніпропетровської області) – хоровий диригент, хормейстер. 
Заслужений діяч мистецтв УРСР (1987). Член Національної спілки театральних 
діячів України. Кандидат мистецтвознавства. Закінчив диригентсько-
хоровий відділ Одеської державної консерваторії ім.  А.  Нежданової (клас 
професора Д.  Загрецького, 1972), з  1984  року  – викладач; нині професор 
Одеської Національної музичної академії ім.  Антоніни Нежданової, член 
спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеню 
кандидата мистецтвознавства. З 1972 року – хормейстер, з 1974 року – головний 
хормейстер Одеського державного академічного театру опери та балету. 
Хормейстер-постановник понад 90-та вистав, серед яких – опери «Дон Жуан» 
В.-А. Моцарта; «Ріголетто», «Аїда», «Травіата», «Трубадур» Дж. Верді; «Лючія ді 

участь в обох одеських постановках «Вія»). Л.  Бутенко вдалося 
домогтися бездоганного балансу в звучанні хору – як у народних 
ярмаркових сценах, так і в кульмінаційному епізоді-повідомлен-
ні про смерть Панночки-Сотниківни. 

Це, також, безперечно цікава робота сценографа-постановни-
ка вистави (і одночасно художниці по костюмах) молодої тала-
новитої севастопольської художниці Злати Цирценс  120. З. Цир-

Ламмермур» Г. Доніцетті; «Богема», «Тоска», «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччіні; 
«Кармен» Ж. Бізе; «Борис Годунов», «Хованщина» М. Мусоргського, «Євгеній 
Онєгін», «Пікова дама», «Іоланта», «Орлеанська діва» П. Чайковского; «Царева 
наречена» М.  Римського-Корсакова; «Алєко»  С.  Рахманінова, «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка; «Катерина» 
М.  Аркаса (1988) та ін.; перші виконання творів сучасних українських і 
радянських композиторів: опер «Кирило Кожум’яка» Є.  Юцевича (1982), 
«Маскарад» А. Хачатуряна (1982), «Усього один день» М. Кармінського (1987); 
«Вірне кохання» Л. Колодуба; «Війна і мир» В. Овчиннікова (1987), «Барвінок» 
В. Філіппенка (1995); опери-балету «Вій» В. Губаренка (1984 та 2014), а також 
опери для дітей «Пан Коцький» М.  Лисенка. Гастролював з оперною трупою 
театру в 16-х країнах світу: Англії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Греції, Іспанії, 
Італії, Ірландії, Кіпрі, Лівані, Молдові, Португалії, Росії, Румунії, Швейцарії. 
Неодноразово був головним хормейстером Республіканського фестивалю 
«Біла акація» (Одеса). Серед учнів – лауреати всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Л. Гарбуз, Р. Вереніна, Л. Кушнерук, І. Гриценко. Л. Бутенко є автором 
низки наукових праць, статей, монографій у галузі хорового мистецтва (уього 
близько  40), учбового посібника «Оперно-хорове виконавство» для вищих 
учбових закладів.

120  Злата Цирценс  – театральна художниця, художник по костюмах (наро-
дилася в Севастополі). Закінчила з відзнакою факультет дизайну Кримського 
художнього училища ім. Самокіша (1989) та факультет моделювання трикотажу 
Московської текстильної академії ім. Косигіна (1994). У 1994–2001 роках – ху-
дожник по костюмах Кримського академічного російського драматичного те-
атру ім. М. Горького: створила костюми до 33-х вистав, серед них – «Майстер 
і Маргарита», «Королівські ігри», «Віват, королева!», «Цар Федір Іоанович», 
«Антоній та Клеопатра», «Дама без камелій», «Леді Макбет Мценського уїзду», 
«Ревізор», «Лівша» та ін. У 1997–2001 роках – автор проекту театру моди «Шок-
ательє», для якого створила 12  колекцій одягу в напрямах авангард і прет-а-
порте. Учасниця і лауреат Міжнародного фестивалю «Модні сезони» у Харкові 
(2001, приз глядацьких симпатій у номінації «авангард» за колекцію «Відірви та 
викинь»; 2002, приз за яскравий перформенс на українській сцені за колекцію 
«Викликаю вогонь на себе»). 2002–2005 роки – художник по костюмах міжна-
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ценс досить органічно об’єднала у своїй сценографії похмурий 
фантасмагоричний, потойбічний світ зла, вирішений у зловісних 
темно-зелених тонах, та його найвище й найжахливіше уособлен-
ня в образі «Вія» (скульптурне зображення якого у фіналі вистави 
піднімається над несамовитим натовпом) зі світлою безхмарною 
пасторальністю сільського пейзажу, сільських хаток, уквітчаних 
жовтогарячими голівками соняшників. 

Щодо власне хореографічного рішення вистави, то балет-
мейстер-постановник Г. Ковтун безперечно віддав данину есте-
тиці, лексиці, засобам виразності, притаманних хореографічно-
му мистецтву від танцю модерн початку ХХ ст. до контемпорарі 
данс ХХІ ст. (від М. Фокіна, В. Ніжинського, Л. Мясіна до М. Бе-
жара, М. Мерзукі, Р. Поклітару). Так, у трактовці образу танцю-
ючого Гоголя, в його пластиці, у графічно окресленому малюнку 
енергійних, розмашистих рухів, в імперативному жесті рук, які 
ніби то керують-диригують гігантським оркестром-організмом 
танцюючих, в його повній владі над усіма персонажами відчу-
вається помітний вплив естетики Моріса Бежара. Досить згада-
ти його зловісного Короля щурів в напрочуд оригінальній ав-
торській постановці «Лускунчика» П. Чайковського, що своєю 

родних фестивалів «Артек збирає друзів», «Кінофестивалю». Створила понад 
7000 сценічних костюмів для циркових, театральних вистав, варьєте, шоу-бале-
тів («Мюзик-сейф», «Шелдер», Індиго», «Клас», «Джокер», «Олімп», «Мастрес»), 
чемпіонатів світу по бальним і спортивним танцям. Художник по костюмах у 
виставах «Карміна Бурана» К. Орфа (прем’єра 1 червня 2013); «Весна священна» 
і «Жар-птиця» І. Стравінського (прем’єра одноактних балетів 2 червня 2013 у 
рамках ІІ Міжнародного фестивалю мистецтв в Одеській опері) – усі в Одесько-
му Національному академічному театрі опери та балету; «Дуже проста історія» 
М. Ладо – в Одеському академічному російському драматичному театрі. Худож-
ник-технолог костюмів у балетах «Лебедине озеро» П.  Чайковського, «Спар-
так» А. Хачатуряна – обидва в Казанському театрі опери та балету; у виставах 
«Лускунчик» П.  Чайковського (2007), «Дощ» на музику Й.-С.  Баха та народів 
світу (2007), «Палата № 6» на музику А. П’ярта (2008), «Андеґраунд» на музику 
П. Васкса (2008) – усі в театрі сучасного танцю «Київ модерн-балет» Раду По-
клітару. Художник-постановник і художник по костюмах в опері-балеті «Вій» 
В. Губаренка (прем’єра 21 вересня 2014) – в Одеському Національному акаде-
мічному театрі опери та балету. 

зловісною жестопластикою, гострим зламаним малюнком на-
ступальних рухів скоріше нагадував Повелителя Пітьми, ніж 
персонажа з дитячої казки. Так і Гоголь у Георгія Ковтуна, як 
справжній ляльковод-«містагог», вправно маніпулює рухами 
усіх ляльок-маріонеток – від Панночки до всіх реальних й міс-
тичних персонажів. 

Не можна не згадати тут також аналогічний прийом, застосо-
ваний сучасним французьким хореографом Мурадом Мерзукі в 
його виставі «Соло» 121 (французька трупа сучасного балету «Ка-
фіг»). У середній частині цієї композиції над усіма танцівника-
ми також панує магічна і таємнича постать «містагога», чиї екс-
татичні рухи та камлання структурують дії всіх учасників цього 
дивовижного ритуалу-трансу: підвладні йому тіла танцівників, 
охоплені вихровим спіралеподібним рухом, творять оригіналь-
не, ні на що не схоже видовище, де реальна дія час від часу по-
ступається ірреальній  – з раптовими зникненнями та з’явами 
танцівників, з  примарними проекціями тіней, з  безкінечними 
трансформаціями руху. 

Не пройшов Георгій Ковтун і повз експерименти сучасного 
українського хореографа Раду Поклітару. Мається на увазі при-
йом пластичної трактовки танцівників як єдиного нівельовано-
механістичного пластичного «тіла», що виконує роль наскрізного 
пластичного лейт-образа у багатьох оригінальних хореографіч-
них опусах Р. Поклітару – в його хореоверсії «Болеро» М. Равеля, 
у  «Весні священній» І.  Стравінського, в  балеті «Перехрестя» на 
музику скрипкових концертів М. Скорика.

Персоніфікований у сценічному просторі «Вія» танцюючий 
Гоголь несе у собі не тільки смислове, філософське навантажен-
ня, поєднуючи світ реальних та містичних персонажів. У режи-
серській та хореографічній партитурі Г.  Ковтуна він одночасно 
виконує функцію стороннього глядача (своєрідний аналог хору 
з античної драми), який спостерігає за сценічним життям геро-

121 Симптоматично, що спектакль, створений у 1998 році, витримав понад 
двісті репрезентацій, кожного разу викликаючи шквал емоцій у більш ніж трид-
цяти країнах світу. 
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їв опери-балету, направляє, координує і коментує у пластичному 
русі (а іноді навіть з допомогою пантоміми) їхні вчинки, думки, 
помисли. Гоголь, фактично, є стрижневим лейт-образом, який 
своєю пластично-танцювально-пантомімною партією об’єднує 
усю напрочуд динамічну дію вистави: у пролозі та епілозі навіть 
звучить його голос, його імперативна інтонація. 

Балетмейстер-постановник знайшов для свого персонажа-
Гоголя безліч хореографічних і режисерських знахідок. Автор 
«Вія» у сценічному просторі оперно-балетної вистави прохо-
дить ряд перетворень-метаморфоз, кожного разу постаючи в 
новій іпостасі – чи то мерця-монстра, який повертається з того 
світу, виповзаючи з-під власного могильного надгробку, чи то 
ніби герой культового блокбастера народжується з матриці, ве-
личезного яйця, яке на початку вистави (у пролозі) лежить по-
серед сцени поряд з тим же надгробком, символізуючи дуалізм 
та невідворотність життя-смерті, чи то перетворюється на ін-
фернального птаха-гарпію, що хижо спостерігає за вигаданими 
ним же самим персонажами. У фінальній сцені Гоголь, втягне-
ний у загальну вакханалію, своєрідну пластично-акробатичну 
«симфонію» польотів нечисті під куполом сцени, раптово під-
німається у повітря й стрімголов злітає у вирій (зникає за ла-
штунками сцени). У цілому, таким фіналом вистави Г. Ковтун 
остаточно утверджує домінування містично-інфернального на-
чала у власному трактуванні образу Гоголя. 

Загалом цікаво (з точки зору режисури та сценографії) ви-
рішена вся динамічна кульмінаційна сцена фіналу – страхітли-
вого польоту Панночки у труні, що розгойдується-балансує на 
вогняній гойдалці, посилена ефектними блискавичними злета-
ми іншої нечисті, зловісною з’явою Вія, вже згадуваним польо-
том Гоголя. Однак такий видовищно-хореографічний фінал, 
утверджуючи торжество злих сил, не залишає глядачеві-слуха-
чеві жодної надії на просвітлення, і, разом з тим, нівелює опер-
ний план, в музиці якого як раз була надія на духовне просвіт-
лення (як у фінальному епізоді першої постановки «Вія», що 
був вирішений як поминальна молитва бурсаків, які згадували 
життя Хоми Брута). 

У цілому, в  другій інтерпретації «Вія» В.  Губаренка на сцені 
Одеського театру опери та балету (2014) за рахунок іншої, ніж 
у попередній постановці (1984), компоновки музичного матері-
алу (опера-балет «Вій» плюс однойменні хореографічні сцени), 
а  також режисури, направленої на посилення хореографічного 
чинника, загальної сценічної карнавалізації, у виставі змістили-
ся акценти в інтеграції образних систем у бік тотальної театралі-
зації, хореографічної видовищності, що певною мірою ослабила 
первісно закладений у музиці опери-балету синтез двох основних 
начал, тобто баланс між оперно-симфонічним і хореографічно-
симфонічним планами. Особливо цей перекіс стає помітним у 
фінальній сцені «Вія»,  – хореографічному дійстві-вакханалії з 
яскравими видовищними ефектами,  – що фактично поглинає 
оперний план вистави. 

Показово, що паралельно з постановкою опери-балету «Вій» 
В.  Губаренка, Г.  Ковтун працював над ще однією, абсолютно 
протилежною за жанром і естетикою, виставою – «Труффальді-
но, або Слуга двох панів» за п’єсою К. Гольдоні в Одеському ро-
сійському драматичному театрі. Режисерський задум Г. Ковтуна 
(спектакль вирішено в естетиці комедії дель арте) вимагав від 
акторів вміння органічно поводитися на сцені, а також танцюва-
ти, розмовляти не лише вербальною мовою, але й мовою жестів 
і пантоміми, збиратися на неймовірно складні піраміди з меблів 
(табуретів, стільців тощо), стрімголов зіскакувати з них, а також 
зі сцени, робити всілякі акробатичні трюки (переверти й куль-
біти в повітрі), падати навзнак, фехтувати. Напрочуд динаміч-
не дійство Г. Ковтун інтегрував із хореографічною складовою, 
увівши в режисерську партитуру «Труффальдіно» танцювальні 
сцени (у  виконанні ансамблю «Калейдоскоп», художній керів-
ник Т. Слівченко), чий вихровий темпоритм надавав загальній 
дії додаткової глибини та стереоскопічності, максимально роз-
ширюючи сценічний простір, тим самим ще більше посилюючи 
театральну видовищність вистави. 

Пошуками нових форм музичного театру  – з точки зору 
інтеграції мистецтв  – відзначена творчість головного балет-
мейстера Національної оперети України Вадима Прокопен- 
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ка  122. Він належить до когорти тих молодих талановитих хо-
реографів, які не обмежуються у своїх постановках якимось 
одним танцювальним стилем. До власних оригінальних опусів 
В.  Прокопенко активно залучає можливості різних напрямів 
танцювального мистецтва  – від лексики та естетики балетної 
класики до сучасних технік (контемпорарі данс), від фольк-
танцю до традиції джазового танцю, степу, інтегруючи їх з му-

122 Прокопенко Вадим Валерійович – хореограф, відзначений власним ба-
ченням шляхів розвитку балетного мистецтва, оригінальним творчим почер-
ком. Творчий шлях починав як артист балету в народному ансамблі танцю 
«Галичина». Був солістом у модерн-балеті «Акверіас» (Львів); співпрацював 
з народною артисткою СРСР Софією Ротару (як соліст балету, а  згодом хо-
реограф-постановник). З 1993 року – балетмейстер-постановник у Львівсько-
му театрі «Гаудеамус» (під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Бориса 
Озерова), де здійснив постановку хореографічних номерів у виставах: «Чайка» 
А. Чехова, «Майн нейм із Маня» О. Каневського, «Ромео і Джульєтта» В. Шек-
спіра, «Рожевий трикутник», «Двоє на гойдалці» У. Гібсона, «Портрет Доріана 
Грея» О. Уайльда. У 2000 році створив чоловічий модерн-балет «Хлопці з не-
бес», з яким успішно гастролював по Україні, Франції, Італії, Німеччині, Росії, 
США. Серед хореографічних вистав – «Пластика вогню», «Дежавю», а також 
телевізійні мюзикли «За двома зайцями» та «12 стільців» (режисер-постанов-
ник М. Паперник). Зважаючи на неординарний творчий підхід, а також здат-
ність до авангардних форм пластичного мислення, В. Прокопенка неодноразо-
во залучали до постановок концертних та шоу-програм естрадних виконавців 
України, Росії (Таісія Повалій, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Асія Ахат, 
Наталія Бучинська та ін.). Автор постановок державних концертних про-
грам у Національному палаці мистецтв «Україна», естрадно-концертних шоу 
на Майдані Незалежності (серед них – церемонія відкриття «Євробачення» у 
2005 році). У 2004 році разом з режисером-постановником Василем Вовкуном 
здійснив постановку «Військового реквієму» Бенджамена Бріттена на сцені 
Національної опери України. З травня 2010 року – балетмейстер-постановник, 
з квітня 2011 року – головний балетмейстер Національної оперети України. 
Серед вистав – оперета «Бал у Савойї» П. Абрахама (у співавторстві з хорео-
графами Н. Скубою та М. Булгаковим; театральна премія «Бронек» за хорео-
графію вистави, березень 2011 р.), мюзикл «Welcome to Ukraine, або Подорож 
у кохання». Хореограф-постановник оперети «За двома зайцями» В. Їльїна за 
одноіменною комедією М. Старицького (прем’єрна вистава, 17 грудня 2011 р., 
автор лібрето В. Лукашов), нової версії оперети «Циганський барон» Й. Штра-
уса (червень 2012 р.), мюзиклу «Цілуй мене, Кет!» К. Портера (прем’єрна ви-
става, 14, 15, 20 червня 2013 р.).

зикою (опереткові, вокально-хорові, оперні форми, мюзикл та 
ін.) та елементами і стилістикою інших мистецтв – цирку (по-
вітряна еквілібристика), акробатики, трюкового мистецтва, 
прадавніх танцювально-обрядових форм, ритуалів тощо. 

Так, до партитури хореографічних сцен в опереті «Циганський 
барон» Йоганна Штрауса (лібрето Ігнаца Шнітцера за мотивами 
новели «Саффі» Мора Йокаї) балетмейстер-постановник Вадим 
Прокопенко поряд із танцювальними номерами увів різноманіт-
ні акробатичні елементи, барабанне дефіле, елементи перформен-
су з виїздом на сцену живого коня. Всі ці танцювально-театралі-
зовані форми, поєднані із танцювальною стихією «Чардаша» Ві-
тторіо Монті, автентичною циганською музикою 123, стилізацією 
циганського шлюбного ритуалу очищення водою (із залученням 
артефакту столітньої давнини – справжньої циганської хустки), 
а також з танцем під струменями живої води (символ очищення 
душі), створювали особливу ауру вистави, посилюючи пластичну 
виразність композиційно довершених народно-танцювальних і 
обрядових сцен. А залучення до вистави нових технологій і мож-
ливостей сценографії – цілого ряду спецефектів, які досягаються 
за допомогою мультимедіа та просторової гри декорацій (режи-
сер-постановник вистави Б. Струтинський) – значно розширило 
звичні рамки жанру, наблизило спектакль до естетики та синте-
тичних форм пластичного театру.

Принцип інтеграції танцювального мистецтва зі спортивною 
та цирковою акробатикою є визначальним у постановці В. Про-
копенка хореографічних номерів у мюзиклі «Цілуй мене, Кет!» 
К.  Портера. Хореограф збагатив пластично-танцювальну дію 
складними гімнастичними трюками  – кульбітами, сальто та ін-
шими елементами, що потребували від виконавців неабиякої фі-
зичної підготовки, спритності та витривалості (найдовший тан-
цювальний номер тривав майже 12 хвилин, а на сцені одночасно 
танцювали 45 артистів). 

123 У виставі звучить циганська народна пісня «Малярка» в обробці голов-
ного хормейстера театру І. Ярошенка та циганський народний танець в обробці 
соліста оркестру О. Корша.
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У виставі «Кармен-сюїта»  124 Вадим Прокопенко запропо-
нував глядачам нову оригінальну версію балетного прочитання 
безсмертної музики Жоржа Бізе. Постановка В. Прокопенка – це 
також сміливий експеримент усієї постановочної команди, адже 
вистава досить незвична для театру оперети з його орієнтацією 
на «легкий жанр». Балетмейстер-постановник інтегрував у про-
сторі балетної вистави музичний текст опери «Кармен», а також 
балету «Кармен-сюїта». Відтак хореографічна партитура збагати-
лася оперними формами (у виставу включено дві арії Кармен – 
хабанеру і сегідилью, а  також хорові сцени з опери): «Мені не 
хотілося робити класичну форму, – підкреслив В. Прокопенко, – 
ми використали оперні моменти, зробили оригінальну сценічну 
редакцію, а Кармен залишили живою» 125. 

У музичну партитуру вистави увійшов не весь музичний ма-
теріал опери «Кармен»; постановники звернулися також і до ін-
ших творів Ж. Бізе. Щодо хореографічного рішення, то В. Про-
копенко увів у канву балетної вистави поряд з класикою пост-
модерністську лексику контемпорарі данс, а  також фольклорну 
танцювальну традицію фламенко  126. Нарешті, В.  Прокопенко 

124 Прем’єра балету-феєрії «Кармен-сюїта» (за мотивами новели П. Меріме, 
музика Ж. Бізе, сценічна редакція Б. Струтинського та В. Прокопенка) відбу-
лася на сцені Київського Національного театру оперети 27 березня 2014 року. 
Диригент-постановник вистави  – С.  Голубничий, хормейстер-постановник  – 
І.  Ярошенко, художник-постановник, художник по костюмах  – І.  Давиденко, 
диригент – Н. Якобенчук, асистент балетмейстера – А. Гречановська.

125 «Кармен-сюита» в Києве: страсти по-испански и непредсказуемый фінал. 
Електронний ресурс. Режим доступу: www.facenews.ua / 2014/194037/

126 Фламенко (від іспанського flamenco) – загальна назва південно-іспанської 
(андалузької) народної музики, що об’єднує спів (cante) і танець (baile). У пісен-
но-танцювальній традиції фламенко, окрім двох основних напрямів (класів) – 
найдавнішого cante hondo, або ж cante grando (у буквальному перекладі – глибо-
кий, тобто високий стиль) і більш сучасного – cante chico (від chico – маленький, 
тобто облегшений, простий стиль), існує понад 50 підкласів (жанрів) фламенко, 
точні межі яких доволі важко встановити. Витоки фламенко (етимологія слова 
фламенко не встановлена, хоча наукові дослідження цього терміну ведуться й 
донині) слід шукати у мавританській музично-танцювальній культурі. Однак 
особливого впливу традиція фламенко зазнала від циганської музики. Саме цей 

етнос, з’явившись у XV ст. у південній іспанській провінції Андалусія (древня 
Турдетанія), асимілював місцеві музично-танцювальні традиції, які схрещува-
лись на цій території впродовж двох з половиною тисячоліть і несли на собі 
культурний відгомін різних музичних культур Сходу (грецької, фінікійської, 
візантійської, мавританської, або арабської) з музично-танцювальною куль-
турою іспанської традиції. Згодом саме з цього конгломерату різних культур з 
підкреслено вираженими орієнтальними рисами і народився пісенно-танцю-
вальний стиль фламенко. Симптоматично, що ще на початку ХІХ  ст. цигани, 
які жили у Кадісі та Севільї, називали себе фламенкос . Наприкінці ХVІІІ  ст. 
фламенко перестає бути «закритим» мистецтвом (як за часи гоніння на циган) і 
стає вільним, виходячи на підмостки таверн, так званих «кафе кантанте». Серед 
видатних виконавців фламенко цього періоду можна назвати Мануеля Торре, 
Антоніа Майрену, Маноло Караколя, Вінсенто Ескудеро, Кармен Амаю та ін. 
Щодо танцю фламенко в його чистому вигляді, то він є сольною формою, тісно 
пов’язаною з пісенною традицією; до середини ХІХ ст. мав не багато різновидів 
(серед них – фанданго, сапатеадо, халео). З другої половини ХІХ ст. з’являються 
нові танцювальні форми фламенко. Виокремлюється і новий синтетичний жанр 
canto bailable (пісня-танець), різні форми якого Хосе М.  Кабальєро Бональд 
називає «змішаними танцями» [див.  : Пичугин П. А. Фламенко. Музыкальная 
энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Москва : «Советская энциклопедия», 1981. 
Т.  5. С.  843], які по суті вже наприкінці ХІХ  – початку ХХ  ст. перетворилися 
на театралізовані танцювально-пісенні форми. У ХХ ст. танцювальна традиція 
фламенко остаточно завоювала театральні підмостки: у 1914  році на лондон-
ській сцені з тріумфом проходили виступи трупи Ла Архентина, яка привезла 
програму з танцями стилю фламенко й танцями на музику М.  де Фальї. По-
ступово перетворюючись на видовищне театралізоване дійство, фламенко тим 
самим втрачає чистоту стилю, канонічність пісенно-танцювальної традиції. 
У ХХ ст. фламенко збагачується кубинською мелодикою, джазовою традицією, 
а також елементами балетної класики. Завдяки видатному танцівнику Хоакіну 
Кортесу, фламенко звільняється від суворої канонічної схеми й отримує певну 
свободу й нові виражальні можливості. Вплив фламенко на розвиток багатьох 
танцювальних і музичних стилів є беззаперечним. За останні кілька десятиліть 
з’явилися нові різновиди фламенко, інтегровані з іншими жанрами – фламенко-
джаз, фламенко-фьюжн, фламенко-рок, фламенко-поп, джипсі-румба та ін. Іс-
нує навіть цілий науковий напрям – фламенкологія, – який спеціалізується на 
дослідженні походження, еволюції стилю фламенко, його різновидів, традицій 
(до речі, назву цій галузі мистецтвознавства дала однойменна монографія Гон-
салеса Климента, написана у 1955  році). На сьогодні традиція фламенко все 
більше втягується у сферу зацікавлень сучасної хореографії, надаючи їй свіже 
дихання, могутній поштовх до новацій, створення найрізноманітніших міксто-
вих форм.
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виступив у «Кармен-сюїті» не тільки як хореограф-постановник, 
але й як режисер-постановник, автор сценічної редакції (разом із 
Б. Струтинським 127).

127  Струтинській Борис Дмитрович  – режисер драматичного та 
музичного театру. Заслужений діяч мистецтв України (2007). Кавалер 
орденів «За заслуги» ІІІ  ступеню, Святого Володимира ІІ  та ІІІ  ступенів, 
«Знак Пошани». Театрального мистецтва навчався у середніх та вищих 
навчальних закладах Калуша та Рівного. Закінчив Київський державний 
інститут театрального мистецтва ім.  І.  К.  Карпенка-Карого (майстерня 
Л.  Танюка). 1999  року пройшов асистентуру-стажування на кафедрі 
майстерності актора та режисури драми КДІТМ (майстерня Л.  Танюка). 
Стажувався в майстернях провідних митців театрального мистецтва 
Європи – В. Станєвського (Гардженіце, Польща, 1991 р.), Б. Голубовського 
(ГІТІС, Москва, 1992  р.), у  Центрі театрально-культурних пошуків 
ім.  Єжи Гротовського (Вроцлав, Польща, 1995–1996  р.), Зігмунта Моліка 
(Вроцлав, Польща, 1996  р.), Ришарда Неочима (ACTOR’S LAB THEATRE, 
Торонто, Канада), WILDFLECKEN THEATRE (Берлін, Німеччина); отримав 
спеціалізації «Режисура», «Менеджмент та продюсерство». З 1996 р. працює 
в Центрі Леся Курбаса. З  1998  року  – викладач акторської майстерності 
та режисури драми у Київському державному інституті театрального 
мистецтва ім.  І.  К.  Карпенка-Карого. Творчу діяльність починав як 
режисер драматичного театру; серед постановок  – твори української 
класики: «Камінний господар» Лесі Українки, «Весна і світле воскресіння» 
Л. Костенко, «Мина Мазайло» М. Куліша, «Зачарована Десна» О. Довженка, 
«Поворот» за О. Телігою, а також твори європейських авторів – «Так казав 
Заратустра» Ф. Ніцше, «Анатоль» («Щастя від Шніцлера») за А. Шніцлером. 
З  лютого 2004  року  – художній керівник Київського академічного театру 
оперети (з  2009  року  – Національний). У  жовтні 2004  року за ініціативи 
Б.  Струтинського було відкрито камерну сцену  – «Театр у фойє», де 
він здійснив постановки: «Звана вечеря з італійцями» Ж.  Оффенбаха 
(2004), «Кавова кантата» Й.-С.  Баха (2006), «Ключ на бруківці, або 
Пригоди весільної ночі» Ж.  Оффенбаха (2009). Режисер музичного 
театру широкого профілю, який здійснює постановки не тільки суто 
опереткових вистав і музичних комедій, але й мюзиклів («Моя чарівна 
леді» Ф.  Лоу, 2005), сміливо експериментує у сфері пластичного театру. 
Серед експериментальних постановок Б.  Струтинського  – танцювально-
пластичне шоу «Танго життя» (разом з хореографом М.  Булгаковим); 
сучасний романтичний мюзикл  – «Welcome to Ukraine, або Подорож у 
кохання» (за власним лібрето Б.  Струтинського) на музику українських 
композиторів (прем’єрна вистава 25 березня 2011 року), що став своєрідною 
візитівкою Київського театру оперети. У виставі Б. Струтинський сміливо 

Хоча у виставі «Кармен-сюїта» мистецтво кіно напряму не за-
діяне, вплив засобів кіновиразності дуже відчутний. Це й ефек-
тні, майже кінематографічні плани – сцена першої появи Кармен 
звідкись зверху задника сцени на велетенському червоному три-
кутнику-полотнищі, що поступово спускається униз; або ж сцена, 
де Кармен зриває цей трикутник і він оживає в її руках, перетво-
рюючись чи то на дихаюче полум’я, що тріпоче та здимається до-
гори, чи то на червоний від крові струмливий водний потік, що 
утягує героїню у вир нестримної стихії безупинного руху. Однак 
пластично-танцювальна сцена із завеликим і важким для танців-
ниці червоним полотнищем видається недостатньо продуманою 
й структурованою: врешті-решт, втомившись від цього важкого 
сценографічного атрибуту, вона просто кидає його, залишаючи 
враження певної недоговореності, обірваності, незавершеності 
пластичного висловлювання. 

Символіка червоного кольору не визиває жодних сумнівів – 
це, насамперед, колір експресії почуттів, нездоланної, майже 
маніакальної пристрасті, що поглинає усіх героїв любовного 
трикутника – Кармен, Хозе, Ескамільйо. Одночасно це символ 

інтегрував різні образні системи  – українську народну, симфонічну, 
джазову, естрадну музику з творами українських композиторів, а  також 
різні напрями сучасної хореографії (танець модерн і контемпорарі данс) зі 
стилістикою та лексикою народного танцю, ритуальністю народних обрядів 
(Купальське дійство, жнива з видовищною перкусією на косах, різдвяна 
обрядовість) та естрадними танцювально-пластичними композиціями. 
Серед інших постановок Б.  Струтинського  – оперети «Містер Ікс» (2008, 
українською мовою), «Бал у Савойї» П.  Абрахама (прем’єра 22  жовтня 
2010 року); українська оперета «Сорочинський ярмарок» О. Рябова (премія 
«Київська Пектораль» у номінації «За кращу музичну виставу», 2010), 
оперета «За двома зайцями» В. Ільїна (лібрето В. Лукашова за однойменною 
комедією М.  Старицького, сценічна редакція Б.  Струтинського; прем’єра 
17  грудня 2011  року); «Циганський барон» Й.  Штрауса (прем’єра у червні 
2012  року). Ініціатор проведення в Україні Міжнародного музичного 
фестивалю «O-FEST» 2013  / Оперета – Мюзикл – Опера», що проходив на 
сцені Київського національного театру оперети 8–9 червня 2013 р. 3 серпня 
2013  року Б.  Струтинській обраний Головою гільдії режисерів України, 
створеної за ініціативи Національної спілки театральних діячів України.
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вогню кориди та його незмінного супутника – крові (у даному 
випадку – людської). 

Для посилення іспанської стихії, що працює на загальну ви-
довищність вистави, у  хореографічну партитуру «Кармен-сюї-
ти» балетмейстер-постановник інтегрує танцювальну традицію 
фламенко з її характерними специфічними ознаками – особли-
востями метро-ритміки, танцювальної лексики, сценографічної 
атрибутики (шумових музичних інструментів, сценічних кос-
тюмів тощо). Перш за все  – це й обов’язковий для фламенко 
компас (compas), тобто ритм, який задається у балетній виставі 
плескотом у долоні (пальмас) (в партії танцівників), відбиваєть-
ся каблуками (canameado) (у чоловічої та жіночої груп танців-
ників) і поляскуванням пальців та грою на кастаньєтах (в партії 
танцівниць) 128. Це також уведення в сценографію балету сценіч-
них костюмів, типових для танцівників стилю фламенко: у тан-
цівниць – сукня з довгою спідницею, прикрашена оборками та 
воланами, прообразом якої є традиційний циганський одяг (так 
звана bata de cola); у танцівників – костюм, який складається з 
білої сорочки з широкими рукавами, темних брюк і широкого 
паска (так звана байлаора). 

Постановники також ускладнили сюжетну канву вистави: 
окрім іншої розв’язки (Кармен залишається живою), у дію вве-
дена ще одна іпостась (своєрідне подвоєння) головної герої-
ні – Душа Кармен, яка співає, а не танцює (як, власне, Кармен), 
уособлюючи в собі найкраще, що є в цьому образі – устремління 
до кохання, щирість почуттів, поривання до щастя у пошуках 
єдиного чоловіка в її житті. 

У цілому «Кармен-сюїта» справляє враження цілісної виста-
ви, заснованої на досить органічному міксті різних образних сис-

128 Цікаво, що у найбільш чистих жанрах і формах фламенко кастаньєти ви-
користовуються у рідкісних випадках, адже вони певним чином обмежують екс-
пресивні можливості гри п’ястів рук танцівників. Тут мимоволі виникає певна 
паралель між цією специфічною невербальною мовою рук у пісенно-танцю-
вальній традиції фламенко з жестовою культурою «мудра» у древньоіндійській 
синкретичній пісенно-танцювальній традиції танцю «бхарат натьям» [див. по-
силання 75].

тем – балету, сучасного танцю, фольк-традиції фламенко, панто-
міми, оперного мистецтва. 

Тож, як бачимо, на сучасному етапі розвитку українського 
балетного (музичного театру) можна простежити загальну тен-
денцію до взаємодії балету з художніми системами інших мис-
тецтв – опери, драми, кіно (у тому числі анімації), що породжу-
ють надзвичайно цікаві нові синтетичні та інтегративні мікстові 
форми, ніби розмикаючи межі звичних жанрових утворень. 

Вплив сценарної основи (лібрето) на створення 
балетної вистави як цілісної системи (в аспекті синтезу 

та інтеграції мистецтв)

Робота над створенням балетної вистави як цілісної компо-
зиційно-смислової системи, головним вектором якої є складна 
взаємодія та синтез образних систем основних її складників  – 
музики та хореографії, – завжди передбачає написання сценарію 
балету. Симптоматично, що і композитор, і хореограф-постанов-
ник у тій чи іншій мірі теж беруть участь у створенні сценарного 
плану майбутньої балетної вистави, хоча назвати їх сценаристами 
у повному сенсі слова не можна. Їх участь як співавторів сценарію 
виявляється навіть не стільки у розробці сюжетних ліній (адже 
це є преференцією самого лібретиста), скільки у самому процесі 
народження і співвіднесення як окремих елементів, так і розгор-
нутих структур музичної і хореографічної пластики, становлення 
музично-хореографічної драматургії балету. 

У залежності від типу балетної вистави, відрізняються і прин-
ципи роботи над створенням сценарної основи балету (інші на-
зви – лібрето, програма, сценарій, сценарний проект). Балетний 
сценарій сюжетного балету, зазвичай, найчастіше базується на лі-
тературній першооснові, хоча нерідко від неї залишаються тільки 
окремі сюжетні лінії та ходи. Адже специфіка балетної вистави, 
балетної умовності передбачає інші, ніж у літературному жанрі, 
підходи до сценарної першооснови. Так, скоріше за все, балетний 
сценарій, побудований у відповідності до суто літературних за-
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конів і механічно перенесений на балетну сцену, не може бути 
по-справжньому життєздатним. Як зазначав російський теоре-
тик балету П. Карп, «[…] драматична основа майбутнього балету, 
його сценарій, від самого початку є твором не літературним, а ба-
летним, і не тільки тому, що в ньому передбачається участь музи-
ки і хореографії, але перш за все за самою його драматичною при-
родою»  129, що виражається не стільки у своєрідному перекладі 
на мову балету літературної драматичної першооснови, скільки 
у вивільненні прихованих підтекстів драми, а також у подальшій 
трансформації суто вербального тексту та підтексту в музичний і 
хореографічний текст в якісно новій (порівняно з літературним 
першоджерелом) структурі балетної вистави.

Першим етапом у створенні сюжетної балетної вистави відо-
мий російський балетмейстер Р. Захаров уважав програму, в якій 
«[…]  зазначена замислена автором конструкція майбутнього 
балету: його акти, картини, епізоди, дається характеристика ді-
йових осіб в їх взаємозв’язку, визначається лінія їх дій та вчин-
ків»  130. Однак, зважаючи на те, що у програмі не відображені 
основні учасники балетного синтезу  – музика і хореографія,  – 
основою майбутньої балетної вистави, за Р. Захаровим, все-таки 
є сценарно-композиційний план, який створюється саме балет-
мейстером-постановником, адже «обов’язково потребує знань 
фахівця-хореографа»  131. Порівняно з літературною програмою, 
у  композиційний план балету балетмейстер-постановник вно-
сить розмітку танцювальних і пантомімних сцен, а також зазна-
чає «бажаний характер музичного малюнку», його «[…] точний 
хронометраж, тобто тривалість кожного музичного номера у 
хвилинах і секундах»  132. Проте, навіть позначення хронометра-
жу музики (кількості тактів), її загального характеру, метрорит-
мічних особливостей, не дають точного уявлення про специфічні 

129 Карп П. Балет и драма. Ленинград : Искусство, 1979. С. 122. 
130 Захаров Р. В. Записки балетмейстера. Москва : Искусство, 1976. С. 168.
131 Там само.
132 Там само. С. 177–178.

риси майбутнього пластично-хореографічного втілення ритмо-
інтонаційних (музичних) «образів руху». Зазначимо, що такий 
підхід (у два етапи) до створення балетного сценарію склався у 
балетах з вираженою опорою на літературне першоджерело («лі-
тературний балет», за П. Карпом) 133. У такого типу «літературних 
балетах» власне хореографічний ряд, який, фактично, є ще одним 
паралельним, ілюстративним позавербальним рядом до вербаль-
ної першооснови, позбавлений найголовнішого – вираженої «по-
вноти і самоцінності балетного тексту» 134 як такого, поза усіляки-
ми суто літературними «підпорками». 

Необхідно підкреслити, що зазначена самоцінність балетного 
тексту досить явно проявляється у так званому «безсюжетному» 
балеті, в  його музично-хореографічній партитурі, де всупереч 
зазначеній безсюжетній основі все-таки проглядаються паро-
стки сюжетності. Цю тенденцію до сюжетності знаходимо, перш 
за все, у хореографії безсюжетних балетів видатних хореографів 
ХХ ст. – у Джорджа Баланчіна (у балетах «Кришталевий палац» 
на музику юнацької симфонії Ж.  Бізе, «Коштовності» на музи-
ку П. Чайковського, І. Стравінського, Г. Форе, в інших балетних 
опусах хореографа) і, почасти, у  Моріса Бежара (передовсім у 
його хореографічній версії Дев’ятої симфонії Л. ван Бетховена). 
Паростки сюжетної подібності можна побачити певною мірою у 
виразній графіці ліній, у динаміці просторових сполучень хорео-
графічних фігур, у зародженні, становленні, наростанні експресії 
спряжінь діагоналей і пластичних рядів, у  своєрідній компози-
ційній арковості, замкненості структур фінальних сцен кожної з 
частин балетів, що народжуються із самої музики, створюючи не-
повторний часопросторовий континуум хореографічної фактури 
балетних творів Дж. Баланчіна та М. Бежара – на межі виражаль-
них засобів мови музичної та мови хореографічної. 

У безсловесному мистецтві балету, як і в інших безсловесних 
мистецтвах (наприклад, у скульптурі), його невербальна мова, як 
і мова будь-якого балетного твору, реалізується на рівні «пластич-

133 Див. : Карп П. Балет и драма. С. 206.
134 Див. : Там само. С. 206.
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них ідей» (термін Н. Дмитрієвої) 135. На відміну від естетики драма-
тичного театру, де «пластичні ідеї» є невід’ємними від мовленнєвих 
структур, від слова, в  позавербальній естетиці балетного театру, 
важливою умовою стає «дохідливість пластичних ідей, що живуть 
у сюжеті» 136 і візуалізують сюжетну канву балетної вистави. 

Підсумовуючи, зазначимо: щоб досягнути справжньої інтегра-
ції сюжетного ряду з музикою і хореографією в «єдину самодос-
татню тканину», необхідно здійснити «його переклад на художню 
мову балету» 137, перевести вербальне – літературний текст – у не-
вербальне – текст балетний, тобто, у архітектонічно ціліснісні ком-
позиційні структури та форми музично-хореографічної побудови. 
«Професіоналізм кожного творця структурної основи балету,  – 
наголошує П. Карп, – полягає в такому виборі та конструюванні 
сюжету, щоб ситуації, які його складають та утворюючі ці ситуації 
начала, не просто могли бути втілені та витлумачені балетом, проте 
тяжіли б саме до балетного, а не до будь-якого іншого тлумачення і 
втілення» 138. Тобто автор балетного сценарію має професіонально 
володіти не тільки тією мовою, з якої робиться переклад, але й та-
кож власне балетною мовою, на яку саме і здійснюється переклад. 

Ще одна помітна тенденція, яка склалася у процесі створення 
балетної вистави і найчастіше виявляє себе саме в сучасних хоре-
ографічних опусах, – поєднання функції лібретиста та балетмей-
стера-постановника.

Наразі прикладом такого одночасного поєднання цих двох ніби 
то різних професійних якостей знаходимо в одній постаті голов-
ного балетмейстера Національної опери України Аніко Рехвіашві-
лі 139, яка здійснила на київській сцені постановки балетів «Віден-

135 Дмитриева Н. А. Изображение и слово. Москва : Искусство, 1962. С. 126.
136 Карп П. Балет и драма. С. 124.
137 Там само. С. 207.
138 Там само. С. 208.
139 Рехвіашвілі Аніко Юріївна (народилася 17 грудня 1963 року в Києві) – 

хореограф, балетмейстер-постановник, педагог. Заслужена артистка України. 
Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря (Третя премія у номі-
нації «хореографія», 1996, Київ). Закінчила хореографічну студію Ансамблю 

ський вальс» на музику Йоганна Штрауса (батька), Йоганна Штра-
уса (сина) та Йозефа Штрауса, «Даніела» М.  Чембержі, «Дама з 
камеліями» на музику Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Й. Пахельбеля, 
Г. Форе, Е. Елгара, І. Стравінського, «Дафніс і Хлоя» М. Равеля 140.

танцю України ім. П. Вірського (1982), хореографічне відділення Київського 
інституту культури (1990). З  1990  року  – викладач кафедри класичної хоре-
ографії Київського державного інституту культури, з 1996 – завідуюча кафе-
дри сучасної класичної хореографії Національного університету культури та 
мистецтв; з 2008 року – професор. Засновник, художній керівник і хореограф 
балетного театру «Сузір’я Аніко» («Аніко балет») (1996), де поставила хоре-
ографічні композиції «Пори року» на музику А. Вівальді, «Болеро» на музи-
ку М.  Равеля, «Чотири поцілунки» на музику Я.  Сібеліуса, «Пристрасть» на 
музику Габріель, «Італійський альбом» на музику Ревербері, «Нескінчена спо-
відь» та ін. На сцені Національної опери України здійснила постановку бале-
тів «Віденський вальс» на музику Йоганна Штрауса (сина), Йоганна Штрау-
са (батька) та Йозефа Штрауса (2001), «Даніела» М.  Чембержі (2006), «Дама 
з камеліями» на музику музику Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Й. Пахельбеля, 
Г. Форе, Е. Елгара, І. Стравінського, «Дафніс і Хлоя» М. Равеля (2014); балет-
них сцен і танців в операх «Мойсей» М. Скорика, «Ярослав Мудрий» Г. Май-
бороди, «Норма» Г. Белліні, «Наталка Полтавка» М. Лисенка, «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; створила низку хореографічних номерів і 
танців для солістів, учасників міжнародних конкурсів артистів балету (у тому 
числі Міжнародних конкурсів ім. Сержа Лифаря). З 2013 року – художній ку-
рівник балету Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Див. : Афоніна 
А. Сузір’я Аніко. Київський вісник. 1996. 27 червня; Афоніна А. Київське бо-
леро. Театрально-концертний Київ. 1997. № 3; Зінич О. Казка для всіх (про 
прем’єру балету «Даніела» М. Чембержі). Музика . 2007. № 2. С. 20–22; «Дані-
ела» М.  Чембержі: Програмка вистави. Київ  : Видання Національної опери 
України імені Т. Г. Шевченка 2006; «Віденський вальс» Й. Штрауса (батька), 
Й. Штрауса (сина) та Йозефа Штрауса: Програмка вистави. Київ : Видання На-
ціональної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2013; «Дама з камеліями» на 
музику Л. ван Бетховена, Й. Брамса, Й. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара, І. Стра-
вінського. Київ : Видання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 
2014; «Дафніс і Хлоя». Вечір одноактних балетів . Програмка вистави. Київ : 
Видання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2014. 

140 Прем’єра балету «Дафніс і Хлоя» М. Равеля у хореографічній версії А. Рех-
віашвілі відбулася на сцені Національної опери України 30 листопада 2014 року 
в рамках «Вечора одноактних балетів» (одночасно були показані постановки ба-
летних сюїт «Танець годин» з опери А. Понкіеллі «Джоконда» та «Вальпургієва 
ніч» з опери Ш. Гуно «Фауст»; балетмейстер-постановник – В. Яременко). 
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Зазначимо, що ім’я Аніко Рехвіашвілі та її театр танцю 
«Сузір’я Аніко» («АНІКО балет») уже давно добре відомі в 
Україні. Назвемо хоча б її хореографічні композиції «Чекан-
ня» та «Болеро», поставлені спеціально для танцівників трупи 
«Сузір’я Аніко». Відмічені театральною видовищністю, гостро-
тою пластичного малюнку, ці балетні міні-вистави поєднують у 
собі елементи фольклорного, побутового, бального танців, лек-
сичні можливості сучасної хореографії  141. Сама А. Рехвіашвілі 
згадує цей етап творчості як період постановки безсюжетних, 
чисто емоційних балетів. 

Щодо знаменитого «Болеро» Моріса Равеля, то звернення до 
цього знакового твору відкриває перед постановником необ-
межений простір для творчого пошуку. Сам М.  Равель писав 
про «Болеро» як про «танцювальну музику», яка «[…] повинна 
виконуватися у рівному, помірному темпі; вона побудована на 
настійливому повторенні однієї й тієї самої мелодії і гармонії, 
одноманітний ритм яких увесь час відбивається барабаном. 
Єдиний елемент різноманітності в ньому  – це все наростаюче 
оркестрове crescendo» 142. Багатоплановість музичної драматургії 
«Болеро» (оркестрові варіації на тему остинато) дає можливість 
вибору різних шляхів її пластичної інтерпретації. Нагадаємо: 
самий музичний рух у «Болеро» є латентним, розвивається за 
рахунок тембрової драматургії (інструментального крещендо), 
що дає ефект віддалення-наближення, викликаючи асоціації з 
просторовістю в кінематографі (рух камери, зміна планів). Тоб-
то динамічне наростання в «Болеро» створює ефект звукової 
перспективи, відчуття переміщення «образу руху» в просторі 
(аналогічний просторово-звуковий прийом застосував А. Оне-
ггер у своєму оркестровому «Пасіфік  231» [«Pacific  231»]). Од-

141 Примітно, що створення колективу сучасної хореографії «АНІКО балет» 
співпало у часі (90-ті рр. минулого століття) з викладацькою роботою А. Рехві-
ашвілі на кафедрі сучасної хореографії Національного університету культури та 
мистецтв – першій у колишньому СНД.

142  Равель  М. Краткая автобиография. Равель в зеркале своих писем  / сост. 
М. Жерар, Р. Шалю. 2-е изд. Ленинград : Музыка, 1988. С. 197.

нак при цьому самий «образ руху», зазнаючи певних динаміко-
тембральних трансформацій, не змінює свою вихідну структу-
ру – первісно задані ритмоформулу і тему. 

Саме ця багатоплановість і багаторівневість твору М. Равеля 
(як на структурному, так і образному рівнях) дозволила видатно-
му хореографові ХХ ст. М. Бежару, гранично чутливому у своє-
му ставленні до музики, створити беззаперечно найкращу версію 
«Болеро». Хореографічна інтерпретація М. Бежара – найдоскона-
ліший (з усіх існуючих постановок «Болеро») хореопластичний 
еквівалент музики, що не тільки передає її пластичну енергію, але 
й точно відтворює структурно-композиційні принципи музичної 
й тембрової драматургії. 

Це своєрідний агон Мелодії (у виконанні танцівника чи тан-
цівниці solo) і Ритму (у виконанні чоловічої групи танцівників). 
Пластична композиція вирішена у вигляді кола, в  центрі якого 
(на верхньому рівні) – на величезному червоному круглому сто-
лі – вершить у танці свій магічний ритуал Мелодія, а навколо неї, 
власне на сцені (нижній рівень),  – група танцівників, що уосо-
блюють Ритм. Поступово, з кожним проведенням теми «Болеро», 
чуттєво-розкута Мелодія намагається розширити свій життєвий 
простір, захоплюючи все більшу частину свого сценічного май-
данчика-столу (своєрідне «укрупнення» планів, як у кіно). Одно-
часно зовнішнє коло механістично-остинатного Ритму (з кожним 
проведенням епізоду, де звучить чистий ритм без мелодії) дедалі 
щільніше стискається навколо Мелодії, звужуючи її простір, на-
магаючись загнати її в «прокрустове ложе» регулярності. Відпо-
відно до оркестрового crescendo, М.  Бежар уводить все нових і 
нових танцівників у партії Ритму. Вершиться свого роду оргіас-
тичний ритуал, і танцівники Ритму в момент найвищого розпалу 
пристрасті у несамовитому шалу поглинають саму Мелодію. 

У постановці М. Бежара пластичні жести і рухи настільки синх-
ронізовані та злиті з ритмоінтонацією, із звучанням, що стають 
наче його природним продовженням. Така взаємозумовленість 
ритмоінтонаційного та пластичного рухів дозволила хореографові 
найточніше перекласти жест звуковий, який зберігає в собі пласти-
ку ритуального дійства, у жест видимий, хореопластичний. Без пе-
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ребільшення можна сказати, що зрима музика «Болеро» М. Равеля 
викликала до життя пластику М. Бежара, що звучить. 

А.  Рехвіашвілі, яка теж захопилася музикою равелівського 
«Болеро», відчула в ній інші можливості пластичної інтерпрета-
ції: «Болеро» – це чудово. І жодної іспанської теми. Адже Равель 
написав його після відвідин якогось заводу. Ця музика, власне, 
пов’язана з накопиченням енергії і коханням людини до людини. 
Кола одна клітинка чіпляється за іншу – ланцюгова реакція. Ви-
бух зірок! – І життя починається спочатку» 143.

Отже, відштовхуючись від музики, А.  Рехвіашвілі у своєму 
пластично-хореографічному втіленні «Болеро» М.  Равеля від-
творила його основні структурні принципи і, перш за все, – ме-
ханістичність, автоматизм у повторенні основної теми. Це «під-
креслення автоматизму»  144 в музиці «Болеро» слугує, на думку 
І.  Мартинова, радянського дослідника творчості французького 
композитора, підказкою, своєрідним ключем «до розуміння вну-
трішньої сутності» цього твору 145, а також специфіки його плас-
тичної природи. А. Рехвіашвілі, вторячи оркестровому crescendo, 
застосувала у танцювальній пластиці власної версії «Болеро» 
принцип динамічного наростання (у  згущенні хореографічної 
фактури, наростанні експресії рухів танцівників), ефект набли-
ження  – віддалення музично-танцювальної теми болеро (у  на-
ближенні  – віддаленні ліній танцівників, їхнього «руху на ка-
меру», в укрупненні та увиразненні танцювальних рухів), тобто 
принципи часопросторової організації. А примхлива ритміка цієї 
іспано-арабської музичної теми підказала хореографові також 
підкреслену характеристичність рухів, жестів і, загалом, – усього 
пластичного малюнку композиції. 

143 Гордійчук І. Аніко Рехвіашвілі: «Новий балет – це «свіжий аромат бузку». 
День . 2015. 10–11 липня.

144 Механістичну постійність у повторенні теми «Болеро» можна пояснити 
процесом «технізації», «машинізації» мистецтва: не випадково у самого М. Раве-
ля «Болеро» асоціювалося із заводом, з «безперервністю заводського конвеєра» 
[Равель в зеркале своих писем. С. 172].

145 Мартынов И. Морис Равель. Москва : Музыка, 1979. С. 237.

Балет «Віденський вальс» – перша «спроба пера» лібретиста та ба-
летмейстера-постановника Аніко Рехвіашвілі на головній балетній 
сцені Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. Вистава ство-
рювалася у творчій співдружності з диригентом-постановником 
(й одночасно автором музичної композиції) Олексієм Бакланом 146 

146 Баклан Олексій Федорович (народився 25 травня 1961 року в Києві) – ди-
ригент музичного театру. Заслужений діяч мистецтв України (2001). Народний 
артист України (2012). З  родини солістів Київського театру опери та балету з. а. 
УРСР О.  Потапової та з.  а.  УРСР Ф.  Баклана. Закінчив Київську державну кон-
серваторію ім. П. І. Чайковського по класу симфонічного диригування С. Турча-
ка (1987). З 1987 року – диригент Київського академічного театру опери та балету 
(нині Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка). Диригував балетами «Жізель» 
А. Адана; «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик» П. Чайковського; «Ба-
ядерка», «Пахіта», «Дон Кіхот» Л. Мінкуса; «Шопеніана» на музику Ф. Шопена, «Ро-
мео і Джульєтта» С. Прокоф’єва, «Спартак» А. Хачатуряна, «Білосніжка та семеро 
гномів» Б. Павловського. Диригент-постановник балетних вистав у Національній 
опері України: «Русалонька» О.  Костіна (1993), «Коппелія» Л.  Деліба (1997), «Ві-
денський вальс» на музику Й. Штрауса-батька, Й. Штрауса-сина та Йозефа Штра-
уса (2001), «Корсар» А.  Адана (2002), «Раймонда» О.  Глазунова (2003), «Лілея» 
К.  Данькевича (2003), «Весілля Фігаро» на музику В.  -А.  Моцарта (2006), «Даніе-
ла» М. Чембержі (2006), «Грек Зорба» М. Теодоракіса (2008), «Володар Борисфену 
Є. Станковича (2009). Одночасно, впродовж 1995–2008 років, – головний диригент, 
2008–2012 роки – художній керівник Київського муніципального академічного теа-
тру опери та балету для дітей та юнацтва. Здійснив постановки «Реквієму» В.-А. Мо-
царта, Дев’ятої симфонії Л. ван Бетховена, «Stabat Mater» Дж. Россіні (усі – 1998); 
балетів «Петрик і Вовк» на музику С. Прокоф’єва (1999), «Баядерка» Л. Мінкуса, 
«Жізель» А. Адана (2000), «Лебедине озеро» П. Чайковського (2001), «Ромео і Джу-
льєтта» С. Прокоф’єва (2002); опери «Ріголетто» Дж. Верді (1999); літературно-му-
зичної композиції «Лісова пісня» Лесі Українки на музику однойменного балету 
М. Скорульського (2001); сценічної кантати «Карміна Бурана» К. Орфа (2002). Автор 
музичної композицій балетів «Лілея» К. Данькевича (нова версія 2003, балетмей-
стер-постановник Г. Ковтун), «Віденський вальс» на музику Й. Штрауса (батька), 
Й. Штрауса (сина) і Йозефа Штрауса (2001), «Весілля Фігаро» на музику В.-А. Мо-
царта (2006, балетмейстер-постановник В. Яременко). Здійснив ряд балетних по-
становок на сцені багатьох зарубіжних театрів: у Словенській національній опері 
(м. Марібор, Словенія), у Хорватській національній опері, у Національному театрі 
Мехіко-сіті (Мексика), у трупі «Міжнародний балет Очі» (м. Нагоя, Японія), у тру-
пі «Ballet Chambre Quest» (Японія), у Молодіжному балетному ансамблі (Канада). 
З 2008 року – запрошений диригент у Новому національному театрі Токіо (Японія). 
З 2010 року співпрацює з компанією «Corella Ballet» (Іспанія). Див. : Стеблянко І.  
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та художником-постановником Анатолієм Іконніковим  147. Це 
своєрідна данина постановників яскравому таланту трьох австрій-
ських композиторів – Йоганна Штрауса (батька) (1804 – 1849) 148,  

Хто в сім’ї диригент. Театрально-концертний Київ. 1994. № 3; Загайкевич М. Нове 
життя «Лілеї». Музика . 2004. № 1–2; Зінич О. Казка для всіх (про прем’єру балету 
«Даніела» М. Чембержі). Музика. 2007. № 2. С. 20–22; «Весілля Фігаро» на музику 
В.  А.  Моцарта: Програмка вистави. Київ  : Видання Національної опери України 
імені Т. Г. Шевченка, 2006; «Даніела» М. Чембержі: Програмка вистави. Київ : Ви-
дання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2006; «Віденський вальс» 
Й. Штрауса (батька), Й. Штрауса (сина) та Йозефа Штрауса: Програмка вистави. 
Київ : Видання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2013. 

147 Іконніков Анатолій Васильович (народився 22 червня 1941 року в Києві; 
помер там само) – художник театру, живописець, графік. Закінчив Київський 
державний художній інститут (майстерня професора В. Касіяна, 1967). На сцені 
Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка як художник-сценограф здій-
снив оформлення балетних вистав «Русалонька» О.  Костіна (1993), «Чіполлі-
но» К.  Хачатуряна (1995), «Віденській вальс» на музику Й.  Штрауса (батька), 
Й. Штрауса (сина) і Йозефа Штрауса (2001), «Даніела» М. Чембержі (2006). Див.: 
Зінич О. Казка для всіх (про прем’єру балету «Даніела» М. Чембержі). Музика . 
2007. № 2. С. 20–22; «Даніела» М. Чембержі: Програмка вистави. Київ : Видан-
ня Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2006; «Віденський вальс» 
Й. Штрауса (батька), Й. Штрауса (сина) та Йозефа Штрауса: Програмка вистави. 
Київ : Видання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2013.

148 Йоганн Штраус (батько), видатний скрипаль, диригент і композитор, ро-
доначальник музичної династії Штраусів, відомий як творець (разом з Й. Лан-
нером) нового  – так званого віденського  – типу вальсу з надзвичайно вираз-
ною мелодикою і гнучкою ритмікою, за що його прозвали «батьком вальсу». 
Й. Штраус (батько) фактично повністю змінив саме уявлення про вальс як суто 
танцювальний прикладний жанр – невеличку танцювальну п’єсу (якою цей та-
нець був у творчості його попередників), – перетворивши його на велику валь-
сову циклічну форму, які складалася з інтродукції, п’яти вальсів і коди. У вальсах 
композитора (серед них найбільш відомі – «Цецилія», «Тальоні», «Габріелен», 
«Електричні іскри», «Вальс баядерок» та ін.) відчувається ритмоінтонаційний 
зв’язок з традиціями побутового музикування, скрипкових імпровізацій, ав-
стрійським міським фольклором, а  також вплив музики віденських класиків, 
насамперед. Ф. Шуберта. У свою чергу, танцювальна музика Й. Штрауса (бать-
ка), яка нараховує понад 250  творів  – вальсів, маршів (найвідоміший «Марш 
Радецького», присвячений австрійському полководцю), галопів, кадрилей, по-
льок, фантазій  – безпосередньо вплинула на творчість композиторів легкого 
жанру й, насамперед, – його синів, Й. Штрауса (сина), Йозефа Штрауса та ін. 

Йоганна Штрауса (сина) (1825–1899) 149, а також його молодшого 

149  В  історії музики Йоганн Штраус (син) залишився як неперевершений 
майстер у сфері танцювально-побутової музики й оперети. Йому вдалося розви-
нути й підняти жанри так званої легкої музики (ним створено близько 500 тво-
рів у різноманітних танцювальних жанрах – вальсів, польок, маршів, галопів, 
кадрилей, мазурок та ін.; 50 творів такого типу створено разом із молодшими 
братами) на новий – високо художній – рівень [Див. : Немировская И. А. Штра-
ус Йоганн (сын). Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 6. Мо-
сква  : Сов. энциклопедия, 1982.  С.  422–423]. Симптоматично, що віденський 
вальс, який у середині ХІХ ст. став надзвичайно популярним не лише в Євро-
пі, але й в усьому світі, саме у творчості Й.  Штрауса (сина) досягнув вершин 
свого розвитку, принісши своєму авторові справжнє світове визнання і славу 
«короля вальсу». Характерні риси музики Й. Штрауса (сина) – її укоріненість 
в австрійських, австро-німецьких, угорських, слов’янських народних пісенних-
танцювальних ритмоінтонаціях, у традиції побутового музикування, – підкрес-
лили національну самобутність і справжній демократизм творів композитора. 
Недарма штраусівські вальси (усього ним написано 168 вальсів для оркестру) 
за життя композитора називали «патріотичними піснями без слів», а  мелодії 
його найвідоміших вальсів («На прекрасному голубому Дунаї», «Казки Віден-
ського лісу», «Віденська кров», «Весняні голоси» та ін.) вважалися народними. 
Розвинувши форму вальсу (у  порівнянні з циклічною формою Й.  Ланнера та 
Й.  Штрауса-батька) до поемної форми, Й.  Штраус (син) збагатив його при-
роду ритмоінтонаціями віденській пісенності, мелодикою широкого дихання, 
гнучкою мінливою ритмікою, витонченою гармонію (перш за все, за рахунок 
ускладнення акордики, модуляційного плану) та вишуканою інструментовкою. 
Оркестрові вальси Й. Штрауса (сина) – це справжні вальсові поеми, в яких гра-
дація різних образно-емоційних станів одухотворена стихією танцювальності 
вищого рівня. 

Танцювальною стихією вальсів, мазурок, чардашей, польок, галопів сповне-
ні також усі твори Й. Штрауса (сина), створені для музичного театру і, насам-
перед, – його шістнадцять оперет, серед яких найвідомішими є «Летюча миша» 
(1974), «Циганський барон» (1885), «Ніч у Венеції» (1883), а також комічна опера 
«Лицар Пасман» (1892, поставлена у Придворному театрі Відня). Єдиний балет 
Й. Штрауса (сина) «Попелюшка», який за його життя, на жаль, не був постав-
лений, потрапив на театральну сцену лише у 1908 році. Постановку балетної 
партитури композитора (в новій доопрацьованій редакції Й. Байєра, 1901, Бер-
лін) здійснив відомий на той час австрійський хореограф Йозеф Хасрайтер у 
Віденській придворній опері. Чарівний мелодизм, багатство ритміки, підкресле-
на танцювальність музики композитора й неповторна, одухотворено-поетична 
аура вальсової пластики (особливо в таких його вершинних вальсах, як «Життя 
артиста», «Голубий Дунай», «Казки Віденського лісу»), спонукали багатьох хо-
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брата Йозефа Штрауса, зобов’язаних своєю невмирущою попу-
лярністю створенню дивовижних танцювальних мелодій – різ-
номанітних польок, маршів, галопів, кадрилей, мазурок і, на-
самперед, – вальсів.

У ХХ ст. до танцювальної музики Й. Штрауса (сина) звертали-
ся різні балетмейстери і серед них – видатний російський хоре-
ограф Леонід Мясін, відомий своїми балетними постановками у 
трупі «Російські сезони» Сергія Дягілєва. Для паризького театру 
«Суаре де Парі» у 1924 році Л. Мясін здійснив постановку бале-
ту «Прекрасний Дунай», заснованого на танцювальних шедев-
рах композитора. На сцені Віденської державної опери музика 
Й.  Штрауса (сина) отримала своє втілення у балетних виставах 
«Казки Віденського лісу» (1926) і «Різдвяна казка» (1933).

У середині 30-х  років минулого століття музика Й.  Штрауса 
(сина) привернула увагу німецького хореографа Курта Йосса. Хо-
реограф у своєму театрі танцю (Tanztheater) 150 «Бале Йосс», інте-
грувавши лексику балетної класики, нову лексику танцю-модерн 
і сучасної хореографії, візуалізував танцювальні ритмоінтонації 
композитора у видовищному танцювальному ревю «Сьогодні 

реографів до створення балетів на музику Й. Штрауса-сина. Вальси Й. Штрауса-
сина й, особливо, «Голубий Дунай» ще за життя композитора були настільки 
популярними у світі, що їхнє виконання іноді перетворювалося на грандіозні 
музично-театралізовані видовища. Саме таким видовищним дійством було ви-
конання вальсу «Голубий Дунай» 1872 року під час гастролей Й. Штрауса (сина) 
у Бостон (США), здійснене силами неймовірного за кількістю учасників орке-
стру та хору – 20 тис. музикантів, 100 диригентів-асистентів (під орудою самого 
композитора) перед грандіозною стотисячною слухацькою аудиторією.

150 Термін «Tanztheater» вперше використав німецький хореограф і теоретик 
танцю Р. фон Лабан, один з основоположників сучасної хореографії. Його шко-
ла сучасного танцю була створена у 1910 році у Мюнхені, на рік раніше школи 
ритмічної гімнастики або (як її ще називали) ритмопластики чи евритмії Жа-
ка-Далькроза, яка виникла у 1911  році в німецькому місті Хелера. Під термі-
ном «Tanztheater» Р. фон Лабан мав на увазі «виразний танець», звільнений від 
зовнішньої театралізованої видовищності балетної класики і збагачений мож-
ливостями експресії вільного руху людського тіла. На протилежність Р.  фон 
Лабану, К. Йосс під театром танцю розумів синтез (чи, скоріше, інтеграцію) кла-
сичного стилю і лексики нового сучасного танцю, який ще тільки народжувався. 

ввечері – Йоганн Штраус», репрезентованому англійській публіці 
в 1935 році у Лондоні. 

Впродовж 30-х – 50-х років ХХ ст. штраусівська музика втілю-
валась у балетні вистави на сценах різних країн Європи, США, 
Австралії. Так побачили світ балетні вистави «Радість Відня» у 
Каунасі (1936), «Концерт на майдані» у Будапешті (1948), «Ле-
тюча миша» (на музику однойменної оперети композитора) у 
Чикаго (1958), а також комічний балет «Випускний бал» А. До-
раті (на теми різних творів Й. Штрауса-сина), здійснений у трупі 
«Балле Рюс де Монте-Карло» на сцені Оперного театру Сіднея 
учнем Броніслави Ніжинської, американським хореографом 
Девідом Лішиним. 

На радянській сцені було поставлено два балети на музику 
Й. Штрауса (сина). У 1941 році на сцені Московського Музичного 
театру ім. К. Станіславського і В. Немировича-Данченка з’явився 
балет «Штраусіана» у хореографії В.  Бурмейстера; в 1956  році 
в Ленінградському Малому оперному театрі  – балет «Голубий 
Дунай» у постановці балетмейстера Б.  Фенстера. Репертуар Ки-
ївського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка також збага-
тився балетними виставами на музику Й. Штрауса (сина). Спо-
чатку, у  1946  році, видатний український хореограф С.  Сергєєв 
здійснив нову – авторську – версію балету «Штраусіана», а  зго-
дом, у 1961 році, з’явився балет «Голубий Дунай», який створила 
латвійський балетмейстер Олена Тангієва-Бірзнієк на основі сво-
єї ризької вистави «Біля Голубого Дунаю». 

Перед постановниками «Віденського вальсу» на сцені Націо-
нальної опери України постала певна дилема: реконструювати і 
якимсь чином відновлювати стару виставу «Голубий Дунай» на 
музику Й. Штрауса, поставлену О. Тангієвою-Бірзнієк 151, чи ро-
бити принципово нову – з новим сюжетом, декораціями, костю-
мами і новою музичною концепцією. Від першого варіанту від-

151  Нагадаємо, що у балеті «Голубий Дунай» О.  Тангієвої-Бірзнієк (виставі 
1961 р., яку ще добре пам’ятала київська публіка) у ролі Прими виступала зна-
менита балерина Валентина Калиновська, нині завідувачка балетної трупи На-
ціональної опери України.
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мовились одразу. Тож залишився тільки один шлях – створення 
нової балетної «Штраусіани». 

Як зазначала сама А. Рехвіашвілі, робота над постановкою «Ві-
денського вальсу» була нелегкою: вистава створювалася майже 
півтора року. Багато дискусій точилося з приводу сценографічної 
атрибутики балету – костюмів; чимало спірних питань викликали 
декорації (художник-постановник А.  Іконніков вимушений був 
переробляти їх тричі). Створенню музичної концепції «Віденсько-
го вальсу» передувало балетне лібрето, написане А. Рехвіашвілі.

В його основі – романтична історія кохання молодого тала-
новитого композитора Франца до його нареченої Аннель, про-
стої віденської дівчини. Однак з появою знаменитої балерини 
Карли, в яку відразу закохується Франц, сюжетний хід перерос-
тає у класичний любовний трикутник, який ускладнюється уве-
денням у фабульну канву дії ще одного персонажа  – давнього 
шанувальника таланту Карли графа Кайзерлінга, теж закохано-
го в актрису. Зрадивши своє справжнє кохання (Аннель), Франц 
невдовзі розуміє, що Карла – манерна, гонориста і самозакоха-
на – зовсім не та прекрасна Муза, якою він її собі уявляв. Тож 
Франц розриває стосунки з актрисою і в розпачі згадує свою Ан-
нель, усвідомлюючи, що завжди любив тільки її. Повертаючись 
на берег Дунаю, він знову зустрічає своє перше кохання. Франц 
і Аннель знову разом. На центральній площі Відня Франц ди-
ригує тільки-но створеним вальсом «На прекрасному голубо-
му Дунаї», що стає музичним символом кохання, об’єднуючи 
усіх жителів міста в єдиному щасливому пориванні. Молодого 
композитора визнають «королем вальсу». Вся сюжетна інтрига 
балету розгортається на фоні віденського життя, віденських ву-
лиць, свят простих австрійських городян. 

Лібрето «Віденського вальсу», яке включало у себе і сюжетний, 
і композиційний план, мало нести у собі не тільки загальний об-
разно-емоційний модус балету, але й вимагало від його автора 
А. Рехвіашвілі своєрідного «передчуття» майбутнього музичного 
тематизму, орієнтованого на певні танцювальні форми і ширше – 
на дансантність як принцип музично-танцювальної характерис-
тичності героїв – діючих осіб майбутньої балетної вистави. 

Отже цілком логічно, що робота над музичною концепцією 
балету «Віденський вальс» здійснювалась диригентом-постанов-
ником О. Бакланом разом з А. Рехвіашвілі. Музичні фрагменти у 
партитурі балету були сполучені у єдине ціле у відповідності до 
розвитку сюжетних перипетій таким чином, щоб вибудувати му-
зично-хореографічну драматургію вистави. 

У музичну композицію вистави, окрім вальсових шедеврів – 
«Казок Віденського лісу», «Весняних голосів», «Життя артиста», 
«На прекрасному голубому Дунаї» Й.  Штрауса (сина), «Вальсу 
баядерок» Й.  Штрауса (батька)  – увійшли знаменитий «Марш 
Радецького» Й.  Штрауса (батька), інші популярні твори обох 
Штраусів (галопи, польки, мазурки), «Полька-піццикато» Йозе-
фа Штрауса, створена разом з Й. Штраусом (сином), інші танцю-
вальні п’єси Йозефа Штрауса, які працюють на поглиблення му-
зичної драматургії балету. 

Балет «Даніела» М.  Чембержі репрезентує приклад проти-
лежного, ніж у «Віденському вальсі», підходу А.  Рехвіашвілі до 
створення балетного лібрето. Зважаючи на певну невизначеність 
позиції композитора М. Чембержі щодо сюжетної лінії майбут-
нього балету «Даніела», балетмейстер-постановник і одночасно 
лібретист А. Рехвіашвілі вимушена була підключитися до розроб-
ки сюжетної фабули на стадії вже практично написаної музики. 

Михайло Чембержі визначив жанр свого балетного проекту 
як «казка для всіх»  152. Зізнаючись, що розробленого сюжету як 
такого у нього не було, М. Чембержі дуже абстрактно уявляв зу-
стріч героїв балету в наші дні. Як зазначив сам композитор, «Да-
ніела» – «[…] це сучасний балет на тему вічну, тему хвилюючу, 
тему натхненну, тему життя, в  якому є Вона і Він. Герої ще не 
знають, де зустрінуться, коли відбудеться ця зустріч і їхні серця 
заб’ються в єдиному щасливому пульсі […] Звичайно, хотілося, 
аби оркестрова палітра, наскрізна музична драматургія твору, 
сценічна дія, рух, хореографічна фантазія, художнє оформлен-

152 Прем’єра балету М. Чембержі «Даніела» відбулась у листопаді 2006 року 
на сцені Національної опери України [див.  : Зінич О. Казка для всіх. Музика. 
2007. № 2. С. 20–22]. 
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ня зливалися в єдиній гармонії, щоб музика, адекватно відтво-
рюючи задум, була наповнена відчуттям життя, доступною для 
розуміння, особливо молоддю  […]»  153. Як бачимо, композитор 
сподівався досягнути справжньої взаємодії музики, хореографії, 
сценографії (усіх образно-художніх систем, які складають синтез 
балетної вистави). Однак, через вихідну сюжетну невизначеність, 
результат, на жаль, виявився зовсім протилежним.

Це вплинуло на всю концепцію цього балетного твору і, перш 
за все, на характер музичного тематизму  – брак яскравих му-
зичних характеристик деяких персонажів (зокрема, Даніели), 
пов’язаний з відмовою композитора від наскрізної розгалуженої 
системи лейтмотивів і лейтінтонацій та відсутністю глибинного 
внутрішнього зв’язку між окремими темами, епізодами, актами 
(тобто основоположних чинників симфонізації балетної музи-
ки). Все це безпосередньо вплинуло на загальну розмитість му-
зичної драматургії та, як наслідок, – на подальшу стереотипність 
хореографічного втілення музичних образів. 

Ознайомившись з музичною партитурою балету «Даніела», 
Аніко Рехвіашвілі одразу ж, на першому етапі постановочного 
процесу, запропонувала своє бачення сюжету (в програмці ба-
летмейстер-постановник зазначена також як автор лібрето) і, 
звісно, зовсім інше хореографічне прочитання музики балету, 
ніж передбачалося раніше М.  Чембержі. Оскільки А.  Рехвіаш-
вілі є визнаним адептом класичної хореографії, зрозуміло, що 
її авторська фантазія запрацювала в сюжетному руслі, далекому 
від сучасних реалій. 

У новому варіанті лібрето А. Рехвіашвілі усі події переносять-
ся в далеке минуле, і головним героєм стає Фредеріко, небіж кня-
зя Альберто. Йому затісно у стінах старого родового замку і, як 
колись його дядько, він вирушає у мандри у «задзеркаллі». Бун-
тівний дух юнака спонукає його шукати щастя в чужих світах. 
А  нагородою стає зустріч у фіналі з омріяним ідеалом. Сама ж 

153 Передмова до балету «Даніела» М. Чембержі. «Даніела» М . Чембержі: Про-
грамка вистави. Київ  : Видання Національної опери України імені Т. Г. Шев-
ченка, 2006. 

Даніела з’являється у балеті лише двічі – на початку першої дії, 
коли князь Альберто пише її портрет, і наприкінці другої дії, коли 
Фредеріко нарешті розуміє, що дівчина його марень, яку він шу-
кав у різних епохах – чи то у подобі Німфи, чи то Вакханки, – за-
вжди була поруч.

Ще Р. Захаров наголошував, що «[…] писати програму балету на 
основі […] народної легенди або ж казки набагато легше, ніж ство-
рювати оригінальні твори» 154. І хоча А. Рехвіашвілі вигадала влас-
ний казковий сюжет, вона прискіпливо зберегла в лібрето (свідомо, 
чи підсвідомо) майже всі ознаки чарівної казки – кругову компози-
цію дії, перемогу добра над злом, прийом потроєння (головний ге-
рой по ходу дії тричі потрапляє у «задзеркалля»), поділ світу на цей і 
потойбічний, що нерідко пов’язується саме із дзеркалом. 

Цікаво, що і композитор відчув цей мотив «дзеркала» як стриж-
невий у своїй концепції балету, трансформувавши його у «дзерка-
ло небес», що отримує у музиці романтичного забарвлення. Саме 
це М. Чембержі підкреслював у своєрідній передмові до «Даніели»: 
«У цьому складному світі, де може відбуватися все, важливо віри-
ти, що у кожного існує своє дзеркало небес, яке дарує світло, те-
пло, оптимістичну віру та надію. Ця думка домінує у творі і досягає 
логічного завершення у фіналі цієї романтичної оди коханню» 155. 
Симптоматично, що «дзеркало небес» у балеті є своєрідним ана-
логом міфологічного «Древа життя», цієї «драбини до небес», яка 
з’єднує землю і небо, свого роду «романтичним дороговказом», що 
освітлює шлях героїв один до одного, єднаючи їхні долі.

Як розвиток ідеї «дзеркала небес» у лібрето А.  Рехвіашвілі 
цілком логічно виникає і мотив «задзеркалля», що є далеко не 
новим. До нього у різні часи зверталися видатні митці і пись-
менники  – від Леонардо да Вінчі, Ганса-Хрістіана Андерсена 
до Льюїса Керолла в його славетній «Алісі в задзеркаллі». Адже 
сама тема «задзеркалля» як антитези дзеркала, приховує в собі 
одвічні таїни та загадки пізнання фізичного світу через його 
математичні проекції симетрії-асиметрії, правого-лівого, що в 

154 Захаров Р. В. Записки балетмейстера. С. 170.
155 Передмова до балету «Даніела» М. Чембержі. 
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свою чергу апелюють до проблем матерії-антиматерії, світу-ан-
тисвіту, реального-ірреального.

Мотив «задзеркалля», або ж віддзеркалення є досить вжива-
ним у сучасному хореографічному мистецтві. Згадаємо хоча б 
застосування цього прийому в композиціях сучасного французь-
кого хореографа та керівника паризької балетної трупи «Алам-
бік» Крістіана Буріго, чия творчість спрямована у внутрішній 
світ людини, у царину хворобливої підсвідомості, ірреального 156. 
Так, у фільмі-балеті «Шкіра», навіяному хореографові творчістю 
віденського художника-експресіоніста Егона Шіле, Крістіан Бу-
ріго (який одночасно виступає у двох іпостасях – як хореограф-
постановник і виконавець), задля передачі у танцювальній плас-
тиці власного сприйняття «Автопортрета художника», створює 
на екрані-сцені ірреальний химерний простір, відчужений від 
зовнішнього світу, природи. Наскрізний пластичний образ-сим-
вол хореографічної композиції К. Буріго – шкіра людини – тон-
ка оболонка, що прикриває химери хворої свідомості у болісних 
фантазмах. У  танцювальній пластиці це виражено у граничній 
зламаності рухів, неприродних, чудернацьких вивертаннях шиї, 
голови, тулуба, вигинах рук. Невпинний рух камери (своєрідні 
«наїзди»), різка зміна фокусу зйомки, гострі ракурси посилюють 
відчуття деформації, спотворення образу персонажа, надаючи 
йому виражальної та смислової знаковості. 

Для ще більшого посилення образно-смислової складової 
композиції, а також відчуття нової просторовості, розширення 
сценічного часопростору, його трансформації К. Буріго засто-
совує прийом віддзеркалення зображення: танцівник уже зни-
кає зі сценічного майданчика, а його відображення у дзеркалі, 
залишаючись незмінним, продовжує життя у «задзеркаллі». 
Тобто відбувається своєрідне накладання часопросторових ви-

156 Адже хореограф К. Буріго починав свою кар’єру як спеціаліст у галузі параме-
дицини та психіатрії, що у свою чергу спонукало його до занять танцем і створення 
власної, далекої від естетизації «чистої» краси, танцювальної пластики, яка б слу-
гувала засобом звільнення людського тіла та психіки від будь-яких страхів, станів 
пригніченості, депресій, від скутості рухів – так званих «панцирних ефектів».

мірів: сам художник йде у небуття, а його автопортрет залиша-
ється у вічності 157 .

Загалом, у сучасному французькому балетному (пластичному) 
театрі є безліч прикладів використання прийомів переключення 
сценічної дії в інші часопросторові виміри, близьких прийому 
«задзеркалля». Так, спектакль «Не забувай мене» відомого сучас-
ного французького драматурга й режисера Філіппа Жанті 158 весь 
зітканий з уривків сновидінь і фантомів пам’яті, з якої вирина-
ють примарні спогади про те, що давно пішло у небуття, кануло 
в Лєту, про численні чужі життя, чиї відзвуки, наче іскри, спа-
лахують і гаснуть у сутінках підсвідомості. Співавтори Філіппа 
Жанті хореограф Мері Андервуд, композитор Рене Обрі, сцено-
графи Ерік Вурте і Шарлі Бос разом з акторами і танцівниками 
створюють на сцені фантасмагорію людського буття, де межа між 
реальним та ірреальним майже невловима. Це дійство на грані 
яви та сну, де заворожує все – яскрава видовищність, карнаваль-
ність, витончена пластика акторів, рухи танцівників та їхніх двій-
ників-ляльок, феєрверк винахідливості у трансформаціях ліній, 
діагоналей, пластичних форм, просторово-часових конфігурацій 
пластичної партитури.

157  Див.  : Зінич  О. Мова пластики в сучасному французькому балетному 
(пластичному) театрі: метаморфози форм руху. С. 86–87. 

158  Виставу було показано в рамках програми Французького культурного 
центру «Альянс франсез» в Україні на сцені київського Національного театру 
української драми ім.  І.  Франка навесні 1995  року [див.  : Зинич  Е. Загадки и 
фантазии Филиппа Жанти. Правда Украины. 1995. 5 мая. С. 3]. У «Театрі Філіпа 
Жанті», який сміливо можна віднести до естетики пластичного театру, напро-
чуд органічно інтегровано образні системи різних видів мистецтв  – сучасної 
хореографії та мімічного мистецтва, акробатики та циркової клоунади, ляль-
кового театру та драматичних елементів. Безліч вигадок і найрізноманітніших 
постановочних знахідок, багатство пластичних образів спектаклю апелює до 
культурної пам’яті глядачів. А нестандартне поєднання традиції (французької 
народної казки з гіньолем, витонченого символізму М. Метерлінка із сюрреа-
лістичним гротеском Г.  Босха,  С.  Далі, з  екзистенціальними мотивами театру 
абсурду) з пошуками нових форм пластичного видовища, метаморфози руху в 
сценічному часопросторі створюють неповторну атмосферу дії у виставі «Не за-
бувай мене» Ф. Жанті, виявляючи його глибокий філософський підтекст. 
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Аналогія з різдвяною казкою, ледь виникнувши, відразу по-
ступається місцем зовсім іншим алюзіям – проникливим інтона-
ціям Андерсена, зловісній гротескності гофманіани, метерлінков-
ським мотивам пам’яті про померлих. Немов із тенет задзеркалля, 
з чарівної табакерки, з’являються химерні персонажі, і в хороводі 
їхніх постатей часом важко розпізнати, де люди, а де їхні двійни-
ки-маріонетки. Своєрідним лейт-образом, який проходить крізь 
увесь спектакль, стає алегорія життя і смерті, пластичний мотив 
зупиненого часу: із завивань хуртовини й засніженої пелени на 
початку дійства з’являється фігура в чорному вбранні, яка тягне 
за собою санчата. Ця ж фігура в чорному у фіналі вистави пере-
ростає у страхітливий образ викрадача снів і спогадів, що стирає 
саму пам’ять про минуле. 

Інший алегоричний образ  – свого роду пластичний аналог 
«задзеркалля» – Дім, в якому зупинився час, Дім, який береже 
пам’ять, її часопростір. У Домі співіснують три пам’яті – дівчин-
ки, дівчини та жінки, а  примхливе нашарування одна на одну 
пам’яті кожної з них відтворює потік підсвідомості, трансфор-
муючи матеріальний світ щоразу в іншому «вимірі», в  іншому 
часопросторі та народжуючи щось нове й разом з тим знайоме 
з колишнього життя.

Ці умовно «задзеркальні» образи-сновиддя таємниче пере-
творюють усе живе й неживе, пластично втілюючи невимовне 
словами. З  тліну небуття під давно забуті мелодії танго вини-
кають і множаться до безкінечності (як у дзеркальному відо-
браженні) у примхливих вигинах танцювальних фігур подружні 
пари, викликані з минулого пам’яттю живих. Фантомам пам’яті 
неймовірно важко позбутися безформності всепоглинаючого 
хаосу, вирватися з тенет невідворотного. Таким невідворотним 
образом, алегорією безодні, стає пластичний образ снігового 
вихору-коловороту – сліпуче-білої труби, що невпинно оберта-
ється, втягуючи в себе все суще. Сніг, як сон, занурює людину у 
вічність. Сніг – це забуття, смерть, безодня. 

Прийомом переключення дії у світ іншої реальності, в інший 
часопростір – своєрідне «задзеркалля» – послуговувався і Моріс 
Бежар. Власне «задзеркалля» славетного хореографа, насампе-

ред, пов’язано з відображенням його багаторічних роздумів над 
найгострішими екзистенціальними проблемами людського буття 
(життя і смерті, життя після смерті та ін.), що дало поштовх на-
родженню багатьох цікавих хореографічно-пластичних знахідок 
і мотивів, серед яких  – пластичний образ-мотив смерті-сну. За 
висловом митця, «смерть – усього лише сон». Свою впевненість 
в існуванні життя після смерті М.  Бежар утілив у химерній ба-
роковій в’язі пластичних образів-метафор спектаклю «Бароко 
Бельканто», організувавши сценічний часопростір за принципом 
«задзеркалля». Смерть героя (у виконанні неперевершеного тан-
цівника трупи Bejart Ballet Lausanne Жіля Романа) постає тут як 
сон-алегорія в якомусь райському лісі, де реальне співіснує з ір-
реальним (ніби екзистенція по ту сторону задзеркалля), нинішнє 
межує з минулим і майбутнім, а ява – з марою. Зі смертю людини 
нібито вивільнюються фантоми та химери підсвідомості – свого 
роду знаки загальнолюдської пам’яті. У танці ці знаки сприйма-
ються як алюзії архаїчних дійств «сміху і плачу», танці при мерці, 
тобто смерті як нового «народження» 159. 

З метафорою «народження» після смерті пов’язаний мотив 
вегетації  – символіки сухого, а  потім зеленіючого і квітучого 
віття сакури. У  «Бароко Бельканто» оживають духи природи, 
пустують античні божки лісів та ланів, усе пронизано ігровою 
стихією, безкінечними метаморфозами руху. Складні динаміч-
ні музичні форми, фактично, організують часопростір спекта-
клю, перетворюючись у дивовижних пластично-танцювальних 
формах, у  найдрібніших нюансах «відіграються» у пластиці 
танцю, вигадливої пантоміми, міміці, у всій жестопластиці тан-
цівників. Виняткова виразність музичної тканини, мелодична 
гнучкість барокового бельканто інтерпретується М. Бежаром у 
безперервно змінюваних сплетіннях тіл танцівників, у  миттє-
вій зміні рухів і скульптурної статики 160, у карнавальній стихії, 

159 Див. : Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. С. 123. 
160  Миттєвий перехід від пластики статики до пластики руху і навпаки є 

одним із найулюбленіших прийомів М. Бежара, своєрідним пластичним лейт-
прийомом. 
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феєрії кольору й світла. Хореограф знайшов напрочуд вдале й 
ємне пластичне вирішення фіналу – коли рух уповільнюється, 
завмирає і в стоп-кадрі йде у вічність. 

Один з можливих структурних прийомів у розгортанні 
сценічної дії та самої організації часопростору балетної ви-
стави, найбільш близьких «задзеркаллю» «Даніели» у поста-
новці Аніко Рехвіашвілі, застосував свого часу сучасний чесь-
кий хореограф Іржі Кіліан  – при здійсненні ним пластичної 
транскрипції опери-балету «Дитя і чари» Моріса Равеля у 
Нідерландському театрі танцю (1985). Адже у власній хорео-
версії «Дитя і чар» І. Кіліан, услід за музичною драматургією, 
уводить принципи дії в дії (переключення дії з реального пла-
ну в казковий), тобто театру в театрі, динаміки контрастних 
зіставлень епізодів, що одночасно працюють на посилення 
театральної видовищності сценічної дії та пластично структу-
рують усю композицію балету. 

Прийоми «задзеркалля» широко застосовуються також хо-
реографами інших шкіл сучасного танцю. Такий прийом ви-
користано і в хореографічній композиції «Бесідес» 161 відомого 
польського танцівника, міма, актора і педагога, представника 
варшавської школи сучасного танцю Павла Пневського. «Бе-
сідес»  – це своєрідний психологічний діалог-агон вічних ан-
типодів, чоловіка і жінки, що відбувається у двох вимірах  – 
сценічному та екранному. На екрані глядач на крупному плані 
бачить тіні, що повторюють пластичні рухи виконавців на сце-
ні, – це ніби задзеркалля, зворотний бік людських стосунків і 
почуттів 162.

Своєрідний аналог задзеркалля знаходимо у хореографічній 
композиції югославської танцівниці та хореографа Адріани Аї 

161  Польський хореограф П.  Пневський показав свою композицію «Бе-
сідес» на гала-виставі Другого фестивалю «Танець ХХІ  століття» (Київ, 
1999) [див.  : Зинич Е. В будущее с «Танцем ХХІ столетия». Інформаційний 
вісник Центру сучасної хореографії «Конгрес “Танець ХХІ століття”» . Київ,  
2001. С. 4. 

162 Див. : Зинич Е. В будущее с «Танцем ХХІ столетия». С. 4. 

Янг «Letters from St. Louise» (музика Петера Бурке)  163, яка при-
вернула увагу тонким, тільки їй властивим услуханням до оточу-
ючого світу, філософською наповненістю пластичного дійства. 
Перед глядачем постає своєрідний пластичний театр, що інтегрує 
в нероздільну цілісність мистецтво танцю модерн, пантоміму, 
гімнастичні елементи та елементи драми. Це своєрідний неспіш-
ний танець-розповідь, танець-сповідь, який ніби розмотує тонку 
нитку пряжі спогадів. Героїня композиції пише листи: із пером у 
руці вона танцюючи, зминає списані аркуші паперу, виводячи у 
пластиці руху узори свого життя. Усі танцювальні жести, власне 
танець народжуються з музики, таємничої та прекрасної, нена-
че пронизаної спалахами підсвідомості, надзвичайно співзвучної 
всій атмосфері композиції. 

Пластичний малюнок танцю А. А. Янг, подекуди різко окрес-
лений своєрідними «вибухами» експресивного жесту, переважно 
плавний – рухи органічно перетікають один в одний. У всій жес-
топластиці, рухах танцівниці є щось гіпнотичне, магічне, риту-
альне, що нагадує жестопластику жриці-весталки. У композиції 
яскраво виражено медитативне начало: нахиляння, розгойду-
вання тіла одночасно нагадують рівномірні рухи маятника, а по-
вторювані, остинатні рухи танцівниці, яка знаходиться у стані 
глибокого внутрішнього зосередження, викликають аналогії з 
ритуальними діями під час трансу. Цікаво, що жестопластика ніг 
А. А. Янг не менш виразна і розвинена, ніж жестопластика рук – 
її ноги так само «говорять» і так само «красномовні». Достатньо 
згадати хоча б її «запитальний жест ноги». Взагалі феноменальна 
гнучкість танцівниці гідна подиву.

Візуально-звуковий ряд композиції вибудований за принци-
пом кінематографічного монтажу: це наближення  – віддалення 

163  Виставу «Letters from St.  Louise» А.  А.  Янг було презентовано у рамках 
Першого Міжнародного фестивалю танцю пам’яті Вацлава Ніжинського, що 
відбувся у Києві 2001 року. Ідея фестивалю належить О. Калішенку, президенту 
Центру сучасної хореографії «Танець ХХІ століття» [див. : Зинич Е. Гения танца 
подарила миру Украина (заметки с Первого Международного фестиваля танца 
памяти Вацлава Нижинского). Інформаційний вісник Центру сучасної хореогра-
фії «Конгрес “Танець ХХІ століття”» . Київ, 2001. С. 10]. 
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звуків потягу, що прорізає умовний часопростір сценічного май-
данчика. Власне організація сценічного простору, показаного 
ніби через об’єктив кінокамери, посилює відчуття відсторонен-
ня, віртуальної реальності, чогось на кшталт ефекту «задзеркал-
ля». Адже глядач дивиться на те, що відбувається, крізь прозо-
рий конверт на авансцені, як крізь скло. І все набуває видимості 
чогось нереального, примарного, ілюзорного. Здається, неначе це 
вже було колись, в інший час, і глядачеві просто вдалося «підгле-
діти» фрагмент чужого, давно минулого життя.

Мотив своєрідного «задзеркалля» фактично організує часо-
просторову перспективу драм-балету «Zelle», найвідомішої по-
становки хореографа М.  Севич (югославки за походженням), 
здійсненої у співдружності з А.  А.  Янг на музику Ж.  Мюсі та 
Р. Обрі. Це вистава про останні дні й години знаменитої танців-
ниці М. Г. Зеллє, знаної у всьому світі як Мата Харі 164.

М.  Севич та А.  А.  Янг, завдяки кадрам кінохроніки, що збе-
реглися, а  також різним документальним свідченням, вдало-
ся реконструювати автентичний танець і пластику рухів самої 
М. Г. Зеллє, що стало надточним камертоном художніх вирішень 
драм-балетного спектаклю. Данс соло А. А. Янг, який триває по-
над годину, перетворюється на справжній пластичний театр, що 
йде від традицій театру-видовища. Тут на рівних правах співіс-
нують танець модерн початку ХХ ст., пантоміма, елементи дра-
ми. Вишуканий танець Янг-Зеллє асимілює східну танцювальну 
пластику, елементи йоги, техніку та лексику танцювального сти-
лю модерн. У її танці оживають скульптури буддистських храмів, 

164 Маргарита Гертруда Зеллє (Мата Харі) об’їздила безліч країн, досконало 
володіла танцювальною пластикою Сходу, йогою, як і Айседора (Ізадора) Дун-
кан стояла біля витоків танцю модерн. Уся Європа схилялася перед її унікаль-
ним мистецтвом. Звинувачена у шпіонажі, у 1917 році Мата Харі була страчена 
в передмісті Парижа Сен-Лазар. Сюжетом для спектаклю про життя танцівниці 
послужила новела очевидця страти, французького письменника Р. Мезона «La 
Pavane pour espion Mata Hari» («Павана для шпигунки Мата Харі»), яка побачи-
ла світ у Парижі у 1935 році. У Києві драм-балет «Zelle» було показано 2000 року 
у рамках Третього фестивалю «Танець ХХІ століття». [Див. : Зинич Е. В будущее 
с «Танцем ХХІ столетия». С. 5–6]. 

плинна, струмлива пластика індійських танцівниць, канонічні 
жести, пози, рухи тіла індійської танцювальної традиції «бхарат 
натьям». А. А. Янг «вимальовує» графічно витончений, вигадли-
вий пластичний візерунок, близький до плетива східних арабе-
сок; заворожує ностальгічним зачаруванням і довершеною кра-
сою танцю, що ніби проступає крізь патину часу. 

Прийом ремінісценцій – переключення сценічної дії у різні ча-
сопросторові виміри – фактично є своєрідним аналогом задзеркал-
ля, що водночас безмежно розширює простір сценічного майдан-
чика, такої собі машини часу, що дозволяє миттєво перенестися у 
минуле Мата Харі. Подібно до булгаківського «Театрального рома-
ну», у спектаклі виникає «чарівна коробочка» – сцена, яка транс-
формується чи то в тюремну камеру Мата Харі, чи то в маленький 
Червоний театр, де героїня пережила свої справжні тріумфи, де 
витають тіні й привиди минулого. Постановочні і сценографічні 
знахідки, яких у спектаклі є сила-силенна (сценограф П. Дьяпич, 
звук  – Д.  Сандер), працюють на створення особливої атмосфери 
вистави. До того ж атрибути сценографії вистави активно залуча-
ються до дії; з їхньою допомогою створюється один із найяскраві-
ших пластичних образів вистави. Канати, що звисають із коробки-
клітки, стають підтримкою для незвичайних та напрочуд гнучких 
рухів тіла танцівниці: вона то сплітає канати у зашморг – символ 
близької неминучої смерті (страти через повішання), то, як Арах-
на, тче павутиння-пастку, з якої їй не судилось вийти.

Різноманітні кінематографічні прийоми, монтажний прин-
цип організації дії, яка відбувається в різний час і в різних міс-
цях, багатоепізодність, система своєрідних звукових умовних 
«лейтінтонацій» і «лейтмотивів», доречно й вдало використані 
в драм-балеті «Zelle», теж працюють на ремінісцентність дії, що 
стає основним фактором усієї організації сценічного часопросто-
ру спектаклю. Перед глядачем проходить низка фрагментів-спо-
гадів із бурхливого життя Мата Харі, переданих через звуковий 
прийом напливу – наближення – віддалення кроків як головного 
звукового лейтмотиву, що знову й знову повертає жінку з полону 
видінь і примар минулого до реальності тюремної камери, через 
бій курантів – символ невмолимості Часу і, разом з тим, знак пе-
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реведення дії в інший план. Це і звукові ефекти-ремінісценції – 
відгомін голосів у театральних фойє, овацій давно минулих літ, – 
ніби відзвуки з далекого «задзеркалля». 

Щодо лібрето балету «Даніела», то мотив «задзеркалля» і тут 
виконує функції своєрідної «машини часу». Переключаючи дію 
з одного плану в інший та дозволяючи герою мандрувати у часо-
просторі, цей прийом є скоріше приводом до ілюстрування сю-
жетного ходу – перенесення дії чи то до античної Греції, чи то до 
середньовічного замку, чи то до пекла. Хоча тема «задзеркалля» 
передовсім має передбачати філософський мотив пізнання геро-
ями світу, самих себе, своєї «самості» – згадаємо, як пізнає себе 
Аліса у парадоксально алогічному світі «задзеркалля» (на жаль 
цей мотив залишився поза увагою лібретиста-хореографа).

До того ж, звернення до внутрішнього світу героїв вимагало 
б значно більш скрупульозної – у рамках обраної А. Рехвіашвілі 
класично-романтичної традиції  – хореографічної розробки об-
разів героїв і, врешті-решт, хореографічної драматургії балету. 
Якщо в хореографічній розробці образу Фредеріко є певна ха-
рактеристичність (щоправда, педальована на одному душевному 
стані  – поривання, сум’яття почуттів тощо), то Даніела взагалі 
позбавлена пластичної «тілесності», залишаючись ефемерною 
мрією, «річчю в собі», де не має навіть натяку на будь-яку харак-
теристичність. До речі, цього виписування образів не вистачає і в 
музиці, в якій загальна піднесено-романтична настроєвість пре-
валює над розробкою її ритмоінтонаційної характерності. Тут, 
як уже зазначалося, насамперед, бракує наскрізної лейтмотивної 
системи як основи музичної драматургії балету. Адже цей синте-
тичний жанр має первісно зумовлювати орієнтованість музики 
на певні танцювально-пантомімні форми, тобто на цілком озна-
чений пластичний жест у широкому розумінні цього слова.

Уведення пантомімних сцен у хореографічну драматургію «Да-
ніели» є цілком природним. Пантоміма, що веде своє походжен-
ня від драматичного мистецтва, оперує виразністю жестопласти-
ки: в ній жест є своєрідним аналогом слова, його знаковим екві-
валентом. За допомогою зрозумілих звичайно-побутових жестів 
у пантомімі здійснюється переказ сюжету. В балеті пантоміма є 

«мовою руки», за Б. Асаф’євим, і покликана бути рушійним, ді-
євим чинником розвитку сюжету, всіх сюжетних перипетій. Але 
не тільки. Важлива роль у балетній пантомімі відводиться також 
метафоричній узагальненості жестопластики, експресивному за-
гостренню, укрупненню жестів-знаків, які, фактично, переводять 
побутово-розмовний план пантоміми в абстрактно-узагальне-
ний, а іноді й філософський. Усі ці пантомімічні жести – і побу-
тові, й абстрактно-узагальнені – складають у балеті єдину знакову 
систему, яка, взаємодіючи з образно-композиційною системою 
хореографії, з  танцювальним рухом, з  музикою, створює само-
бутню мову балету. 

Проте зведення пантомімних сцен у балеті тільки до ролі 
жесту як примітивного транслятора сюжету – без жодних уза-
гальнень – іноді призводить до порушення специфіки балетної 
структури. Саме за таким принципом побудовані пантомімні 
сцени в балеті «Даніела». Усі вони, вирішені балетмейстером-
постановником А.  Рехвіашвілі як діалоги головного героя 
Фредеріко та його дядька князя Альберто (саме в них відкри-
вається «таємниця загадкового дзеркала»), певною мірою від-
дають архаїзмом, адже оперують тільки звичайно-побутовою 
жестопластикою, дещо утрируваними жестами, що не несуть 
жодного семантичного наповнення, крім переказу сюжетно-
фабульних обставин. 

І якщо пантомімних сцен у «Даніелі» подекуди навіть за-
багато, то розвинених – широкого дихання – дуетних форм на 
кшталт Адажіо чи Па-де-де, притаманних саме класично-ро-
мантичному балету, помітно не вистачає. Така форма, як Ада-
жіо, присутня лише в епізодах мандрів, тим часом у головних 
героїв Фредеріко і Даніели немає жодної більш-менш розвине-
ної дуетної форми.

З огляду на повну відсутність драматургічної визначеності 
(музичної і хореографічної) образу Даніели, здається, що робо-
чий варіант назви спектаклю «Дзеркала небесні» концептуально 
більше відповідав сюжетній моделі цього балету. Адже всі клю-
чові поворотні моменти ув’язуються саме із дзеркалом, з трьома 
стрибками Фредеріко у «задзеркалля».
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Сам композитор зауважував, що тему пошуків кохання він 
намагався розробити драматургічно, поклавши в основу мотив 
подолання. Тут у М. Чембержі навіть виникла дискусія з дири-
гентом-постановником О.  Бакланом, адже він разом з А.  Рех-
віашвілі наполягав на введенні у музику мотивів загострення, 
боротьби та навіть войовничості. Проте, посилюючи драматизм 
деяких сторінок музичної партитури, композитор намагався 
«змікшувати» прояви будь-якої агресії як несумісної з його осо-
бистим світосприйманням.

І справді, сюжетний хід спектаклю і не передбачав боротьби як 
такої. Навіть у сцені пекла герой не стільки боровся із силами зла, 
скільки підпадав під чари спокусливої Вакханки.

У цілому хореографія балету мала бути більшою мірою співвід-
несеною з його музичним рядом. У музичному тематизмі балету 
присутня певна поліпластовість, різностильові ритмоінтонаційні 
моделі. Все те, що М. Чембержі назвав «демократичністю стиліс-
тики твору, ясністю його музичної мови» 165. Проте балетмейстер, 
свідомо відмовившись від сучасного плану дії, обмежила себе 
рамками та лексичними канонами класичної хореографії. До того 
ж, у сценах, що передують «задзеркаллю», вирішених цілковито 
засобами класичного танцю, помітна деяка одноплановість і сте-
реотипність хореографічної мови.

Однак романтичним узагальненням у музиці з характерни-
ми для неї формами руху і певною недансантністю 166 скоріше 
пасували б вільні пластичні форми. Принагідно нагадаємо, що 
саме так долав недансантність фінальної сцени балету «Дафніс 
і Хлоя» М.  Фокін. Всупереч певним постановочно-технічним 
труднощам  – нетанцювальності п’ятидольного розміру,  – він 
зумів знайти точне хореографічне рішення, адекватне самому 

165 Передмова до балету «Даніела» М. Чембержі.
166 Щодо недансантних, незручних для танцівників моментів музичної пар-

титури «Даніели», то балетмейстер у процесі роботи над балетом пропонува-
ла полегшити їхнє відтанцьовування за рахунок акцентування тільки першої 
долі такту, аби танцівники не збивалися з ритму, проте композитор майже 
нічого не змінив.

духові та стилю равелівської партитури, відтворивши енергію 
стрімкого руху розгортання пластичних ліній у вихорі загаль-
ного танцю 167.

Щодо застосування полістилістичних моделей в балеті, зазна-
чимо, що звернення до вічних – позачасових – балетних сюжетів 
дозволяє поєднувати все, що завгодно, навіть несумісне. Все за-
лежить від особистих уподобань хореографа і обраної ним сти-
лістики. Багато хто з відомих хореографів створив власну лекси-
ку, власну новітню пластику, творчо асимілюючи і розвиваючи 
надбання своїх попередників. Так, наприклад, уславлений геній 
танцю Серж Лифар, у певний спосіб видозмінивши лексику кла-
сичного танцю, сприяв, майже одночасно з Джорджем Баланчі-
ним, народженню нового напрямку балетного мистецтва – нео-
класичного танцю.

Магія лифарівської неокласики вплинула і дотепер впливає 
на багатьох сучасних хореографів. Не обминула вона і А. Рехві-
ашвілі. У балеті «Даніела» відчутні явні алюзії з хореопластикою 
С. Лифаря. Перша і, на наш погляд, найбільш вдала сцена Фреде-
ріко у «задзеркаллі», де він потрапляє в епоху античності – у ста-
родавню Грецію, – прямо апелює до лифарівської «Сюїти в біло-
му». Та ж сама чистота і симетрія вишуканих пластичних ліній, їх 
діагональних перетинів, домінантність білого як символу вищої 
гармонії, витонченість поз застиглих скульптурних груп, краса їх 
оживленого руху, виразна жестопластика здійнятих до гори рук. 
Все це відповідно структурує загальну композицію сцени, надаю-
чи їй довершеності форм античного мистецтва. 

Наступні два епізоди з точки зору їхнього хореографічного 
втілення певною мірою є дежа вю. Церемоніальна сцена балу 
у «Золотому замку» своєю підкресленою, різко акцентованою 
пластикою викликає асоціації з войовничою ваговитістю «Тан-
цю лицарів» з балету «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва. А сцена 
пекла – остання з мандрів Фредеріко – з її оргіастичністю, торже-

167 Див.: Зінич О. Пластичність у балетній музиці М. Равеля (в аспекті вза-
ємодії мистецтв): монографія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 
2009. С. 129–130.
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ством хтивої пластики, розгнузданістю вакханалії перекликаєть-
ся з «Вальпургієвою ніччю» з опери «Фауст» Ш. Гуно.

Окремої розмови вимагає завершальна сцена балету – Апофе-
оз, який у балеті є надто коротким. Його, по суті, було підмінено 
загальним поклоном. Це ніби частина перформенсу, дія, яка на-
була нової форми і дала вихід у сучасність, єднаючи зал і сцену. 
Однак, зрежисований А.  Рехвіашвілі прощальний поклін вико-
навців разом із виходом на сцену всіх постановників спектаклю 
(до речі, прийом далеко не новий, він доволі часто застосовуєть-
ся в балетно-оперній практиці), структурно і смислово не замі-
нив сцени Апофеозу. Згідно з канонами класично-романтичного 
балету, у  фіналі очікувалася розгорнута лірична сцена зустрічі 
Фредеріко і Даніели, заради якої і розігрувався весь спектакль. За 
законами жанру, це могли бути кульмінаційні Па-де-де чи Гран 
па, які хореопластично – на високій ноті урочистого піднесення – 
увінчували би мотив з’єднання героїв у фіналі. 

Це було б доречніше, зважаючи також на чудову пейзажну лі-
рику, відтворену в декораціях і костюмах цієї сцени художником-
постановником Анатолієм Іконніковим. Загалом яскравій видо-
вищності, живописності, влучному попаданню у стилі різних епох 
спектакль завдячує саме довершеній сценографії А. Іконнікова з 
його точним відчуттям сценічного простору. Щодо просторовос-
ті, то композитор, який звик мислити театрально-просторово, 
теж відчував можливості її сценічного вирішення в спектаклі, 
з самого початку запропонувавши постановочній групі не клавір-
ний, а оркестровий варіант запису музики балету, що відразу дало 
уявлення про його просторово-звукову перспективу.

У цілому, в балеті «Даніела» через вагомі недоліки сценарно-
го плану, а також певні вади музичної драматургії, на жаль, так 
і не відбулося справжньої візуалізації «поліфонічного сплетіння 
тем, лейтмотивів, почуттів» 168 у хореографічному прочитанні ба-
летмейстера-постановника. «Казка для всіх» виявилася різною і 
в уяві, і в сценічному часопросторі композитора М. Чембержі та 
лібретиста-хореографа А. Рехвіашвілі. 

168 Передмова до балету «Даніела» М. Чембержі.

2013 року А. Рехвіашвілі, очоливши балетну трупу Національ-
ної театру опери та балету України ім.  Т.  Г.  Шевченка, стикну-
лася з низкою проблем, пов’язаних з певними репертуарними та 
постановочними складнощами (адже прихід нового хореографа-
постановника до театру стався у доволі непростий період). Тож 
найпершим завданням нового художнього керівника балетної 
трупи було не тільки збереження надбань і традицій, але й сер-
йозне оновлення репертуарної політики. Впродовж двох сезонів 
А.  Рехвіашвілі здійснила постановку двох нових балетних ви-
став – «Дами з камеліями» на музику Л. ван Бетховена, Й. Брамса, 
Й. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара, І. Стравінського та «Дафніса і 
Хлої» М. Равеля, а також хореографічних сцен у новій версії опе-
ри «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. В них про-
явилися нові риси творчого стилю хореографа, нові підходи до 
роботи з балетним лібрето та музичним матеріалом, до пошуків 
власних прийомів у взаємодії пластики ритмоінтонаційного і хо-
реографічного руху. 

Так, проникнення у національний характер музики «Запо-
рожця за Дунаєм», досконале знання народного танцю – далися 
взнаки роки навчання у хореографічній студії Ансамблю танцю 
України ім. П. Вірського, а також приклад творчого методу са-
мого П. Вірського 169, – дозволив А. Рехвіашвілі (у співдружнос-
ті з режисером А. Солов’яненком) відчути та відтворити самий 
дух безсмертного твору С. Гулака-Артемовського. Як зазначає 
А.  Рехвіашвілі, у  «Запорожці за Дунаєм» їй вдалося «[…]  під-
креслити автентичність опери танцювальними номерами, які 
ставили в балетній трупі самостійно, відштовхуючись від лей-
тмотиву твору. Тому зрештою все зійшлося, як пазл, і  хорео-
графія стала органічним доповненням драматургії та оперних 
партій» 170. 

169 П. Вірський, який був класичним танцівником, усе своє життя присвятив 
вивченню та розвитку народної танцювальної традиції, проте уже на професій-
ній основі.

170 Фесенко Л. Аніко Рехвіашвілі. Між класикою та модерном. Театрально-
концертний Київ . 2015. Травень. С. 21.
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«Дафніс і Хлоя»: історія першої постановки. Принципи 
створення сучасної хореографічної версії.

Здійснення А.  Рехвіашвілі власної версії постановки балету 
«Дафніс і Хлоя» на сцені Національної опери України певною мі-
рою стало етапним для хореографа, ознаменувало якісно новий 
рівень творчості художнього керівника балетної трупи театру. 

Хоча сама А.  Рехвіашвілі під час прес-конференції перед 
прем’єрою вистави наголосила, що задум створення нової вер-
сії «Дафніса і Хлої» виникла колегіально  171, все-таки ідея звер-
нення до балетної музики М.  Равеля, до його неперевершеного 
твору «Дафніс і Хлоя» належить трьом постановникам, а саме – 
хореографові, диригентові М. Дядюрі 172 та художниці М. Левит-

171 Мається на увазі уся постановочна група, яка розробляла програму мож-
ливих майбутніх балетних постановок на сцені Національної опери України.

172  Дядюра Микола Володимирович (народився 5  серпня 1961 у Києві)  – 
оперно-симфонічний диригент. Заслужений діяч мистецтв України (1998). 
Народний артист України (2008). Лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка (2011). Кавалер орденів: «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), Ор-
дена мистецтв і літератури Французької республіки (2005). Переможець на-
ціональної програми «Людина року – 2006». Лауреат Міжнародного конкурсу 
диригентів «Мін-Он» і володар спеціального призу Японської асоціації дири-
гентів (1987, Токіо, Японія), Міжнародного конкурсу диригентів ім. Я. Ферен-
чика (1988, Будапешт, Угорщина). Закінчив Київську державну консерваторію 
ім.  П.  І.  Чайковського (клас оперно-симфонічного диригування Р.  Кофмана). 
1986–1988  роки  – головний диригент симфонічного оркестру Омської філар-
монії (РРФСР). З 1988 року – диригент Київського академічного театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка. 1989–1996 роки – головний диригент Сеульського 
симфонічного оркестру та Симфонічного оркестру Кванг Чжу (Південна Ко-
рея): разом з Національною оперною компанією Південної Кореї здійснив по-
становки опер «Тоска» Дж. Пуччіні, «Паяци» Р. Леонкавалло, «Сільська честь» 
П. Масканьї. З 1990 року, на запрошення С. Озави, стажувався у Бостонському 
оркестрі (США) у Л. Бернстайна та А. Превена. З 1996 року – головний диригент 
та художній керівник симфонічного оркестру Національної філармонії Укра-
їни, де започаткував цикли симфонічних концертів «Усі симфонії Бетховена», 
«Усі симфонії і концерти Й. Брамса», вперше в Україні виконав «Te Deum», Рек-
вієм і симфонію «Ромео і Юлія» Г. Берліоза, «Коронаційну месу» Дж. Паізієлло; 
диригент-постановник театрально-концертних вистав: моноопери «Ніжність» 
В. Губаренка, опер «Руслан і Людмила» М. Глінки, «Фіделіо» Л. ван Бетховена, 
музично-драматичних сцен «Заметіль» (О.  Пушкін  – Г.  Свиридов), музично- 

ській 173, які підтримали цю цікаву й, разом з тим, непросту (в пла-

театральних сцен «Пер Гюнт» (Г. Ібсен – Е. Гріг), музично-драматичної вистави 
«Наодинці з Моцартом» Е. Радзінського та ін. Гастролював разом з симфоніч-
ним оркестром Національної філармонії України у Німеччині, Франції (Театр 
Шаттлє, Концертний зал Плейєль), Австрії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Туреч-
чині. Як запрошений диригент працював з філармонічними оркестрами Росії, 
Польщі, Італії, Франції, Південної Кореї, Японії. Брав участь у міжнародних 
фестивалях в Україні: «Київ Музик Фест», «Музичні прем’єри сезону», «Володи-
мир Крайнєв запрошує…» (Київ), «Віртуози» (Львів); у Франції: «Le Melomany», 
музичний фестиваль у Сан-Максимін», «La Chaise-Dieu», музичний фестиваль 
Гектора Берліоза у Ля Кот Сант-Андре, музичний фестиваль духовної музики у 
Марселі; у Німеччині (м. Блекеде), Польщі (м. Вроцлав); у Днях культури Укра-
їни в Швейцарії (м. Берн) та ін. З 2011 року – музичний керівник Національної 
опери України ім.  Т.  Г.  Шевченка: диригент-постановник опер «Севільський 
цирульник» Дж.  Россіні, «Ріголетто» Дж.  Верді, «Богема», «Тоска» Дж.  Пуччі-
ні, «Норма» В. Белліні, «Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті, «Ярослав Мудрий 
Г.  Майбороди; балетів «Баядерка» Л.  Мінкуса (балетмейстер-постановник 
Н.  Макарова, 2013) і «Дафніс і Хлоя» М.  Равеля» (балетмейстер-постановник 
А Рехвіашвілі, 2014); диригент вистав «Євгеній Онєгін», «Мазепа» П. Чайков-
ського, «Паяци» Р. Леонкавалло та ін. [Див: Микола Дядюра – лауреат Шевчен-
ківської премії у 2011  році. Music-review Ukraine . 2011. 10  лютого; «Баядерка» 
Л.  Мінкуса: Програмка вистави. Київ  : Видання Національної опери України 
імені Т.  Г.  Шевченка, 2013; «Дафніс і Хлоя» М.  Равеля. Вечір одноактних ба-
летів . Програмка вистави. Київ  : Видання Національної опери України імені 
Т. Г. Шевченка, 2014. 10 с.]. 

173 Марія Левитська – художник-постановник театру та кіно, художник по 
костюмах, народний художник України. Член Національної Спілки художни-
ків України, Спілки кінематографістів України, Член-кореспондент Академії 
мистецтв України. Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка 
(2003), театральної премії «Київська пектораль» (за костюми до опери «Ло-
енгрін» Р.  Вагнера, 1995), премії «Людина року»  – 2000. Закінчила Київський 
державний художній інститут (майстерня Д.  Лідера, народного художника 
України). З 1982 року працювала художником-постановником та художником 
по костюмах на Київській кіностудії ім. О. Довженка. Оформила фільми «По-
вернення Батерфляй» (режисер О.  Фіалко), «Кармалюк» (режисер Г.  Кохан), 
«Паризька драма», «Спогад», «Поцілунок» (режисер Р. Балаян), «Капітан Фра-
касс» (режисер В.  Савельєв), «Фантастична історія» (режисер М.  Ільїнський) 
та ін. Здійснила низку постановок у драматичних та музичних театрах Украї-
ни; зокрема, на сцені Національного театру російської драми ім. Лесі Українки 
оформила вистави «Історія однієї пристрасті» Г. Джеймса, «Молоді роки короля 
Людовика ХІV» О. Дюма, «Тойбеле та її демон» Б. Зінгера та І. Фрідмана, «Школа 
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ні здійснення) творчу ініціативу. 
Чому саме був обраний балет «Дафніс і Хлоя» М.  Равеля? На 

це питання А. Рехвіашвілі відповіла під час прес-конференції, яка 
передувала прем’єрній виставі балету: «Хоча музичний матері-
ал «Дафніса і Хлої» дуже складний, у мене особисто завжди була 
певна схильність до музики М. Равеля. Теж саме можна сказати і 
про інших членів постановочної команди. М. Равель разом з лібре-

скандалу» Р.-Б. Шерідана, «Фернандо Крапп написав мені цього листа» Т. Дор-
ста, «Осінні скрипки» І. Сургучова та ін. З 1989 року – головний художник Київ-
ського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка (нині Національна опера Укра-
їни ім. Т. Г. Шевченка), де здійснила оформлення вистав, серед яких – балети: 
«Чарівний сон» М. Лисенка, «Лебедине озеро» та «Спляча красуня» П. Чайков-
ського, «Коппелія» Л. Деліба, «Корсар» А. Адана, «Попелюшка» С. Прокоф’єва, 
«Ніч перед Різдвом» та «Вікінги» Є. Станковича, «Жар-птиця» та «Петрушка» 
І. Стравінського, «Шехеразада» М. Римського-Корсакова (2001), «Весілля Фіга-
ро» на музику В.-А. Моцарта (2008); «Дафніс і Хлоя» М. Равеля, балетна сюїта 
«Танець годин» з опери А.  Понкіеллі «Джоконда», «Вальпургієва ніч» з опе-
ри «Фауст» Ш. Гуно (усі три – в рамках «Вечора одноактних балетів», 2014) та 
опери: «Таємний шлюб Д. Чімарози, «Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті, «Дон 
Жуан, або Покараний розпусник» В.-А.  Моцарта, «Севільський цирульник» 
Дж. Россіні, «Травіата», «Макбет» (2007), «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Лоенгрін» 
Р. Вагнера (художник по костюмах), «Мадам Батерфляй», «Турандот», «Манон 
Лєско» Дж. Пуччіні, «Джоконда» А. Понкіеллі, «Любовний напій» Г. Доніцет-
ті, «Мазепа», «Пікова дама» П.  Чайковського, «Алєко»  С.  Рахманінова, «Лю-
бов до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва, «Мойсей» М. Скорика, «Попелюшка» 
Дж. Россіні (2010), «Казка про царя Салтана» М. Римського-Корсакова (2013) та 
ін. М. Левитська – автор оформлення балетних і оперних вистав у зарубіжних 
театрах: «Спляча красуня» П. Чайковського (Гданськ, Польща), «Царева нарече-
на» М. Римського-Корсакова (Марібор, Словенія), «Лускунчик» П. Чайковсько-
го (Канада). Як художник-сценограф здійснила постановку вистави «Тойбеле 
та її демон» Б. Зінгера та І. Фрідмана у м. Хайфа (Ізраїль). Вистави у сценогра-
фії М.  Левитської з великим успіхом були репрезентовані під час гастролей 
Національної опери України ім.  Т.  Г.  Шевченка в Німеччині, Данії, Франції, 
Швейцарії, Італії, Іспанії, Канаді, Японії та інших країнах світу. М. Левитська 
брала участь у понад тридцяти художніх виставках. У 1983 році отримала ди-
плом «За кращу роботу» на Міжнародному фестивалі «Празьке Квадрінале». 
Ескізи костюмів та декорацій художниці зберігаються у колекціях Державного 
музею театрального, музичного та кіномистецтва України, Театральному музеї 
ім. О. Бахрушина (Москва), у приватних колекціях України, Польщі, Німеччи-
ни, Словенії, Ізраїлю, Канади.

тистом і хореографом-постановником М. Фокіним створив балет 
нового типу зі стрімкою зміною картин, форм. Для здійснення 
постановки ми взяли усю партитуру балету, хоча спочатку хотіли 
взяти лише дві оркестрові сюїти. У виконавському плані «Дафніс 
і Хлоя» – один із найскладніших балетів, що по силах не кожній 
балетній трупі». Диригент-постановник М. Дядюра теж підтвердив 
думку балетмейстера-постановника про надзвичайну складність 
музичної партитури «Дафніса і Хлої»: «Дійсно, не кожен театр має 
можливість взяти для виконання балет, музика якого дуже відріз-
няється від того, з чим звикли працювати музиканти оркестру – 
своєю музичною мовою, вишуканою оркестровкою, тембральним 
багатством, характером і якістю звучання. Хореографічна симфо-
нія – це неабияке навантаження на оркестр: не має часу навіть по-
дивитись на сцену, потрібно весь час стежити за стрімким розви-
тком музичної дії. Однак, не зважаючи на всі окреслені труднощі, 
оркестр працював з великим захопленням. Окремо хотілося б від-
значити ідеальне відчуття М. Равелем оркестрової фактури у «Даф-
нісі і Хлої»: партія хору, який співає без слів, уведена композито-
ром у партитуру балету, фактично, додає оркестровому звучанню 
ще одну фарбу, посилюючи його просторову звучність» 174. 

Справді, звучання хору у виставі «Дафніс і Хлоя» є неперевер-
шеним. Задля досягнення цього хормейстер-постановник Богдан 
Пліш – на відміну від зазначеного у партитурі М. Равеля розташу-
вання хору (який співав за сценою) – прозорливо розмістив його 
у бокових ложах амфітеатру (прилеглих до сцени), досягнувши 
значного ефекту посилення тембральної виразності звучання. 

Щодо вирішення сценографії балету, то для неї у Національній 
опері України було віднайдено нову техніку виготовлення декора-
цій. Якщо у постановці «Дафніса і Хлої» М. Фокіна та Л. Бакста було 
три зміни декорацій, то в нинішній київській сценічній версії їх зна-
чно більше. Художник-постановник М. Левитська, яка з дитинства 
цікавилася і вивчала античну пластику, естетичні канони давньо-
грецького мистецтва, дбайливо відтворила їхні структурні елементи 

174 Прес-конференція перед прем’єрою балету «Дафніс і Хлоя» М. Равеля у 
Національній опері України.
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не тільки у різних варіантах декораціях, але й перенесла їх у сценічні 
костюми (усього було створено понад 100 сценічних костюмів). 

І головне, як було заявлено у програмці вистави, нова сценічна 
постановка «Дафніса і Хлої» – це «[…] сучасний погляд на класич-
ний твір. Давньогрецька історія слугувала лише натхненням для 
постановників, адже фабула суттєво змінена. Історія походження 
героїв, перипетії з їх викраденнями відкинуті, автори балету зо-
середилися лише на почуттях юних закоханих» 175. 

Тож, аби краще зрозуміти сучасну версію «Дафніса і Хлої», звер-
німося до його першої постановки, здійсненої понад століття тому. 

Історія створення «Дафніса і Хлої» починається ще задовго до 
фактичного написання музики Морісом Равелем, а саме – з мо-
менту створення лібрето балету майбутнім хореографом-поста-
новником Михайлом Фокіним. Унікальні факти про народження 
балетного лібрето, його подальшу долю, співпрацю над лібрето 
з композитором М.  Равелем, історію написання музики, самий 
постановочний процес «Дафніса і Хлої» – одного з найцікавіших 
явищ на балетному Олімпі ХХ ст. – знаходимо у мемуарах та лис-
тах самого М. Фокіна 176. 

175  «Дафніс і Хлоя». Вечір одноактних балетів . Програмка вистави. Київ  : 
Видання Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, 2014. С. 7.

176 Мемуари та епістолярна спадщина М. Фокіна є надзвичайно цінним до-
кументом епохи як для мистецтвознавців, хореологів, так і для шанувальників-
любителів балетного мистецтва. В них містяться безцінні фактологічні та архів-
ні матеріали, що стосуються власної творчості балетмейстера, його принципів 
та підходів до створення балетної вистави, її музично-хореографічної розробки 
(чого тільки варте листування М.  Фокіна з С.  Рахманіновим з приводу гран-
діозного задуму та створення балетів на музику композитора – «Паганіні» [на 
музику «Рапсодіїї на тему Паганіні»] і хореографічного втілення «Симфонічних 
танців»). У листуванні М. Фокіна знаходимо також відомості про його взаєми-
ни з іншими хореографами, танцівниками, композиторами, насамперед, з В. Ні-
жинським, С. Лифарем, з С. Дягілєвим, І. Стравінським, М. Равелем та іншими 
діячами мистецтва балету. Спогади та епістолярій М. Фокіна також привідкри-
вають «білі плями» у «закулісному» житті дягілівської балетної трупи «Російські 
сезони», власну історію боротьби за «виживання» М. Фокіна на посаді хорео-
графа-постановника у цій трупі, його вкрай непрості стосунки з С. Дягілєвим, 
В. Ніжинським, Р. Ніжинською тощо. 

Як зазначав хореограф (у  листі до М.  Кальвокорессі  177), лі-
брето балету «Дафніс і Хлоя» було створене ним ще задовго до 
знайомства з С. Дягілєвим: «“Дафніс і Хлоя” для мене знаменний 
[балет]. Я створив лібрето, коли ще і не думав бути балетмейсте-
ром, у 1904–1905 році» 178. Симптоматично, що саме у передмові 
до лібрето «Дафніса і Хлої» М. Фокін виклав – у вигляді проек-
ту – своє чітке бачення реформи балету 179. Тоді ж хореограф пе-
редав лібрето балету в Дирекцію імператорських театрів разом з 
проектом балетної реформи. Як уважав М. Фокін, балет має бути 
«[…]  безперервним, цілісним художнім витвором, а  не серією 
окремих номерів […] Дія не повинна перериватися оплесками 
та поклонами артистів, музика не повинна складатися з вальсів, 
польок, фінальних галопів, неминучих у старому балеті, а має ви-
ражати зміст балету […]» 180.

До «Дафніса і Хлої», як слушно зауважував хореограф, на 
балетній сцені не існувало нічого з того, що «[…]  здавалось 
необхідною умовою художнього балету. Ані єдності пластич-
ного стилю, ані безперервності дії та музики, ані відповідності 
костюму зображеній епосі, ані вираження дії танцями […] ні-

177 Див. : Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, 
письма. Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. С. 542.

Мішель Кальвокорессі (1877–1944) – відомий французький музикознавець, 
музичний критик, знавець і пропагандист музики російських композиторів, ав-
тор численних монографій та статей, присвячених творчості М. Глінки, М. Му-
соргського та ін.; автор перекладів на французьку мову лібрето опер «Борис 
Годунов» М.  Мусоргського та «Золотого півника» М.  Римського-Корсакова. 
М.  Кальвокорессі був серед тих мистецьких діячів Франції, які гаряче вітали 
проведення «Російських сезонів» у Парижі, здійснених балетною трупою С. Дя-
гілєва. М.  Кальвокорессі високо цінував хореографічну творчість М.  Фокіна, 
його внесок у розвиток балетного мистецтва, однак згодом, наприкінці 30-х ро-
ків ХХ ст., згадуючи балети, створені М. Фокіним, називав їх дягілівськими, чо-
мусь заперечуючи авторство власне самого хореографа. 

178 Фокин М. Письмо к С. В. Бомонду. Фокин М . Против течения . Воспоми-
нания балетмейстера . С. 499. 

179 Див. : Фокин М. Письмо М. В. Борисоглебскому. Фокин М . Против тече-
ния . Воспоминания балетмейстера . С. 547.

180 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 292.
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чого цього я не бачив у старому балеті» 181. Додамо, що М. Фо-
кін мав на увазі балет нової доби, вільний від канонічних пут 
минулого.

Створюючи хореографію «Дафніса і Хлої», М. Фокін засто-
сував основні п’ять реформаторських принципів нового бале-
ту, сформульовані ним згодом у «Відкритому листі редактору 
«Таймс»  182. Це, перш за все, відмова від раз і назавжди при-
йнятих у старому балеті прийомів комбінування рухів і поз, від 
системи умовної жестикуляції у пантомімних сценах  – умов-
них жестів рук танцівників, за допомогою яких передавався 
змістовний (сюжетний) ряд балету. В  новому балеті можливе 
«[…]  застосування умовного жесту тільки там, де [його] по-
требує стиль балету […]», в усіх інших випадках замість жестів 
рук необхідно послуговуватися виразною «пантомімною грою 
всього тіла» 183. Ще одне важливе правило, за М. Фокіним, сто-
сується «виразності груп і танців ансамблю»: відмова від то-
тальної декоративності в організації ансамблевих сцен балету 
на користь принципу виразності – «[…] від виразності обличчя 
до виразності усього тіла, від виразності індивідуального тіла 
до виразності групи тіл і виразності масового танцю всього на-
товпу» 184. І, нарешті, останнє правило, що стосується взаємодії 
та синтезу танцю з іншими мистецтвами: новий балет визнає 
тільки рівноправний союз танцю, музики, сценографії, де ко-
жен з творців балету (композитор, хореограф, художник-сце-
нограф), маючи повну свободу творчості, працює на кінцевий 
результат  – створення по-справжньому виразної змістовної 
високохудожньої балетної форми. 

В основу лібрето М.  Фокіна до балету М.  Равеля «Дафніс 
і Хлоя» покладено один із сюжетних мотивів однойменного 

181 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 311.
182 Лист датовано 1914 роком. Див. : Фокин М. Открытое письмо редактору 

«Таймс» / пер. з англ. Н. П. Рене-Рославлєвої. Против течения . Воспоминания 
балетмейстера . С. 350–353.

183 Фокин М. Открытое письмо редактору «Таймс». С. 352.
184 Там само. С. 352, 353.

пасторального роману Лонга (ІІ–ІІІ  ст. н.  е.)  185, що бере свій 
початок від буколічних ідилій Феокріта, родоначальника цьо-
го жанру. В центрі сюжету Лонга – звичайна людина, її життє-
ва історія та її почуття. Герої роману пастух Дафніс і пастушка 
Хлоя проходять крізь випробування, страждають від розлуки 
та інших ударів долі, проте зберігають вірність у коханні, за-
лишаючись доброчесними і цнотливими. Лонг відійшов від 
міфологічного, архаїчного трактування образу Дафніса, від-
мовившись від традиційного для міфу мотиву та його інтер-
претації Феокрітом загибелі молодого пастуха, сина Гермеса і 
німфи, який не скорився владі Афродіти та Ероса і був за це 
жорстоко ними покараний (таке саме міфологічне забарвлен-
ня у трактуванні образу Дафніса знаходимо і в поетичній вер-
сії Стесіхора). Сюжет «Дафніса і Хлої» Лонга скоріше набли-
жається до естетики авантюрного роману. Зазначимо, що на 
певну схожість цієї буколічної ідилії з грецьким «авантюрним 
романом випробування» 186 та на її особливий тип хронотопу, 
де «пастушеськи-(любовно)-ідилічний час» «розріджено аван-
тюрним часом», вказував М. Бахтін 187. 

У лібрето балету «Дафніс і Хлоя» увійшли далеко не всі сю-
жетні лінії роману: всю дію сконцентровано навколо любов-
ної історії самих героїв – Дафніса і Хлої. Значно розростається 
міфологічний мотив, пов’язаний з присутністю у сюжеті бога 
Пана, який фактично рятує Хлою з полону. Симптоматично, 
що в архаїчних давньогрецьких міфах Дафніс (Лавр) дуже тісно 
пов’язаний саме з божеством гаїв і лісів Паном, який і навчив 
Дафніса грати на сопілці (так званій флейті Пана)  188. Цікаво, 
що хоча сам Пан (вірніше, його грізна тінь) з’являється у балеті 

185 Лонг. Дафнис и Хлоя / пер. с древнегреческого С. Кондратьева. Москва : 
Художественная литература, 1964. 179 с.

186 Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по историче-
ской поэтике. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. Мо-
сква : Художественная литература, 1975. С. 237.

187 Там само. С. 254.
188 Див. : Мифологический словарь. Ленинград : Учпедгиз, 1961. С. 77.
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лише двічі  – у  Ноктюрні з Першої картини та у фантастичній 
сцені сатирів із Другої картини, – його незрима присутність від-
чувається в усій атмосфері балетної дії. Також у подієву канву 
балету вводяться нові персонажі – спокусниця Лікейон, пірати, 
а також сюжетний мотив викрадення Хлої, що вносить у драма-
тургію певний авантюрний струмінь.

Однак з часу задуму балету та створення лібрето М. Фокіним 
до його знайомства з М. Равелем і офіційного замовлення С. Дя-
гілєвим композитору балетної партитури «Дафніса і Хлої» мину-
ло майже п’ять років. 

Дуже важливу роль у процесі роботи над лібрето балету «Даф-
ніс і Хлоя» відіграли співпраця і тісне спілкування М. Фокіна з 
М. Равелем. Ось як згадує про історію знайомства з майбутнім ав-
тором музики «Дафніса» сам хореограф: «Коли влітку 1910 р[оку] 
у Парижі Дягілєв запитав: чи не має у мене лібрето для нового 
балету, який можна було б приготувати до наступного сезону, я 
розповів про балет «Дафніс і Хлоя». Йому, й особливо Баксту, лі-
брето дуже сподобалось. Дягілєв запропонував нову музику на-
писати Морісу Равелю» 189. Саме С. Дягілєв і познайомив М. Фо-
кіна з майбутнім автором «Дафніса і Хлої». 

І  надалі саме співпраця і тісне спілкування автора лібрето 
й водночас хореографа-постановника М. Фокіна і композито-
ра М. Равеля, їхнє спільне захоплення античністю, її естетикою 
і мистецтвом, зіграли вирішальну роль у процесі роботи над 
остаточним варіантом лібрето балету «Дафніс і Хлоя». Уже під 
час другої зустрічі М.  Фокіна з М.  Равелем хореограф (за до-
помогою О.  Бакста) запропонував композитору своє бачення 
дії та музики «Дафніса»: «Я виклав свої думки про необхідність 
безперервного розвитку, про цільність спектаклю, про відсут-
ність деяких номерів, про бажаність, хоча б почасти, передати 
характер античної музики […]» 190. Додамо, що з самого почат-
ку М.  Фокін мріяв, «[…]  щоби у «Дафнісі» вперше зазвучала 
у сучасному театрі справжня, відроджена музика стародавньої 

189 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 291.
190 Там само. С. 292.

Греції»  191. Однак згодом, уже під впливом суджень М. Равеля 
та М.  Римського-Корсакова про неможливість точної рекон-
струкції та відтворення античної музики, хореограф пішов на 
певні поступки у цьому питанні, погодившись на відтворення у 
музиці самого характеру античного мистецтва. М. Фокін також 
вимушений був «[…] просити М. Равеля відмовитися від тра-
диційних форм старобалетної музики […]», адже «[…] для но-
вого балету зовсім непотрібні: польки-pizzicato, вальси, галопи, 
необхідні у старому балеті» 192. 

Під час обговорення сюжету та можливостей його подальшого 
сценічного втілення хореограф прагнув до якомога повного вза-
єморозуміння з композитором: «Для мене було важливо, щоби 
ми однаково відчували кожний момент цього роману пастушка 
і пастушки на острові Лесбос, щоби ми однаково розуміли смисл 
кожного танцю» 193. Разом з тим, М. Фокін залишив за М. Равелем 
(якого вважав композитором, не обтяженим жодними балетни-
ми традиціями) цілковиту «[…] свободу творчості, свободу у ви-
борі музичних форм, розмірів, ритмів, окремих частин […]»  194. 
Показово, що з музикою «Дафніса і Хлої» хореограф ознайомився 
лише після її остаточного написання М. Равелем. Як зізнавався 
сам М. Фокін, він «[…] побоювався, що у протилежність надміру 
«мотивчиків», якими зловживали у старих балетах, тут буде усе 
побудовано на оркестровій звучності, на несподіваних комбіна-
ціях інструментів; я боявся бідності музичного матеріалу, яка 
часто-густо була властива модерністичній музиці» 195. Однак по-
боювання хореографа виявилися марними. Музика балету йому 
справді сподобалась, перш за все, розвиненим тематизмом, ціка-
вими контрапунктичними переплетіннями, складною ритмікою, 
поліритмією: «Багато незвичних ритмів [7/4, 5/4]. Вони не справ-

191 Там само.
192 Там само.
193 Там само.
194 Там само.
195 Там само. С. 295.
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ляють враження нарочитості, навмисного відступу від прийня-
тих розмірів […], а, навпаки, є найбільш природним вираженням 
музичної думки […] оригінального композитора. Як приємно 
було створювати танці на ці незвичні й у той самий час такі при-
родні ритми. А як чудово звучить оркестр Равеля!

Пам’ятаю, як потім, виконуючи роль Дафніса, я лежав на 
сцені у темряві упродовж танцю німф, а також довгої музичної 
картини світанку, як я тішився кожний спектакль цією музи-
кою. Я полюбив музику Равеля, і робота над нею для мене була 
великою радістю» 196.

Однак, навіть взаєморозуміння між композитором і хореогра-
фом щодо втілення у «Дафнісі» античної естетики та захоплення 
М. Фокіна музикою М. Равеля не означало, що між співавторами 
балету не виникали суттєві розходження. Передовсім, М.  Раве-
ля не задовольняли якість лібрето, що, як справедливо зауважує 
Т. Гнатів, українська дослідниця французької музики й, зокрема, 
творчості М.  Равеля, будувалося «традиційно, за старими сте-
реотипами» 197. Чимало гострих суперечок виникало і з приводу 
хореопластичного трактування музики М. Равеля. У той час, як 
перший виконавець ролі Дафніса Вацлав Ніжинський 198 віддавав 
перевагу пластиці сучасного танцю, сам композитор уважав, що 
його балет повинен вирішуватися засобами класичної хореогра-
фії, і сцену зустрічі бога Пана і німфи Сірінкс 199 уявляв як класич-
не Pas de deux (нагадаємо, що ця сцена у спектаклі була трактова-
на й поставлена М. Фокіним як пантоміма). Почасти таке бачення 

196 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 295.
197 Гнатів Т. Ф. Музична культура Франції рубежу ХІХ–ХХ століть: Клод Де-

бюссі. Моріс Равель. Київ : Муз. Україна, 1993. С. 138.
198  На прем’єрній виставі «Дафніса і Хлої» у липні 1912 р. у Парижі партію 

Дафніса танцював В. Ніжинський (у партії Хлої виступила Т. Карсавіна); а під час 
турне балетної трупи С. Дягілєва у 1914 році цю партію виконував сам М. Фокін. 
Згодом, у 1921 році він же танцював її з французькою трупою у Grand Opéra.

199 За давньогрецьким міфом, цапоногий, клишоногий Пан, закоханий у нім-
фу-наяду Сірінгу (Сірінкс), настійливо переслідував її. Тікаючи від нього, наяда 
сховалася в аркадійській річці Лідоні, перетворившись на очерет: з нього Пан 
вирізав свою сопілку – флейту Сірінкс [див.: Мифологический словарь. С. 177].

майбутньої хореографії самим М.  Равелем було до певної міри 
виправданим, адже підказувалося пластичною кантиленою самої 
музики, широтою її пластичного жесту і дихання.

Однак усі названі якості музики «Дафніса і Хлої», справжній 
симфонізм тематичного розвитку й, загалом, особливості му-
зичної драматургії балету надавали можливість і для іншого – 
зовсім протилежного – хореографічного прочитання, запропо-
нованого і здійсненого хореографом-новатором М.  Фокіним, 
який уважав, що було б протиприродним «[…] уявляти грець-
кий вакхічний танець на пуантах та за допомогою балетних 
па […]»  200. Адже, беручи сюжети «[…] із самих різноманітних 
історичних періодів, балет повинен створювати форми, відпо-
відні різним зображуваним періодам» 201.

Нагадаємо, що у М. Фокіна вже був досвід створення хорео-
графії на античну тему. Це, перш за все, «Вакханалія» на музику 
О. Глазунова (художник Л. Бакст), поставлена хореографом для 
першого сезону балетної трупи С. Дягілєва «Російські сезони» у 
Паризькому театрі «Шатле». Показово, що сам М. Фокін вико-
нував у «Вакханалії» партію Вакха (Петербург, зал Дворянського 
зібрання, 22 січня 1910 року). На античній пластиці було побу-
довано також фокінську хореографію «Грота Венери» до опери 
«Тангейзер» Р. Вагнера (Петербург, Маріїнський театр, 20 люто-
го 1910 року), а також хореографію балету «Нарцис» на музику 
М.  Черепніна у сценографії Л.  Бакста (Монте-Карло, Казино, 
19 квітня 1911 року). 

Фактично, цей досвід роботи над «античними» балетами, а та-
кож постановка «Дафніса і Хлої» М. Равеля сформували у М. Фо-
кіна «струнку теорію постановки грецького танцю» 202 з властиви-
ми їй законами щодо рухів, поз, жестів, положення тіл танцівни-
ків у просторі сцени: «Усі пози узгоджені з тим, що ми бачимо на 
барельєфах, і в той же час немає позування під барельєф, а є рух, 

200 Фокин М. Открытое письмо редактору «Таймс». С. 351.
201 Там само.
202 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 225.
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який природно випливає із барельєфних поз або ними закінчу-
ється. При «читанні» барельєфів потрібно розуміти, результатом 
якого руху є дана поза» 203. 

Для відтворення автентичної античної пластики у постановці 
«Дафніса і Хлої» М. Фокін детально студіював стародавню грець-
ку скульптуру, живопис, щоб потім перенести усі ці принципи 
античного стилю «на сучасну сцену» 204. 

Тож хореопластична концепція балетмейстера-постановни-
ка, який повністю відмовився «від pas і позицій класичного ба-
лету» 205, народжувалася з максимального наближення до форм 
античної пластики. Симптоматично, що античний танець, його 
пластику – пози, рухи, лінії танцювального малюнку, розташу-
вання груп танцівників, принципи композиційної побудови 
сцен – М. Фокін реконструював за збереженими пам’ятниками 
мистецтва античності, за вазовим живописом, рельєфами й 
фризами, скульптурними зображеннями. 

У спогадах хореографа знаходимо детальну розповідь про 
застосування принципів античної пластики та деталі постано-
вочного процесу «Дафніса і Хлої»: «Танці пастухів і пастушок, 
вакханок, воїнів, Хлої, Дафніса я побудував на грецькій пласти-
ці періоду її розквіту. В танцях Доркона і німф я послуговувався 
більш архаїчними позами. Німфи були менш олюднені, ніж інші 
смертні. Їхні пози майже виключно профільні, умовні. Доркон 
мав викликати враження грубого, незграбного поряд із гнучким, 
граційним Дафнісом, з яким він здумав змагатися в танцях. Тому 
для постановки партії Доркона я застосував більш вугласті пози. 
І, на кінець, усі танцювали босоніж або у сандалях» 206. 

Щодо задуманої М. Фокіним пластичної інтерпретації «Дафні-
са і Хлої», то вона в цілому не суперечила задуму самого М. Раве-
ля, сформульованого ним у «Короткій автобіографічній замітці»: 

203 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 226.
204 Там само. С. 311.
205 Там само.
206 Там само. 

«У цьому творі я замислив дати велику музичну фреску, в якій не 
так прагнув відтворити справжню античність, як втілити Елладу 
моєї мрії, близьку тому уявленню про Давню Грецію, яке закар-
боване у творах французьких художників і письменників кінця 
ХVІІІ століття» 207. Саме в такій ідеалізації Древньої Еллади, само-
го її духу, переданих через образно-естетичне освоєння античної 
буколічної пасторалі, музика М. Равеля не тільки перекликаєть-
ся з Феокрітом (з ідилічністю його буколічного світу, де панують 
кохання та музика), але й повертається до міфологічних витоків 
сюжету про Дафніса, проте вже без його трагічного забарвлення. 
Таким чином, концепція балету вбирає як міфологічні мотиви, 
так і більш пізні поетичні та прозаїчні інтерпретації, що надає му-
зично-сценічній дії справжньої смислової багатоплановості.

Отже, в  естетичній концепції балету поєднуються, здавало-
ся б, далекі культурно-часопросторові шари, взаємодіють різні 
традиції. Саме така взаємодія різних естетичних принципів у 
равелівській концепції сюжету та його музичної інтерпретації і 
викликала до життя поєднання в балеті тілесної пластики міфу і 
поряд з цим – художньої узагальненості образу, сконцентровано-
го до символу (символічний образ кохання). 

І все ж таки головним естетичним вектором балету зали-
шається настановлення М.  Равеля на вишуканість, пластичну 
зримість, живописність музичних образів. І  в цьому відчува-
ються алюзії з буколікою французьких живописців Ф.  Буше, 
Ж.-О.  Фрагонара, Н.  Пуссена, А.  Ватто. Пластична живопис-
ність стає у композитора одним з найважливіших елементів му-
зичної характеристики середовища, фону, всієї атмосфери дії. 
А ліричне відчуття природи, поетизація її краси і таїни, стрім-
ливих миттєвостей життя, найтонші нюанси станів, настроїв, 
утілені у музиці, живлять особливу піднесено-рафіновану ат-
мосферу розгорнутого балетного дійства.

Продовжуючи романтичні традиції, М. Равель поетизує давно 
минулий світ людей і богів. У дусі романтичної традиції витри-
мана й система образів «Дафніса і Хлої», контрастне протистав-

207 Равель М. Краткая автобиография... С. 229.
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лення добра і зла, краси та потворності. Композитор стверджує 
гармонію ідеального і чуттєвого, пантеїстичне ставлення до при-
роди. Однак носіями ідеального у балетній виставі виступають не 
головні герої Дафніс і Хлоя з притаманними їм пристрастями й 
слабкостями. Ідеальне передано у поетизації високого любовно-
го почуття, у метафоризації, в образі-алегорії бога Пана як уосо-
блення животворної сили природи, самої її душі – адже саме він 
вершить долі закоханих, благословляючи їх на шлюб.

Водночас у відчуванні природи, її краси музика «Дафніса і Хлої» 
близька пейзажній ліриці імпресіоністів. Здається, ніби равелівська 
музика народжена з пленеру, насичена повітрям і вільним диханням 
вітру, пронизана грою світлотіні, живим подихом гаїв і лісів.

Сам композитор назвав свій балет «хореографічною симфоні-
єю» 208. Як зазначав М. Равель, балет «Дафніс і Хлоя» – твір, побу-
дований «[…] симфонічно, за строгим тональним планом на кіль-
кох темах, розвитком яких досягається єдність цілого» 209. Дійсно, 
у загальній композиції балету чітко простежується принцип сим-
фонічної поемності, що проявляється на всіх рівнях – тематич-
ному (у  безперервному розвитку вихідного тематичного комп-
лексу), композиційному (в тричастинності), образному (ліризмі). 
Уважаючи симфонізацію головним рушійним фактором рефор-
ми балету, М.  Равель відштовхувався від характерної інтонації, 
що перетворює пластику руху як першоімпульсу всього симфо-
нічного розвитку балетної партитури (симфонізація ритуальних, 
побутових танців, стихійно наростаючого руху) 210.

Уся музична тканина балету насичена невпинністю пластичного 
руху, що проявляється як на мікро-, так і на макрорівнях, як у малих 
тематичних утворюваннях, так і в усій розгалуженій системі лейтмо-
тивів і лейттем. В основі симфонічної концепції «Дафніса і Хлої» – 
народження усіх основних лейттем балету, усього його тематизму 

208 Равель М. Краткая автобиография. С. 195.
Пізніше на музичному матеріалі балету «Дафніс і Хлоя» М.  Равелем було 

створено дві симфонічні сюїти, які мають самостійне значення.
209 Равель М. Краткая автобиография. С. 196.
210 Згодом цей принцип стане визначальним у «Болеро».

з одного ритмо-інтонаційного зерна (свого роду «пратеми»). Пере-
ходячи одна в одну і символізуючи єдність усього сущого, основні 
лейттеми «Дафніса і Хлої» втілюють естетичний ідеал гармонії світу, 
природи і кохання. Поряд з цим, протиставлення і зіткнення образ-
них сфер, що репрезентують світ гармонії і світ насильства (подібно 
до боротьби протилежних начал у симфонії), створюють фундамент 
для побудови контрастної драматургії балету.

Показово, що Моріс Равель у партитурі «Дафніса і Хлої» не 
тільки дуже детально зазначив назви усіх сцен балету, але й зали-
шив авторські ремарки із детальними вказівками щодо образних 
характеристик своїх балетних героїв, а також особливостей тема-
тичного розвитку.

Балет «Дафніс і Хлоя» М. Равеля складається з трьох картин (за 
хронометражем композитора тривалість балету – близько 57 хви-
лин). У  Першу картину, дія якої відбувається на фоні ідилічної 
сільської місцевості, входять Інтродукція, Релігійний танець, Та-
нець дівчат, Танець юнаків, Загальний танець, Танець Хлої, Танець 
Доркона, Танець Дафніса, Сцена Дафніса та Лікейон, Сцена набігу 
піратів, які викрадають Хлою, Ноктюрн (Танець Німф, що призи-
вають бога Пана, та з’ява образу самого Пана), Інтерлюдія. Друга 
картина – у «Таборі піратів» – охоплює велику сцену Войовничого 
танцю піратів, Благальний танець Хлої, фантастичну Сцену появи 
таємничих істот і сатирів, а також з’яву грізної тіні бога Пана. Тре-
тя картина, яка повертає дію до сільської ідилії Першої картини, 
включає Сцену Світанку, Сцену зустрічі Дафніса і Хлої, врятованої 
богом Паном, Сцену Пантоміми, у якій Дафніс і Хлоя відтворюють 
історію кохання бога Пана до німфи Сірінкс, Фінальну сцену, що 
складається з Танцю одягнутих вакханками дівчат з тамбуринами, 
з Танцю юнаків і, нарешті, Загального танцю-вакханалії.

Принципово важливо, що композитор – за аналогією з опер-
ною музичною драматургією – створює розгалужену систему лей-
тмотивів і лейттем. У кожної головної дійової особи – своя лейт-
тема, яка вбирає в себе жанрові ознаки балетного танцю і типо-
логічні ознаки прийнятих в оперній практиці любовних лейттем. 
У створенні образності велику роль відіграє саме балетно-танцю-
вальний синтаксис: польотні стрибки, піруетні кроки, атитюди, 
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арабески виконують тут ту саму функцію, що й широта дихання в 
оперній вокальній партії. 

Однак головною особливістю равелівських лейттем у «Дафнісі 
і Хлої» є безперервність розвитку, тобто принцип симфонізму. Всі 
лейттеми виростають з лейттеми Пана, німф і священного гаю, що 
персоніфікують саму природу. Зароджуючись в інтродукції, лейтте-
ма Пана, німф і священного гаю дає пагони нових тем, які утворю-
ють єдиний лейткомплекс балету. Для сопілкового наспіву лейттеми 
Пана, німф і священного гаю М. Равель використав лідійський лад, 
що пояснюється як впливом російської музичної культури (зокрема, 
М. Мусоргського, О. Бородіна), так і загальними тенденціями розви-
тку французької музичної традиції. Уведення лідійського ладу – це 
також спосіб стилізації античного мистецтва, естетичних і етичних 
уявлень греків (порівняймо з «Флейтою Пана» К. Дебюссі). Ґенеза 
лідійського ладу відсилає нас до традиції флейтового виконання, 
пов’язаного з культом бога Діоніса (Вакха), розповсюдженого у Ма-
лій Азії. На лідійський лад, який привносить у музику елемент екс-
татичності, оргіастичності, свого часу звернули увагу Аристотель 
(який назвав його «п’янким і вакхічним» 211) і Лукіан (відносив його 
до «вакхічного “етосу”» 212) 213. Саме ця тонко стилізована М. Равелем 
особливість музичного мислення, притаманна давньогрецькій куль-
турі, стає основою для розвитку тематизму в балеті «Дафніс і Хлоя».

Симптоматично, що лейттема Дафніса «розчинена» у лейттемі 
Пана, німф і священного гаю (адже ім’я Дафніса, за давньогрецькою 
традицією, семантично походить від рослинності, а саме – від лав-
ра 214). Тематизм Пана і Дафніса пов’язує, передовсім, жанрове на-
чало – сопілковий наспів. Це пластика сопілкового мелосу, пісенна 
пластика і, разом з тим, пластика руху, виражена через мелодію.

211 Музична естетика античного світу. Київ : Муз. Україна, 1974. С. 57.
212 Там само.
213 Зауважимо, що і Аристотель, і Лукіан згадували гіполідійський давньо-

грецький лад, що відповідає європейському лідійському ладові.
214 Нагадаємо, що Дафніс народився у лавровому гаю [див. : Словник анти-

чної міфології / уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів ; вст. стаття А. О. Білецько-
го ; відп. ред. А. О. Білецький. 2-е вид. Київ : Наук. думка, 1989. С. 80]. 

З лейттеми Пана, німф і священного гаю і як її безпосереднє 
продовження виникає лейтмотив кохання Дафніса і Хлої, що пере-
ростає в лейттему кохання – символічний образ ідеального почут-
тя. Тема кохання, яка має свою розгорнуту темброву драматургію, 
вперше виникає у валторни (лісовий ріг), яка по суті є тією сполуч-
ної ланкою, що поєднує сили животворної природи і близьких до 
неї героїв. Таким проростанням теми кохання з теми Пана М. Ра-
вель, фактично, воскрешає естетику «темброво-тонових відобра-
жень дійсності», характерну для первісних музичних культур, що 
живили також музику античного світу  215. З наростанням любов-
ного почуття Дафніса і Хлої йде поступове «потепління», «олюд-
нення» інструментальних тембрів  – лейттема кохання звучить у 
скрипки (цей самий принцип тембрального «потепління» прита-
манний любовним лейттемам М.  Римського-Корсакова, зокрема 
лейттемі Снігуроньки в однойменній опері композитора). Прин-
цип тембрової «персоніфікації» лейттеми кохання зберігається і в 
сцені розповіді про історію кохання Пана до німфи Сірінкс (Пан-
томіма), розігруваної Дафнісом і Хлоєю. Лейттема кохання, яка 
звучить тут в альтової флейти, знову тембрально повертає до світу 
природи, до інтонаційно-тембрового ядра всього тематизму, сим-
волічно узагальнюючи образ ідеального почуття. 

У наскрізний розвиток тематизму балету вплітається ще одне 
лейтмотивне утворення – лейтмотив поклику в партії хору 216, який 
привносить у музику скульптурне, статуарне начало, підкреслюю-
чи неспішність, наративність її розгортання. Хор, який співає без 
слів, стає в балеті (за аналогією з неодмінним структурним елемен-
том античних драм і трагедій – давньогрецьким хором, його паро-
дами, стасімами, ексодами) своєрідним коментатором дії, вносячи 
додаткові тембральні барви у партитуру «Дафніса і Хлої» й тим 
самим посилюючи просторові можливості оркестрового звучання. 

215 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград : Музыка, 1971. С. 220.
216 Уведення в партитуру «Дафніса і Хлої» чотирьохголосного хору, який спі-

ває без слів і знаходиться за сценою, було незвичним прийомом для балетного 
жанру. Нагадаємо, що вперше цей прийом застосував П.  Чайковський, який 
увів партію хору в балеті «Лускунчик».
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Пластика руху, втілена через семантику побутового танцю, 
трактованого в жанровому ключі піднесеного вальсу, оживлює 
лейттему Хлої, близьку до оперних лейттем широтою музичного 
дихання, протяжністю у симфонічному розвитку тематизму.

Якщо стрижнем музичної пластики головних дійових осіб є 
метрична пластичність, кантиленність, група лейттем персонажів 
Доркона та піратів, які є уособленням сил зла, вирізняється темб-
рово-ударними інтонаціями, характерністю ритміки, малюнку 
рухів, показових для кожної «маски». Основу їхньої танцюваль-
ної характеристики становлять жорстка акцентність, тоталь-
на дводольність, регулярна ритміка, підкорена метру, що надає 
пластиці механістичності, брутальної примітивності.

У цілому дієвість розвитку в «Дафнісі і Хлої» досягається 
складною системою ритмічних структур балету, в якій вирізня-
ється пласт, пов’язаний з мірною ритмікою ритуальних танців-
ходів, пласт, пов’язаний з ритмічною фактурою вальсу, ноктюр-
ну, сициліани, а  також пласт, заснований на жорстких ритмах 
варварського маршу, галопу. 

Невіддільна від вишуканого гармонічного письма і тембраль-
ної колористичності, ця своєрідність ритміки у балеті «Дафніс і 
Хлоя» була покликана до життя особливою якістю рафінованого 
стилю М. Равеля – світлоносного, пронизаного ліризмом і, вод-
ночас, пластично виразного, «зримого». 

Саме орієнтація на пластичний тип художньої свідомості, 
властивий античності з її апеляцією до зору, до зображальнос-
ті, скульптурної статурності, втілення у музиці чуттєво-предмет-
ної природи міфу мало принципове значення для композитора. 
В  античності М.  Равель знаходить таку важливу для балетного 
мистецтва єдність двох первоначал – пластику в русі і пластику в 
статиці, перетворюючи в балеті не тільки виражальні можливості 
танцю, але й тілесну пластику скульптури. 

Саме у пластичній взаємодії музики і танцю, «у справжньому 
синтезі музичних і пластичних образів» 217 криється «симфоніч-

217 Богданов-Березовский В. От Люлли до Прокофьева… С. 37.

ність танцю» М. Фокіна 218, яка лежить в основі підходу цього хо-
реографа-новатора до драматургії балетного спектаклю. 

Однак необхідно пам’ятати, що сам М.  Фокін уважав шлях 
потактового перекладу ритмоїнтонаційного руху «[…]  з точ-
ністю до однієї тисячної – “нота за нотою, такт за тактом”»  219 
у рух ритмопластичний, хореографічний, тобто точний пере-
клад з мови музики на мову танцю, недоречним і недосконалим: 
«Музика і рухи тіла – це дві різні мови, тож, якщо переводити 
з однієї мову на іншу, то дослівний переклад завжди буде у ху-
дожньому сенсі нищівним. 

Так і навіщо перекладати? Навіщо говорити одне й те саме на 
двох мовах, та й ще разом? Іноді музика говорить там, де жест без-
силий, іноді жест може сказати те, чого музика не скаже […]» 220. 
Щодо точної передачі музичного ритму в танці, то хореограф ува-
жав такий метод своєрідним обмеженням «не тільки драматичної 
виразності», але й перешкодою до «ритмічної різноманітності» 221. 
А принцип музичного-хореографічного «унісону», тобто ритміч-
ної збіжності хореографічних рухів з музикою, (точної передачі 
«ритму музики ритмом тіла» 222) М. Фокін, хоча й не заперечував 
(як один з найстаріших прийомів музично-хореографічної роз-
робки в балеті), однак уважав, що надмірне його використання 
призводить до недопустимої одноманітності. 

М. Фокін-хореограф, який тонко відчував музику і завжди по-
чинав роботу над постановкою нового балету з вдумливого ви-
вчення музичної партитури, насамперед відштовхувався від му-
зичної драматургії і намагався втілити її особливості в драматургії 
хореографічній. Тож, оскільки самий музичний матеріал «Дафніса 
і Хлої» було побудовано за законами наскрізного симфонічного 

218 Показово, що сам М. Фокін у листі до С. Рахманінова зазначав: «Я у музи-
ки вчуся балету» [цит. за : Энтелис Л. Заметки на нотных страницах : сб. статей. 
Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1974. С. 114.]

219 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 355. 
220 Там само. 
221 Там само.
222 Там само. С. 356.
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розвитку, то й хореографічна партитура балету, на думку М. Фокі-
на, мала відповідати саме такому типу музичної драматургії. 

Принцип хореографічної симфонізації стає генеральним не 
тільки в постановці «Дафніса і Хлої» М. Фокіна, але й у його зна-
ковій постановці «Половецьких танців» з опери «Князь Ігор» 
О. Бородіна. Хореограф досягає тут абсолютного узгодження і то-
тожності музично-хореографічної горизонтальної та вертикаль-
ної політемності й поліритмії. Образно-емоційно співпадають не 
тільки акцентовані моменти в музиці і танці, але також вектори 
динамічних крещендо і наростань в музичній та хореографічних 
партитурах, кульмінаційні фази тощо. Екстатичність і стрімкість 
ритмоінтонаційного «образу руху» знаходять своє логічне втілен-
ня у нестримній стихії руху масових танцювальних форм.

Зауважимо, що спонукальним чинником динамізації балет-
ного руху в хореографічному вирішенні масових сцен виступає 
саме складна метроритмічна організація музики. Бельгійський 
диригент Дезіре Дефо у бесіді з дослідником балету В. Богдано-
вим-Березовським ще в середині 30-х  років ХХ  ст. прозорливо 
підмітив, що складні, асиметричні музичні метри несуть у собі 
«[…] необмежені можливості задля втілення великих людських 
мас, для передачі стихійного дихання і пульсу натовпу» 223. Тож 
не дивно, що на цьому принципі застосування нерівномірної ме-
трики у поєднанні зі складними семи,- дев’яти,- одинадцятидоль-
ними ритмоформулами (а це приводило до постійного зміщення, 
збою тактових рисок) М. Фокіним побудовано і стихійно-масові 
«Половецькі танці» О. Бородіна, і масштабні хорові сцени бага-
тьох опер М. Римського-Корсакова, і балети І. Стравінського з їх 
«косим дощем» змінних метрів, і масові сцени з балету «Дафніс 

223 Богданов-Березовский В. От Люли до Прокофьева… С. 37. Тезу про те, 
що різнометричність є більш динамічною, ніж рівнометричність, і  що різно-
метричність «уже сама по собі здатна підвищувати емоційний тонус музики» 
підтримує також Ю. Кон у своїй роботі про ритмічні особливості «Весни Свя-
щенної» І. Стравінського [див. : Кон Ю. «Заметки про ритм в «Великой Священ-
ной Пляске» из «Весны Священной» Стравинского. Теоретические проблемы 
музыкальных форм и жанров : сб . статей / сост. Л. Раппопорт ; общ. ред. А. Со-
хора, Ю. Холопова. Москва : Музика, 1971. С. 224]. 

і Хлоя» М. Равеля. Йдеться, зокрема, про «Войовничий танець» 
піратів та Фінальний танець юнаків і дівчат.

Справжньою пластичною дієвістю відзначено фінальну сцену 
балету «Дафніс і Хлоя» – апогей стихії танцювальності, – виріше-
ну в античній традиції вакхічних танців з їх шалом та оргіастич-
ністю  224. Тут також угадуються алюзії з «Половецькими танця-
ми» О. Бородіна, що дається взнаки й у принципах побудови всієї 
танцювальної сцени, і в підході М. Равеля «до мелосу і ритму» 225, 
у використанні постійно змінюваних карколомно-швидких тан-
цювальних тем (які, до того ж, навіюють певні асоціації-ремініс-
ценціі з темами «Шехерезади» М. Римського-Корсакова).

Стихія безперервного кружляння досягає тут справжнього 
симфонічного розмаху. В  шаленство вихрового руху, посилено-
го єдиною лінією тріольної пульсації, яка долає «недансантність» 
п’ятидольного розміру, вплітаються ритмоінтонації вальсу Хлої, 
танцю Доркона, тема кохання Дафніса і Хлої. В останній фазі фіналь-
ної сцени балету оргіастичність вакхічної пляски лавиноподібно на-
ростає, а пластичний «образ руху» стає усе дієвішим і рельєфнішим 
за рахунок підключення нових ліній у партії хору, інтенсивного мо-
тивно-варіантного тематичного розвитку, поперемінного переклю-
чення метрики з п’ятидольності на тридольність та дводольність. 

Ця енергія стрімкого руху в розгортанні пластичних ліній у 
музиці фінального танцю дозволила балетмейстеру М. Фокіну за 
три дні до прем’єри балету (8 липня 1912 року, театр Шатле, Па-
риж), попри певні постановочно-технічні труднощі – у тому чис-
лі, нетанцювальність п’ятидольного розміру, – знайти його ори-
гінальне хореопластичне рішення, яке відповідало самому духові 
і стилю равелівської партитури.

М. Фокін згадував: «[…] я застосував особливий спосіб поста-
новки фіналу: посилаю через сцену одну вакханку, потім другу, 

224 Лукіан називав ці танці, які виконувалися в культі Діоніса-Вакха, «фригій-
ськими», «дикими» [див. : Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и 
Рима / пер. с польск. В. К. Ронина. Москва : Высшая школа, 1988. С. 354].

225  Крейн  Ю. Симфонические произведения М.  Равеля. Москва  : Музгиз, 
1962. С. 91.
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потім двох, трьох разом; потім цілу групу з переплетеними ру-
ками, що нагадує грецький барельєф. Знову вони несуться через 
сцену поодинці й групами. Усім даю короткі, але різні комбінації. 
Кожному танцівникові доводиться виучувати тільки свій неве-
личкий танцювальний пробіг. Пропустивши таким чином усіх у 
глибині сцени з однієї сторони, я потім усю масу випустив з пер-
шої куліси. Усі разом здійнялися у вихорі загального танцю і… 
більша частина найскладнішого фіналу готова!» 226. 

Отже, музична драматургія, справжній симфонізм музичного 
розвитку балету «Дафніс і Хлоя» М. Равеля – адже сам компози-
тор визначив свій твір як «хореографічну симфонію» 227 – дозво-
лила постановнику М. Фокіну не обмежуватися використанням 
тільки традиційних форм танцювальності, й тим самим домогти-
ся справжньої пластичної дієвості лірично індивідуалізованих і 
стихійно-масових форм руху. 

Інший підхід до створення М.  Фокіним хореографічної ін-
терпретації статуарного ритмоінтонаційного «образу руху» зна-
ходимо в його постановці ритуальних сцен балету. Так, при по-
становці сцени Ноктюрну хореограф піддався магії пластично 
промовистого музичного «образу руху». М. Равель, апелюючи до 
зображальних можливостей музики, у  Ноктюрні максимально 
посилює пластичну, скульптурну виразність мелодики. Музи-
ка дає майже фізичне відчуття перетікаючої в рух скульптурної 
пластики, що закладено вже у самому проведенні основної лейт-
теми, яка передує Ноктюрну. Скульптурні фігури наче повільно 
оживають і втягуються в рух, який поступово переходить у та-
нець (суто балетний прийом оживлення картин). 

Скульптурна рельєфність музики Ноктюрна підказала М. Фо-
кіну адекватне пластичне вирішення цієї сцени. Хореограф за-
стосував тут прийом архаїчної пластики, що прийшла в давньо-
грецьке мистецтво фризів, виконаних у пласкому рельєфі, з Дав-
нього Єгипту. М. Фокін вибудував останню сцену танцю німф із 
Ноктюрну за принципом різноцентричного профільного зобра-

226 Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. С. 308. 
227 Див.: Равель М. Краткая автобиография. С. 195.

ження  – фігури танцівниць наче застигають у пластиці «різко 
протилежних атитюд» 228. 

Новаторські знахідки М. Фокіна в балеті «Дафніс і Хлоя» М. Ра-
веля, перегукуючись з ідеями А. Дункан, яка сповідувала естети-
ку вільного руху, повертали танець до його античних витоків, до 
природності руху і в той же час до певної міри передвіщали нову 
танцювальну пластику ХХ ст. Однак спеціально розроблена хоре-
ографом «антична» техніка танцю виявилася надмірно складною, 
незручною, такою, що не запам’ятовувалася, тобто не вкладалася 
у «пам’ять тіла» танцівників балетної трупи «Російські сезони» 
С.  Дягілєва, звиклих переважно до техніки класичного балету. 
Тож після того, як М.  Фокін був вимушений залишити посаду 
провідного балетмейстера-постановника дягілівської трупи  229, 
балет «Дафніс і Хлоя» був знятий з репертуару, а танцівники від-
разу забули все, чому їх навчив хореограф 230. 

Щодо несприятливих обставин, які напряму перешкоджали 
постановці М.  Фокіним «Дафніса і Хлої», слід назвати поспіх, 
з яким хореограф працював над балетом, а також тотальний брак 
репетицій. Адже у той самий час танцівники трупи «Російські се-
зони» були постійно задіяні на репетиціях балету «Післяполуд-
невий відпочинок фавна» на музику К. Дебюссі, який здійснював 
новоспечений балетмейстер, фаворит С. Дягілєва В. Ніжинський. 

Через недостатню кількість репетицій М.  Фокін навіть виму-
шений був вдатися до імпровізації, чогось на кшталт колективної 

228 Ролан-Манюель. Моріс Равель. Київ : Муз. Україна, 1975. С. 64–65. Як ві-
домо, цей прийом танцювальної пластики дуже широко використовував В. Ні-
жинський у своїх балетних постановках «Післяполудневий відпочинок Фавна» 
на музику К. Дебюссі (1912, театр Шатле, Париж), а пізніше у «Весні священній» 
І. Стравінського. Однак першовідкривачем цього прийому був М. Фокін, який 
застосував його у постановці «Гроту Венери» з опери «Тангейзер» Р. Вагнера 6 
квітня 1910 року у Маріїнському театрі (Петербург). 

229 М. Фокін залишив трупу «Російські сезони» відразу після прем’єри «Даф-
ніса і Хлої».

230 Це не стосується В. Ніжинського, який багато чого навчився та запози-
чив у М. Фокіна, заступивши його на посаді балетмейстера-постановника тру-
пи С. Дягілєва. 
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творчості. Такий імпровізаційний метод хореограф задіяв під час 
постановки сцени «панічного» жаху, який бог Пан насилає на мі-
тілемнійських воїнів-піратів, що викрали Хлою (Друга картина ба-
лету). Фактично, цей метод колективної творчості, як згадував сам 
М. Фокін, був скоріше режисерським, ніж балетмейстерським 231, 
адже йому довелося активно стимулювати творчу фантазію тан-
цівників, завдяки чому артисти самі – у рамках композиційно за-
даної мізансцени – відтворювали картину масової галюцинації, ви-
кликаної панічним жахіттям 232. А фінальну сцену «Дафніса і Хлої» 
М. Фокін взагалі створив за три дні до прем’єри 233. Не дивлячись 
на постановочний цейтнот, сам хореограф вважав фінал цього ба-
лету вдалим, оригінальним і не схожим на інші балетні фінали 234. 

І все ж таки, внаслідок цього поспіху в хореографічному вирі-
шенні «Дафніса і Хлої» були помітні певні шви і деякі стильові не-
відповідності 235. Зокрема, йдеться про хореографію масової сцени 
«Войовничого танцю» піратів, що почасти нагадувала сучасникам 
М. Фокіна інші постановки хореографа і, перш за все, – «Половець-
кі танці» з опери «Князь Ігор» О. Бородіна, а також частково балет 
«Шехерезада» на музику М.  Римського-Корсакова. А  головне  – 
М. Фокіну довелося залишити дягілівську трупу, і через це він не 
зміг удосконалити та відшліфувати хореографію «Дафніса і Хлої». 

Однак, попри всі незначні постановочні прорахунки, М. Фо-
кін назавжди залишиться в історії балетного мистецтва не тільки 

231 Як зазначав сам М. Фокін, «[…] недолік такого, більш режисерського, ніж 
балетмейстерського, прийому, полягає у тому, що ця колективна композиція 
залишається нефіксованою» [Фокин М. Против течения. Воспоминания балет-
мейстера. С. 312].

232 Див. : Там само. 
233 Див. : Там само. С. 308. 
234 Там само. 
235 Як стверджував дослідник і апологет творчості В. Ніжинського Р. Бакл, 

балетній партитурі «Дафніса і Хлої» не вистачало «чистоти хореографії» [Бакл 
Р. Вацлав Нижинский. Новатор и любовник / пер. с англ. Л. А. Игоревского. Мо-
сква : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. С. 285]. Однак, це твердження Р. Бакла, 
на наш погляд, можна вважати до певної міри суб’єктивним.

як хореограф-реформатор, який до того ж ще вважається пер-
шим «музичним» хореографом, творцем «безсюжетного балету», 
але також як перший автор (лібретист і балетмейстер-постанов-
ник) цілісної хореопластичної інтерпретації нового – симфоніч-
ного – типу балету на античний сюжет. Інтерпретації, яка в усій 
повноті змогла донести пластичну зримість равелівської музики, 
народжену з квінтесенції руху в його найрізноманітніших видах 
і формах, й – через красномовність жесту, стихію танцювальнос-
ті, скульптурність пантомімних форм – відтворити античну ауру, 
самий дух Давньої Греції. 

Загалом, історія і доля сценічних інтерпретацій балету «Даф-
ніс і Хлоя» М. Равеля є надзвичайно цікавим матеріалом, який 
заслуговує на окреме дослідження. Проте, повертаючись до 
постановки «Дафніса і Хлої» у Національній опері України, не 
можна, хоча б побіжно, не згадати, що перша сценічна версія 
цього балету була здійснена на київській сцені у 1969 році сла-
ветними українськими майстрами  – хореографом Анатолієм 
Шекерою, диригентом Стефаном Турчаком, художником-сце-
нографом Даніїлом Лідером. 

Щодо постановки «Дафніса і Хлої», здійсненої А. Рехвіашвілі, 
то вона (як сама зазначала) – задля хореографічного зображення 
самого духу та аури античної Греції – вдалася до прийому фрес-
ковості. Нагадаємо, що дослідник древнього мистецтва (у  тому 
числі, мистецтва античної Греції) Б. Р. Віппер уважав, що фресці, 
яка є більш площинним мистецтвом, притаманні монументаль-
ність, «[…] піднесений ритм і разом з тим узагальнена, спрощена 
мова» 236. У хореографічному мистецтві фресковість також пере-
дається через монументальність, організацію танцю «крупним 
мазком»: згадаємо, як організовував масові танцювальні сцени 
з балету «Дафніс і Хлоя» М. Фокін – на одному танцювальному 
русі, взятому начебто крупним планом. 

Безумовно, Аніко Рехвіашвілі у своїй хореографічній версії 
«Дафніса і Хлої» Моріса Равеля  – свідомо чи підсвідомо  – підпа-
ла під вплив ще одного видатного російського хореографа-нова-

236 Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства... С. 153.
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тора та експериментатора Леоніда Якобсона, який утверджував у 
своїй творчості принцип «хореографічної пластики» і вважав, що 
«[…] граничне проникнення у музичну тканину, стислість викладу 
при максимумі виразності» сприяє створенню балетного спектаклю, 
витриманого в єдиному ключі, де «[…] чи то має бути суто танцю-
вальна сцена, пантомімічний епізод чи речитатив, масова сцена чи 
слово – все намальовано єдиним почерком, єдиним стилем» 237. 

Саме так, «єдиним стилем» поставлений Л. Якобсоном балет 
«Спартак» А.  Хачатуряна, трактований хореографом як «скуль-
птурний стиль», або «стиль античної пластики»  238. Нагадаємо, 
що на початку кожної картини «Спартака» Л. Якобсон викорис-
товував своєрідну скульптурну фреску-заставку – «скульптурний 
рельєф, що розвивав дію» 239. Застосування античної пластики 
надало хореографові можливість «[…]  оживити в танці […] і 
представити їх зримо» «[…] два табори, дві могутні протиборчі 
сили – рабів-гладіаторів на чолі зі Спартаком (кожна поза і рух 
героя – це «відтворена антична скульптура» 240) і римських легіо-
нерів із жорстоким полководцем Крассом.

Усі основні сцени балету також витримані в цьому ж скуль-
птурному античному стилі: екстатична сцена народного свята са-
турналій, сцена змови, в якій «барельєф […] раптово «оживав», за-
вершувався смертю раба і знову перетворювався на мармур», сцена 
повстання рабів, що була «буквально виліплена» Л. Якобсоном 241. 

Йдучи за музикою А. Хачатуряна, хореограф задля постанов-
ки масової сцени розбрату в таборі Спартака застосував принцип 
«хореографічного речитативу» – «говорящої поліфонії» (терміни 
самого Л. Якобсона 242). Кожен з танцівників цієї масової сцени 

237 Якобсон Л. Письма Новеру, или Сценическая жизнь «Спартака» и крити-
ка критики. Музыкальная академия. 1993. № 2. С. 192.

238 Там само. С. 187.
239 Там само. С. 189.
240 Там само. С. 189. 
241 Там само. С. 189.
242 Там само. С. 189. 

був наділений самостійною партією, у той час, як усі танцювальні 
партії разом утворювали своєрідну «[…] оживлену скульптурну 
групу дії, що розвивається» 243.

І  в останньому акті балету пластично-хореографічну битву 
«легіонів» Спартака з легіонами Красса також було вирішено по-
становником скульптурно – у вигляді двох рухливих горельєфів 
(утворюваних специфічною конфігурацією тіл танцівників), що 
мали максимально відповідати войовничому характеру музики 
А. Хачатуряна. Проте музика ще одного з рухливих горельєфів, 
який мав зображати відплиття кораблів (галер), була, на думку 
Л. Якобсона, ритмічно невизначеною, аморфною, недансантною. 
Тож тільки дієвість пластичного рішення цієї сцени змогла подо-
лати і завуалювати «нехореографічність» музики.

Отже, скульптурний метод античної пластики, послідовно 
проведений Л.  Якобсоном у постановці балету «Спартак», від-
кривав невичерпні можливості нової хореографічної виразності. 
Внаслідок «[…] чудова, хоч і нерівна музика Хачатуряна, розказа-
на мовою пластики, стала живою і промовистою» 244. 

Як уже зазначалося, свій метод хореографічної пластики, за-
стосованої у балеті «Дафніс і Хлоя», А. Рехвіашвілі зазначила як 
«фресковість». Однак ця фресковість іншого плану, ніж скуль-
птурна фресковість Л.  Якобсона у балеті «Спартак». У  танцю-
вальній пластиці А. Рехвіашвілі використала два типи фресковос-
ті – скульптурно-статуарну та динамічну.

Фресковість першого типу зустрічаємо у композиційній по-
будові сцени Прологу, який виконує функції епічного зачину дії, 
вводячи глядача у далекий світ античності: це ніби погляд на Дав-
ню Грецію крізь вічність. Фресковість цієї сцени ніби візуалізує 
ритмоінтонаційні «образи руху» оркестрової інтродукції, в якій 
саме зароджується скульптурно-рельєфна, стримано-статична 
основна лейттема балету – лейттема Пана, німф і священного гаю 
як уособлення самої природи, яка у зародку містить музичний те-
матизм інших лейтмотивів і лейттем. 

243 Там само. С. 189. 
244 Там само. С. 192.
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У хореографічному рішенні А. Рехвіашвілі Пролог «Дафніса 
і Хлої» – це щось на зразок серії стоп-кадрів із картинно засти-
глими, виразними скульптурними групами дійових осіб-героїв 
балету, що заповнюють увесь простір сцени, окремими групами 
розташовуючись на його різних рівнях. На рівні авансцени – го-
ловні герої Дафніс і Хлоя у білосніжних туніках (білий колір як 
символ душевної чистоти і цнотливості) серед пастушок, пасту-
хів, німф, сатирів, одягнених у кольори природи (різні відтінки 
зеленого та оливкового як символу вегетації, вічного життя). 
Лікеніон та Бріаксіс – у червоному вбранні (червоний колір як 
символ пристрасті). І  нарешті, на сходинку вище  – на помос-
ті ар’єрсцені, що символізує гору Олімп,  – картинно застиглі 
величні фігури козлоногого Пана і Німфи, які будуть вершити 
долі героїв балету. 

На відчуття застиглої у пластиці фресковості працює й сце-
нографічне рішення сцени Прологу М. Левитської – живописні 
серпанкові завіси із зображенням острова Лесбос, що просвічує 
крізь вишукану в’язь орнаментального оздоблення з рослинними 
мотивами, запозиченого з давньогрецьких вазових розписів. По-
ступово, одна за одною, піднімаючись, ці завіси відкривають сце-
нічний обшир, що створює враження укрупнення, наближення 
зображення (щось на кшталт руху камери у кінематографі). Цей 
сценографічний прийом зміни ракурсу ніби оживлює зупинений 
у вічності часопростір балетного Прологу, переводячи його в рус-
ло сюжетної подієвості. 

Фресковість другого типу напрочуд динамічна: вона то ство-
рюється, то раптом зникає, то відтворюється заново  – у нових 
просторових формах і композиціях. Це пов’язано, насамперед, із 
стрімкою музичною дієвістю балету М. Равеля, з непреривністю 
інтенсивного музичного розвитку, з миттєвими змінами музич-
них епізодів, форм, сцен. На такій динамічній миттєво змінюва-
ній танцювально-пластичній фресковості будуються, перш за все, 
балетні сцени, пов’язані з вторгненням войовничих молодиків на 
чолі з їхнім ватажком Бріаксісом (в партитурі М. Равеля – це Во-
йовничий танець у сцені набігу піратів). Фактично, А. Рехвіашві-
лі застосувала тут монтажний принцип з’єднання кадрів-мізанс-

цен, де кожен кадр – це ніби застигла скульптурна фреска, але ще 
мить, і  вона так само швидко розпадається, щоб скластися вже 
в іншу фрескову форму, а та, у свою чергу, знову і знову транс-
формується у нові пластичні структури. Ці стрімкі трансформа-
ції хореографічно-пластичних фрескових форм – від статики до 
руху – нагадують прийоми оживлення в анімації, коли стики ка-
дрів непомітні для зору глядача. 

Як уже згадувалося, А.  Рехвіашвілі створила власне лібрето 
«Дафніса і Хлої». Роздивимося його основні відмінності від лібре-
то М. Фокіна – М. Равеля. Як анонсувалося у прес-релізі, створе-
ному для журналістів, озвучувалося на прес-конференції та було 
надруковано у програмному буклеті вистави, «[…] давньогрець-
ка історія слугувала лише натхненням для постановників, адже 
фабула суттєво змінена. Історія походження героїв, перипетії з 
їх викраденнями відкинуті, автори балету зосередилися лише на 
почуттях юних закоханих» 245. Чи так це насправді? Що змінилося 
у лібрето, а що залишилось майже без змін? 

По-перше, місце дії залишилось тим самим: це острів Лесбос. 
Також, фактично, в лібрето А. Рехвіашвілі залишились майже усі 
основні дійові особи (Дафніс, Хлоя, погонич биків Доркон, за-
коханий у Хлою, спокусниця Лікейон, ватажок піратів Бріаксіс), 
що й у лібрето М. Фокіна – М. Равеля, окрім другорядних (пас-
тух Ламмон). Натомість, А. Рехвіашвілі уводить у лібрето образ 
Німфи, в яку закоханий Пан. Порівняємо: в оригінальному лібре-
то – три німфи, які на початку балету присутні у вигляді статуй 
у гроті-вівтарі бога Пана, і тільки у сцені Ноктюрну оживають і 
сходять зі своїх п’єдесталів. Самий бог Пан у М. Фокіна – М. Раве-
ля присутній незримо, з’являючись у кульмінаційні моменти дії 
тільки у вигляді грізної тіні Пана. У той час, як у А. Рехвіашвілі 
образ Пана з умовного (вищої трансцендентної сили) трансфор-
мується в одного з головних персонажів балету. 

По-друге: в лібрето А.  Рехвіашвілі залишився сюжетний мо-
тив з викраденням Хлої та інших дівчат, попри всі запевнення, 

245 «Дафніс і Хлоя». Вечір одноактних балетів . С. 7.
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що «перипетії з їх викраденнями відкинуті» 246. В новій версії лі-
брето, так само, як в оригінальному лібрето, «Хлоя стає здобич-
чю ватажка островитян Бріаксіса» 247. Єдина різниця – в лібрето 
М. Фокіна – М. Равеля Бріаксіс був ватажком піратів. Навіть спо-
сіб набігу та викрадення той самий: і пірати, і молодики з сусід-
нього острова з’являються на кораблях.

По-третє, з’являється новий персонаж  – Ерот, який навчає 
Лікеніон (так у лібрето зазначено ім’я Лікейон) мистецтву спо-
куси для завоювання Дафніса. Отже виникає сюжетний мотив 
зради Дафніса. У М. Фокіна – М. Равеля Дафніс, не піддавшись 
чарам Лікейон, залишався вірним Хлої. Загалом, А. Рехвіашвілі 
значно посилює в своєму лібрето і, відповідно, у хореографіч-
ному рішенні балету, епізоди, пов’язані з пристрастями героїв – 
Лікеніон і Ерота, Дафніса і Лікеніон, Доркона і Лікеніон, Бріак-
сіса, Німфи, Пана тощо. 

Тож, як бачимо, в новій версії більше спільних сюжетних мо-
тивів з оригінальним лібрето, ніж розбіжностей. Тоді виникає 
питання, а  навіщо взагалі було створювати нове лібрето, таке 
близьке за змістом до лібрето М.  Фокіна  – М.  Равеля? Навіщо 
було робити чотири картини з прологом замість трьох? Тим біль-
ше, що як уже зазначалося, М.  Равель створив свій балет з на-
стільки продуманою власною концепцією взаємодії та розвитку 
образів героїв балету, яку втілив в одноактну форму «хореогра-
фічної симфонії» з напрочуд стрункою системою лейтмотивів і 
тем, уплетених у наскрізний симфонічний розвиток (адже у кож-
ного персонажа – власний лейтмотив або лейттема), що наймен-
ше втручання у цю концепцію порушує її цілісність. Як наслідок, 
зміщуються не тільки акценти в образних характеристиках дійо-
вих осіб, але відбувається підміна тематизму. Так, у хореографіч-
ній версії А. Рехвіашвілі Доркон танцює на темі Дафніса, на валь-
совій лейттемі Хлої – Ерот і Лікеніон, на лейттемі кохання Даф-
ніса і Хлої – Лікеніон, на марші Доркона – Доркон і Хлоя тощо. 

246 «Дафніс і Хлоя». Вечір одноактних балетів . С. 7.
247 Там само . С. 8.

Тобто порушується логіка як лейтмотивної системи балету, так і 
музичної драматургії балету в цілому.

До надбань хореографічно-пластичного вирішення «Дафніса і 
Хлої» А. Рехвіашвілі слід, перш за все, віднести посилення яскра-
вої видовищності вистави, театральності, що проявилася як на 
рівні власне хореографічному  – у поєднанні класичної лексики 
з «античною» пластикою, фресковістю, так і на рівні організації 
сценічного простору – у низці цікавих знахідок щодо мізансце-
нування, розташування груп танцівників, створення виразних 
скульптурно-статуарних пластичних форм, укрупнення пластич-
ного жесту, суто характеристичних моментів, які працюють на 
посилення виразності образу.

Про створення цілісної балетної вистави, заснованої на ор-
ганічній взаємодії художніх систем різних мистецтв – учасни-
ків балетного синтезу  – мріяв ще видатний балетний критик 
першої чверті ХХ  століття Акім Волинський. Як не згадати у 
зв’язку з цим актуальні й дотепер його слова про те, що ідеаль-
ний балет може з’явитися тільки як результат «[…] гармонічної 
співдружності усіх трьох дієвих сил: композитора, балетмей-
стера та лібретиста»  248. При цьому, пластичні символи мови 
танцю мають відповідати музичним малюнкам, лібрето «пови-
нно бути перекладом» «музично-пластичних тем» «на мову по-
етичного слова» 249; балетмейстеру «слід володіти» «неодмінно 
музичним мисленням», «талантом мислити геометричними по-
добами рухів і поз» 250, а композитор «[…] повинен вміти роз-
чиняти у звуках класичні фігури танцю» 251. «Ось коли музика 
стане одночасно і симфонічною і дансантною» 252.

248 Волынский А. Л. Книга ликований... С. 237.
249 Там само. С. 233.
250 Там само. С. 236. 
251 Там само. С. 54.
252 Там само.
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Єва Коваленко

хореографІчна ІнТерПреТацІя  
художнІх ТворІв у балеТІ  

нацІональної оПери україни

Робота присвячена проблемі інтерпретації художніх текстів 
(у  тому числі й літературних) у балетному театрі та створенню 
балетних образів мовою хореографії. У зв’язку з цим виникає ще 
один аспект – виконавська майстерність артиста балету, яка скла-
дається з його технічної підготовки, так званої школи класичного 
танцю, якою він оволодіває невпинно від першого для навчання 
в хореографічному училищі до останнього дня своєї сценічної 
кар’єри, і артистизму, без якого неможливо існування будь-якого 
актора на сцені. Техніка й артистизм дуже щільно співіснують у 
виконавській майстерності артиста балету: без артистизму навіть 
технічно бездоганний танець позбавлений рис образності і нага-
дує низку спортивних вправ, а без володіння технікою класичного 
танцю артист не буде переконливим у своїй ролі, адже артистизм 
у балеті – це здатність артиста передати переживання свого пер-
сонажа саме мовою хореографії. Інтерпретація балетних вистав в 
історичному розрізі – це динамічний процес, напряму пов’язаний 
із розвитком загального рівня балетного виконавства, школи, ес-
тетичних принципів епохи. І фактор, індивідуальності балетного 
артиста у цьому переліку є не менш значимим, ніж особистість 
хореографа – творця вистави, а іноді стає й визначальним, адже 
творчість балетного артиста – це активне виконавство, в процесі 
якого навіть відома хореографія розкриває нові, приховані сен-
си. У зв’язку з цим не менш важливою є здатність балетмейстера 
зібрати навколо себе виконавців для втілення свого задуму, які 
були б готові до творчого подвигу шліфування ще однієї з граней 

свого таланту. В  історичному розрізі показаний розвиток вико-
навського мистецтва та особливості інтерпретації вистав на сцені 
київського театру, який з 1991 року носить назву Національної 
опери України. Кілька вистав періоду незалежності – значимих з 
точки зору авторки – отримали ретельний аналіз. 

Історичні корені традицій балетного мистецтва в 
Націо нальній опері України. Відлік часу історії балетного 
виконавства, а  відтак і фахової підготовки артистів у Києві 
дослідники відносять до початку ХІХ  ст. Першою балетною 
виставою, що її побачили кияни, як зазначає Ю.  Станішев-
ський 1, був міфологічний балет «Венера і Адоніс» Д. Лефевра, 
поставлений спеціально запрошеним з московського Велико-
го театру італійським балетмейстером Ф. Мореллі, у виконанні 
трупи поміщика Дмитра Ширая, яка складалася із 40  танцю-
ристів і кріпацького оркестру. Про високий професійний рі-
вень артистів і музикантів свідчать наведені тим-таки Ю. Ста-
нішевським спогади московського князя П.  Шалікова, який, 
зокрема, писав: «Блискучий балет вразив нас. Мальовничі 
Терпсихорні групи, виразні положення яких, обертання, по-
гляди, картини промовисто пояснюють історію подій, солісти, 
подібні до блискавиці. За швидкістю ніг своїх, за котрими наші 
очі не встигають стежити, відображають пластикою рук і мімі-
кою обличчя різні пристрасті душі і серця з усіма їх відтінками; 
розкішні костюми, прекрасні декорації, чудовий оркестр – усе 
це приголомшує, зачаровує нас». Це був закінчений сюжетний 
балетний спектакль, а  високий технічний рівень танцівників 
і виразність виконання, поєднання віртуозності й емоційної 
наснаженості стало відмітною рисою українського балетного 
театру. Д. Ширай до 1810 року був антрепренером першого Ки-
ївського міського театру, відкритого 1805  року, і  його діяль-
ність значною мірою вплинула на розвиток класичного балету 

1 Станішевський Ю. О. Національна опера України . Київ : Музична Україна, 
2002. 736 с. С. 38. 
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і хореографічної майстерності  2. Він «не завантажував своїх 
кріпосних артистів іншою роботою, наймав професійних учи-
телів, а найкращим давав можливість отримати фахову освіту» 
У цьому процесі важлива роль належить також відомому хар-
ківському антрепренеру І.  Штейну, танцівникові й балетмей-
стеру, який ставив у своїй трупі не тільки драматичні й опер-
ні, а й балетні вистави, балетмейстерам Л. Млотковському та 
М.  Піона. Після заснування Київської опери 1867  року балет 
не одразу посів провідне місце  3. «27 жовтня 1867 р. відкрив-
ся постійний Київський оперний театр, де в1893–1909  роках 
працювала балетна трупа під керівництвом польських балет-
мейстерів С.  Ленчевського та М.  Ланге. Вони поставили ба-
лети «Жнива в Малоросії», «Приморське свято» (1893), «Фея 
ляльок», «Коппелія» (1903)» Місцевий уряд фінансував лише 
оперні постановки, вважаючи балетне мистецтво легковаж-
ним, балет згадується епізодично, коли йдеться про танці в 
операх або гастрольні виступи. П.  І.  Чайковський у листі до 
брата після прем’єри «Пікової дами» у Київській опері писав: 
«Особливо мізерною вийшла інтермедія «Щирість пастушки», 
але цього й слід було чекати. Адже балет у Києві всього з чо-
тирьох пар» 4 Формування академічного балетного мистецтва 
в Україні на початку ХХ ст. має низку особливостей, що позна-
чилися на його майбутньому.

По-перше, відбувалася загальна реформа театру: відомі кон-
цепції К. Станіславського, В. Мейєрхольда, Г. Крега, які стосува-
лися організації людського руху, «фізичних дій», використовува-
лися і в хореографії, про що свідчить влучне зауваження сучас-
ника: «Поєднання танцю, красу та значущість якого ніхто не за-

2 Станішевський Ю. О. Національна опера України... С. 39. 
3 Горбатова Н. О. Становлення мистецтва класичного танцю в Україні (20–

30-ті роки ХХ століття)  : автореф. дис.  ... канд. іст. наук  : спец. 17.00.01. Київ, 
2004. 18 с. С. 8. 

4 Чайковский П. И. Письмо к М. И. Чайковскому от 13.12.1890 г. П . И . Чай-
ковский . Полное собрание починений . Литературные произведения и переписка. 
Москва : Музыка, 1977. Т. XV б. С. 303. 

перечує, із сюжетом, що надзвичайно умовно виражається через 
міміку та жести, стилізовані хореографічною стихією, багатьом 
здавалися та здаються неприйнятними»  5, а  отже, потребували 
реформування. З’являються реформатори  – такі, як М.  Фокін, 
що намагається повернути балетному спектаклю дієвість, об-
разність, А. Дункан, що прагне створити «танець майбутнього», 
заперечуючи закони класичного балету, Еміль Жак-Далькроз із 
його «сольфеджіо для тіла» – системою ритмічної гімнастики, де 
проголошується мета «створити новий стиль життя» 6. 

По-друге, постала проблема взаємин класичного балету з 
фольклорними хореографічними традиціями, репрезентовани-
ми раніше, зокрема, в драматичному театрі. Майже всі спектаклі 
українських драматичних театрів (деякі з них навіть мали таку 
назву – музично-драматичні) супроводжувалися піснями й тан-
цями, а  балетмейстерами й виконавцями цих сцен часто були 
танцівники високого рівня, як, наприклад, Хома Ніжинський. Ця 
проблема оберталася завданнями обґрунтування та утвердження 
артистизму танцювального мистецтва: оскільки «в артистизмі як 
особливій виражальній якості виявляються найважливіші анти-
номії творчості», то саме артистизм «робить світ мистецтва по-
лем переживання інтенсивнішим, ніж саме життя» 7. Така макси-
мальна «інтенсивність переживання», подана в танці, можлива за 
умов високого професійного рівня та віртуозності. 

Нарешті, по-третє, становлення українського академічно-
го балету збігається у часі з багатьма цікавими спробами те-
оретичної рефлексії над хореографією як специфічним видом 
мистецтва. В  Україні реформа балету розглядалася в працях 
Б. Ніжинської. Формуються інструктивні програми в приват-
них балетних студіях, навчальні рекомендації на основі уза-

5 Луначарский А. В. Почему мы сохраняем Большой театр. Москва : Издание 
управления государственных академических театров, 1925. С. 14.

6 Чепалов О. І. Ритмопластичні теорії нової доби та їх зв’язок з хореографі-
єю. Метроритм – 2. Київ, 2005. С. 100–104. С. 101. 

7 Кривцун О. Творческое сознание художника. Москва : Памятники истори-
ческой мысли, 2008. – 360 с. С. 142, 144.
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гальнення педагогічного досвіду, хоча єдиного державного 
закладу для навчання класичного балету ще не існує. Своєю 
чергою, саме хореографія створювала особливо сприятливий 
ґрунт для розробки концептуальної бази інтерпретології як за-
гальної теорії виконавських мистецтв, а суспільний запит ви-
значався самою ситуацією епохи: «В періоди, коли світ зазнає 
почуття нестачі власної долі, тріумф припадає на мистецтво 
виконання… Найбільш містким алегоричним еквівалентом 
поетичного акту стає фігура акробата, танцівника, гімнаста як 
узагальнений образ артиста-виконавця» 8. 

Ці обставини позначилися і на формуванні української ба-
летної освіти. У 1892–1909 роках балетмейстером Київської опе-
ри працював польський хореограф і танцівник С. Ленчевський, 
з 1910 – К. Залевський, потім – А. Романовський, які намагалися 
розширити склад балетної трупи та її репертуар. В останніх ро-
ках перед вибухом Першої світової війни відбувалися численні 
гастролі, зокрема, Є.  Гельцер, М.  Кшесинської, О.  Смирнової, 
М. Обухова, Л. Єгорової, М. Мордкіна, завдяки яким українські 
глядачі познайомилися з шедеврами класичної хореографії в 
трактуванні різних шкіл. Для петербурзької школи був прита-
манний академізм, чистота виконання, для московської – вірту-
озність та драматичне наповнення танцю. що стало передумо-
вою синтезу найкращих традицій в українській балетній школі. 
Необхідно наголосити, що і після 1914 року не припинялися га-
стролі відомих виконавців  – М.  Кшесинської, П.  Владимирова, 
Т. Карсавіної, М. Мордкіна та інших. У 1915 році балетну трупу 
Київської опери очолили Олександр Кочетовський та Броніслава 
Ніжинська, які перенесли на сцену Київської опери постановки 
М. Фокіна, де самі виступали в провідних партіях, поставили ба-
лет «Горбоконик» у сценічній редакції О. Горського. 

Для формування традицій балетної педагогіки в Києві дуже 
важливим є процес заснування хореографічних студій М. Морд-
кіна, Б.  Ніжинської, А.  Романовського, Л.  Ланге, І.  Чистякова, 
О.  Гаврилової та ін. «Школа руху» Б.  Ніжинської  – театраль-

8 Кривцун О. Творческое сознание художника... С. 127. 

но-балетна студія для виховання танцівників-акторів, відкрита 
в 1919  році, вирізнялася орієнтацією на сучасну хореографію, 
що відобразилося як у методиці навчання (крім танцювальних 
дисциплін, студійці вивчали вираження в рухах або міміку тіла, 
стиль у рухах, теорію музики, запис рухів і т. ін.), так і в навчаль-
них виставах на сцені міського театру 9. Режисер М. Терещенко, 
який їх часто відвідував, писав: «У вічі впадала чіткість ліній зо-
внішнього малюнка спектаклів, організованість і злагодженість 
ансамблю, технічна вправність тіла, рухів. Але... у злагодженості 
малюнка я не бачив живої людської індивідуальності. Виконавці 
ансамблю знеособлювалися». На той час Ніжинська захоплюва-
лась ритмікою Жака-Далькроза та ідеями конструктивізму, що 
позначилося певним чином на її творчості: зокрема, вона вважа-
ла основою танцю рух, а  не позу, маючи на увазі новий спосіб 
інтерпретації балетної класики, що його демонстрували А. Пав-
лова та В. Ніжинський. «Згадайте. як Павлова вставала в арабеск. 
Ось як треба навчатися руху. Або Ніжинський: згадайте, скільки 
переходів, скільки нюансів було в траєкторії його стрибка. Всі 
ці нюанси й переходи створювали ілюзію, начебто він танцює, 
не торкаючись землі. Згадайте, як Павлова наближалась до ви-
конання своїх па. Саме це наближення, ці підходи і є справжній 
рух. Вся чарівність Павлової була в тому, як вона ставала в атті-
тюд, арабеск чи іншу позу» 10.

Сучасники А.  Павлової, яким пощастило бачити її на сцені, 
згадують, як вона навіть у статичній позі створювала ілюзію по-
льоту. Це видно на малюнку художника О. Сєрова – афіші «Росій-
ських сезонів» С. Дягілєва. Балерина стоїть на кінчику пальців у 
позі арабеска, але центр її тяжіння зміщений трохи вперед, плечі 
розкриті й відкинуті, що додає всій постаті рівноваги, гармонії. 
Ця поза нестійка, Павлова немов відпочиває, зачепившись за 
якусь невидиму хмаринку, готова будь-якої миті злетіти вгору. 

9 Волхонович Ю. Броніслава Ніжинська і Лесь Курбас. Український театр. 
Київ, 1997. № 1. С. 5–7, 12. 

10 Ратанова М. Бронислава Нижинская в тени легенды о брате. Нижинская Б. 
Ранние воспоминания. Москва : Арт, 1999. 350 с. С. 15.
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Артистка вміла фіксувати такі моменти «нестійкої рівноваги» 
максимально довго, вражаючи глядачів своєю ефемерністю. Така 
манера виконання, характерна для перших балерин доби роман-
тизму – М. Тальоні, К. Грізі, Л. Гран, була витіснена переможним 
академічним стилем Петіпа з його апломбом, упевненістю, ста-
більністю. В епоху Петіпа класичний танець досяг свого найви-
щого розвитку, вдосконалилась його техніка, з’явились найсклад-
ніші за своєю побудовою форми танцю (па-де-де, па-д’аксьон), 
але драматургія в балетному спектаклі стає другорядною, по-
ступаючись місцем розважальності, видовищності, демонстрації 
технічної довершеності виконання. Із цієї кризи балет виводить 
Михайло Фокін, який повертає танцю його дієвість, застосову-
ючи для цього досвід романтичного («тальоніївського») балету, 
«орієнтальних» та античних танців.

Значущість цього доробку Б.  Ніжинська зрозуміла в кон-
тексті епохи, поєднуючи в своїй педагогічній практиці кращі 
традиції та новаторські експерименти. Саме в студії Б. Ніжин-
ської починав своє знайомство з мистецтвом балету С. Лифар. 
Паралельно з діяльністю у своїй студії Б. Ніжинська працювала 
в Київській консерваторії, в Центральній балетній студії, в дра-
матичній студії Єврейського культурного центру, в засновано-
му Лесем Курбасом Молодому театрі, а пізніше і в Українській 
школі драми. Б. Ніжинській були близькими творчі принципи 
цього талановитого режисера, який надавав великого значення 
пластичній виразності актора.. Промовистим є уривок зі спога-
дів однієї з колишніх учениць Ніжинської, яка «згадує, як під 
час занять у студії хореограф, навчаючи мистецтву жесту, по-
казала, як можна без слів, користуючись лише виразною плас-
тикою рук, “прочитати” монолог Ніни з лермонтівського “Мас-
караду”»  11 Схожі завдання давала нам н.  а.  України відомий 
сучасний балетмейстер А. Рубіна на уроках композиції танцю у 
КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Ніжинській доручили очо-
лити балетну трупу в новоствореній Українській районній опе-

11 Волхонович Ю. Броніслава Ніжинська і Лесь Курбас. Український театр. 
Київ, 1997. № 1. С. 5–7, 11.

рі, але 1921 року у зв’язку із тяжкою хворобою брата вона ви-
їхала до Відня і більше не повернулася. Її подальше життя було 
пов’язане з антрепризою С.  Дягілєва, де вона поставила свої 
найкращі балети («Весіллячко» І. Стравінського, «Лані» Ф. Пу-
ленка, «Блакитний потяг» Д. Мійо), а потім із багатьма трупа-
ми Лондона, Парижа, Берліна, Буенос-Айреса та Сполучених 
Штатів Америки. Ніжинській належить перша сценічна інтер-
претація «Болеро» М. Равеля, Моріс Бежар зізнався, що у своїй 
постановці він використав саме її ідею.

У січні 1919  року Тимчасовий робітничо-селянський уряд 
України прийняв постанову «Про передачу всіх театрів та кіне-
матографів у відання відділу освіти». Київську міську оперу було 
націоналізовано й перейменовано в Державний оперний театр 
імені Карла Лібкнехта, а  балетну трупу очолили М.  Фроман і 
М. Мордкін. Вони поставили «Жізель» і «Вальпургієву ніч», що 
не було випадковістю: партія графа Альберта – одна з найкращих 
у репертуарі М. Мордкіна. Артист приділяв увагу таким подро-
бицям, як оформлення вистави, костюми, реквізит, освітлення 
сцени. Наприклад, він відмовився від виграшної варіації у дру-
гому акті, вважаючи, що вона порушує загальний ліричний на-
стрій «білого акту». Дует М.  Мордкіна та Маргарити Фроман у 
«Жізелі» зачарував київських глядачів. Опис деталей створюва-
ного М. Мордкіним образу Альберта в «Жізелі» і процесу роботи 
над ним дає Б.  Львов-Анохін. Наприклад, коли Мордкін у ролі 
Альберта приходив на могилу Жізелі у ІІ дії вистави, він одягав 
довгий плащ, який шлейфом ефектно тягнувся за ним. «Це не 
тільки плащ, це «реквієм», скорботна процесія, обряд, що від-
бувається в душі Альберта. Довгий плащ, що важко тягнеться за 
мною, вірніше, зі мною, допомагає донести до публіки мій на-
стрій» 12. Однією з вимог Мордкіна до декораторів був величез-
ний хрест на могилі Жізелі. «Мені потрібен саме такий хрест, – 
говорив артист, – це мій сценічний декоративний партнер, я без 
нього не можу, він повинен бути дуже великим, на його фоні 

12 Львов-Анохин Б. А. Мордкин в «пересказе» Качарова. Советский балет . 
1991. № 3 (57). С. 5–6, 47.
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моя постать повинна здаватися маленькою, розчавленою цим 
хрестом. Ви скажете, що на самотній могилі Жізелі не може бути 
такого хреста, але театр не повинен дотримуватися тільки прав-
доподібності, він потребує перебільшення» 13. М. Мордкін постає 
не тільки як танцівник, але насамперед як актор, що вболіває за 
спектакль у цілому, за його драматургію, а не тільки за своє місце 
в ньому, і цілком закономірно, що його творча доля перетнулася 
з визначним українським драматичним режисером Л. Курбасом: 
М.  Мордкін працював у студії Молодого театру, допомагав ре-
жисеру в постановці пластичних сцен у спектаклі «Цар Едіп» 14. 
С.  К.  Бондарчук, один з учасників тієї історичної постановки, 
згадує: «Робота з Мордкіним захоплювала своєю оригінальністю, 
темпераментом і граціозністю пластичних форм. Вправи не були 
шаблонним класичним станком (ми його знали і раніше), як не 
були й звичайними академічними танцями. Скоріше їх можна 
було назвати творчими етюдами. Своїм прекрасним тілом Морд-
кін «співав під музику», а ми й собі намагалися відтворювати це. 
...Ці вправи давали нам не лише фізичну стрункість і вміння, а й 
підносили внутрішньо: після них легше дихалось, відчувалось і 
думалось» М. Мордкін також був головним балетмейстером ство-
реного в травні 1919 року першого в історії української культури 
національного оперно-балетного театру – Державної української 
музичної драми. Серед його постановок – балет І. Гютеля «Азіа-
де», де в мімічній ролі Шейха виступив Л. Курбас. Унаслідок боїв 
громадянської війни було захоплено Київ, театр зруйновано. 

За свідченнями С.  Лифаря, «Київ за два роки вісімнадцять 
разів міняв господарів – то червоних, то білих. Улітку 1919 року 
запанував найчорніший терор. <...> підпалювали будинки, вби-
вали заложників, знівечені трупи кидали на вантажівки, мов 
забиту худобу» Незважаючи на важкі обставини, Київ жив 
бурхливим творчим життям. «Культура починала “очищувати” 

13 Львов-Анохин Б. А. Мордкин в «пересказе» Качарова. Советский балет . 
1991. № 3 (57). С. 5–6, 47. 

14 Бондарчук С. К. «Молодий театр» Чому я взявся за перо? (Трошки історії). 
Молодий театр. Генеза. Завдання. Шляхи. Київ : Мистецтво, 1991. С. 17–25, 143. 

духовний простір від суєтного й другорядного, хоча, задля спра-
ведливості, слід визнати: інтенсифікувалася й культура “масо-
ва”» 15. В опері й балеті ситуація була найважча. А. Мессерер зга-
дує доповідь одного «товариша» на засіданні Раднаркому, який 
казав, що «на цьому етапі Великий та Малий театри не потрібні 
робітничо-селянській Республіці, тому що в їхньому репертуарі 
ті самі буржуазні п’єси й опери, як-от «Травіата», «Кармен» та 
«Євгеній Онєгін», і що не слід кидати дорогоцінне паливо до не-
нажерливих печей московських театрів»  16. Така сама дискусія 
виникала і з приводу Київської опери. Колектив пережив скрут-
ні часи. Балетмейстером трупи в 1922  році став Р.  Баланотті, 
який здійснив експериментальні постановки «літаючого балету» 
(«Чари сну», «Подорож на повітряній кулі»). Ефекти польотів 
застосовувалися у спектаклях і раніше – сцена Київської опери 
мала для цього всі необхідні технічні можливості Відомий тан-
цівник, прем’єр львівської опери О. Сталінський у своїх мему-
арах описує враження від такої вистави, що відбулася на сцені 
Київського оперного театру у 1913 році: «Якось наша мама по-
вела мене й брата на дитячий ранковий спектакль, на так званий 
«літаючий балет». Як зараз пам’ятаю сцену Київського оперно-
го театру, що була заповнена чарівними істотами в коротких, 
пишних різнобарвних спідничках і в капелюшках у формі кві-
тів: троянд, тюльпанів, маків... І понад цими живими клумбами, 
що увесь час у танці змінювали свої узори, пурхали величезні 
метелики... – теж артисти балету» 17. Свої вистави ставили А. Ро-
мановський, І.  Чистяков та М.  Дисковський. Спектаклі остан-
нього відзначалися еклектикою, захопленням акробатикою та 
ритмізованою пантомімою, нехтуванням класичним танцем, що 
особливо виразно виявилося в експериментальній постановці 
«Лебединого озера», яка швидко зійшла зі сцени. Подібні про-

15  Корнієнко  Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ  : Факт, 1998. 
470 с. С. 80.

16 Мессерер А. Танец. Мысль. Время. Москва : Искусство, 1990. 265 с. С. 71. 
17 Сталинский О. Из воспоминаний очевидца киевских гастролей Айседорі 

Дункан. Айседора Дункан. (Сборник). Киев : Муза, Лтд., 1994. 349 с.
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цеси відбувалися також у Харківському та Одеському оперних 
театрах. Це, з  одного боку, прагнення балетмейстерів до екс-
периментів, як справді цікавих, так і відверто дилетантських, 
хибних, а з іншого – постановки класичних спектаклів. На від-
міну від драматичного театру, де революційні шукання режи-
серів-експериментаторів знаходили широку підтримку в масах, 
у балеті глядач хотів бачити більш традиційну класичну хорео-
графію. Почали розширюватись балетні трупи, активізувалася 
робота хореографічних студій і приватних балетних шкіл, а  у 
Харкові, який був столицею України, спеціальним рішенням від 
24 квітня 1925 року було створено перший національний опер-
но-балетний театр – Державну українську оперу. 

Отже, в  1900–1920  роках в Україні відбувається процес ста-
новлення національного балетного театру, який супроводжуєть-
ся формуванням нових балетних шкіл і студій, удосконаленням 
виконавської майстерності артистів, яким було під силу виконан-
ня класичних шедеврів. Театр пройшов усі етапи експеримента-
торства, але зрештою повернувся до академічної класики як інди-
катора професіоналізму. Виконавська майстерність українських 
артистів балету, складовими якої є технічна досконалість, так зва-
на «школа» органічно поєднувалася з артистизмом, натхненним 
виконанням, притаманним самій природі, характеру українсько-
го народу. Початок ХХ  ст. в Україні позначено вирішальними 
кроками до створення академічного балетного мистецтва. Від-
булася кодифікація творчого досвіду та експериментальних по-
шуків, визначилися необхідні передумови формування сценічної 
віртуозності та артистизму.

Усталення системи хореографічного шкільництва після дис-
кусій першої третини ХХ  ст. мало наслідком ефективний роз-
виток балетного виконавства. Вже 30-і роки характеризуються 
розквітом українського балетного мистецтва, значною мірою 
обумовленим зверненням до шедеврів балетної класики, доціль-
ність існування яких ставилася під сумнів ідеологами Пролет-
культу. Так, у 1926 році на сцені українського Державного ака-
демічного оперного театру було поставлено «Баядерку» Л. Мін-
куса, «Лебедине озеро» П. Чайковського та «Жізель» А. Адана. 

Постановки здійснив Л. Жуков 18. Він репетирував із молодими 
українськими артистами, які згодом стали гордістю українсько-
го балету, серед яких О. Гаврилова, К. Васіна, Н. Верекундова, 
О. Сталінський, В. Шехтман, О. Бердовський. На київській сцені 
починав творчий шлях славетний балетмейстер, автор «Бахчи-
сарайського фонтану» Ростислав Захаров. Значна роль у форму-
ванні професійної балетної школи належить Галині Березовій, 
яка в 1937–1941 роках була головним балетмейстером і педаго-
гом київського Театру опери та балету ім. Т. Шевченка, постави-
ла на київській сцені балети «Лебедине озеро» (1937), «Спляча 
красуня» (1939), «Бахчисарайський фонтан» (1938), «Кавказь-
кий бранець» (1939) Б. Асаф’єва та «Лілея» К. Данькевича (1940) 
(майже одночасно з «Лілеєю» В. Чабукіані в Києві була постав-
лена «Лауренсія» Ю. Крейна). 

Київське хореографічне училище – перший в Україні держав-
ний заклад, що готує професійних артистів балету, розпочинає 
свою історію 1934 року, коли при Київському театрі опери та бале-
ту була створена балетна студія. 1938 року за рішенням уряду ство-
рюється трирічний хореографічний технікум, до складу якого уві-
йшла ця студія та хореографічне відділення заснованого 1933 року 
Театрального технікуму. Його очолив Л. Жуков, а першим худож-
нім керівником став відомий балетмейстер з. а. України Б. О. Таї-
ров. 1940 року, з метою вдосконалення підготовки артистів балету 
шляхом збільшення терміну навчання до 7 років, технікум було пе-
рейменовано на Київську спеціальну середню школу-десятирічку, 
а 1941 року – на Київське державне хореографічне училище. 

Повоєнна історія Київської опери має багато яскравих сто-
рінок, але особливо виділяється період 1960-х  років, коли на-
дійшло світове визнання колективу: низка гастролей, розпочата 
1963 року виступами в Югославії, завершилася тріумфом столич-
ної балетної трупи, що була відзначена на фестивалі в Парижі 
1964 року як найкращий балетний колектив. Головний балетмей-
стер Гранд-Опера Серж Лифар також нагородив Валерія Парсє-

18  Соліст московського Великого театру, який разом зі своєю партнеркою 
М. Рейзен танцювали провідні партії на українській сцені. 
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гова та Іраїду Лукашову призами Вацлава Ніжинського та Анни 
Павлової. У  той період у трупі зібралося ціле сузір’я видатних 
солістів: Євгенія Єршова, Олена та Варвара Потапови, Валенти-
на Калиновська, Іраїда Лукашова, Алла Гавриленко, Людмила 
Герасимчук, Анатолій Бєлов, Микола Апухтін, Валерій Парсєгов 
та багато інших. Провідна роль у формуванні творчого обличчя 
колективу Київської опери 1950–80-х років належить балетмей-
стерам-керівникам трупи Вахтангу Вронському, Роберту Клявіну, 
Анатолію Шекері, Генріху Майорову, Валерію Ковтуну, Віктору 
Литвинову. Кожен з них зробив свій вагомий внесок у справу 
розвитку українського національного балетного мистецтва. 

Творчість А. Ф. Шекери та формування традицій балет-
мейстерського мистецтва. Творчі можливості артистів бале-
ту, закладаючись у школі, здійснюються у кінцевому результа-
ті – виставі. Внутрішній світ людини як основа балетного мис-
тецтва, розкриття змісту через його опосередкування, медіацію, 
а відтак і через танцювальні умовності, конвенції визначає ви-
хідні умови такого тлумачення драматичного та музичного пер-
шоджерела, яке не може звестися виключно до пантоміми як 
розмови глухонімих. 

Абстракція танцювальної умовності відкриває безмежний 
простір тлумачень людських переживань, що зникає в пантомімі, 
а тому рефлексії як основі цього простору відведено провідне міс-
це в балетному виконавстві. Наслідком цього є особливе покли-
кання балетмейстера як носія творчої рефлексії «Постановник і 
вихователь – це живі обов’язкові грані балетмейстерської профе-
сії», – стверджує О. В. Шаповал стосовно творчості балетмейстера 
А. Ф. Шекери  19. До цього можна додати, що, по-перше, така єд-
ність виховання і виконання властива і життєвому шляху артистів, 
які перетворюються на репетиторів, а по-друге, її основу становить 
загальна основа балетного мистецтва – творча рефлексія. 

19 Шаповал О. В. Творча діяльність балетмейстера А. Ф. Шекери в контексті 
історії української хореографічної культури 60–90 років ХХ століття : автореф. 
дис. … канд. мист. : спец. 17.00.03. Київ, 2006. 27 с. С. 16. 

Особлива місія балетмейстера виявляється в специфічному 
колі проблематики цілісної балетної вистави та завдань її ре-
конструкції. Балетна інтерпретація музики та драми не зводить-
ся до умовної, ілюстративної пантоміми, але не може оберну-
тися також побудовою танцювального дивертисменту. В історії 
балетного мистецтва така суперечність виявилася в дискусіях 
навколо хореодрами, а згодом – у проблемі симфонізації балету. 
Відлік таких дискусій ведеться звичайно від прем’єри «Бахчиса-
райського фонтану» Б. Асаф’єва, коли його постановник Р. За-
харов «створив не балет у звичайному сенсі слова, а цілісну хо-
реографічну драму» 20. Відомо, що в цій прем’єрі блискуче уна-
очнилися постулати високого драматичного тлумачення танцю-
вального мистецтва: «“Танцюючий актор”, “танець як вияв по-
тужних людських пристрастей» – ці проблеми… знайшли своє 
розв’язання” 21. Водночас тоді ж як альтернатива з’явився «іро-
нічний ярлик “драмбалет”». Драмбалет, за словами Грошевої, це 
поняття, яке «у своєму народженні було дуже далеке від іронії. 
Воно виникло ще на самому початку 1920-х  років, коли група 
діячів балету на чолі з актрисою Н. Греміною та композитором 
Н.  Рахмановим висунула гасло драматизації балету. Проголо-
сивши завдання реалістичного відтворення дійсності засобами 
самого танцю («осмислене обтанцьовування»), вони повністю 
виключали можливість використання пантоміми або мімодра-
ми, прагнучи замінити її сполученням «звільненої від балетного 
шаблону» класики з акробатикою, чистою пластикою.…Однак 
тоді мислення хореографів ще не могло досягнути…зрілості» 22. 
Так окреслилася антиномія меж балетного мистецтва «пантомі-
ма – дивертисмент», яка значною мірою спрямувала хореогра-
фічне мислення балетмейстерів у річище формування цілісної 
вистави. Наявність зазначеної суперечності зумовлює те, що 
одна з постійних проблем балетної режисури полягає в необ-

20 Грошева Е. А. Большой театр Союза ССР. Москва : Музыка, 1978. 400 с. С. 153.
21 Там само. С. 155.
22 Там само. С. 156.
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хідності знаходження рівноваги танцювального і драматичного 
чинників. Однобічна перевага першого загрожує балетній ви-
ставі перетворитися на дивертисмент, натомість ототожнення 
балету з драмою перетворює його на пантоміму. Ці Сцилла і 
Харибда балетного мистецтва добре усвідомлювалися його май-
страми. Видатна балерина О. М. Люком визначає балет як мис-
тецтво танцювальних форм, яке містить драматичну дію, що ви-
магає від танцівників іншого ставлення до сценічної виразності, 
ніж у акторів драми: «Балет, насамперед – це мистецтво танцю-
вальних форм. Але, крім цього, балет містить в собі і драматич-
ну дію… Правда, драматична виразність у балеті принципово 
інша, ніж виразність звичайної драматичної гри.…всі елементи 
гри в балеті повинні бути більш піднесеними, коли можна сказа-
ти, більш патетичними, ніж у драмі. Але цього замало: малюнок 
танцю, його технічна форма не повинні закриватися розмаїттям 
і багатством драматичних прийомів» 23. 

Упродовж тривалого часу точилися гострі дискусії щодо 
можливостей і шляхів розвитку класичного балету. Прихиль-
ники зближення балету з пантомімою в 1930-х роках висували 
тезу про закостенілість класичних конвенцій, про їх нежиттєз-
датність. На думку І.  І.  Соллертинського, класичний танець, 
який «застиг поза часом і простором» 24, повинен поступитися 
місцем пантомімі: «Виразний танець мислиться нами насампе-
ред як сюжетна пантоміма, яка, на відміну від простої драма-
тичної пантоміми, не тільки розігрується, а й танцюється»  25. 
Через сорок років знову в центрі уваги опинилися питання 
створення хореодрами та хореографічної симфонії. Зовні про-
тилежну позицію тут висловив В. В. Ванслов, який, протистав-
ляючи балет драмі, твердить стосовно персонажів балетної 
вистави, що «танець для них не мовлення, а  форма існуван- 

23 Люком Е. М. Моя работа в балете. Ленинград : Всероссийское Театральное 
Общество, 1940. 32 с. С. 22.

24  Соллертинский  И.  И. К  спорам о балете [статьи 1928–1930  гг.]. 
Соллертинский И . И . Статьи о балете. Ленинград : Музыка, 1973. С. 42–65. С. 42. 

25 Там само. С. 44. 

ня»  26. Спробою долання суперечностей між танцем і драмою, 
а  отже між мовленням та існуванням у сенсі В.  В.  Ванслова. 
була запропонована Р. В. Захаровим концепція дієвого танцю, 
яка має переваги ще й у тому, що в ній усувається радикальне 
протиставлення «пантоміма  – дивертисмент» як нібито несу-
місні позиції. Ф. Лопухов, відзначаючи впровадження елементів 
танцювального тлумачення образу поза балетом, запропонував 
поняття «напівтанцю» (demi-dance). Висуваючи «питання про 
те, що умовно названо мною напівтанцем, який містить міміку, 
жест, позу та, особливо, манеру ходи кожного персонажа» 27, ба-
летмейстер за приклади наводить гру оперних співаків Ф. Ша-
ляпіна в «Русалці» та, особливо, І. Єршова, який у «Тангейзері» 
«знайшов дивовижно нервовий біг-ходу» 28. Такі прояви хорео-
графічної виразності поза балетом можна також позначити ще 
одним терміном, уживаним Лопуховим, а  за ним і Фокіним  – 
«підготовка», «preparation» як своєрідний зародок танцюваль-
ного руху, що межує з пантомімою. Ця концепція народилася 
в дискусіях з А. Дункан, яка «начебто віднайшла давньогрецькі 
рухи»  29 за збереженими зображеннями. Ф.  Лопухов пропонує 
«відтворювати намальовані рухи, виходячи з реальних можли-
востей людського тіла. Наприклад, коли ми бачимо на малюнку 
людину, яка стоїть на правій нозі, з лівою піднесеною.., то ви-
значити, з якої ноги буде зроблено далі крок, неважко. Зробити 
крок з правої ноги, яка стоїть на землі, неможливо…» 30. Ці уяв-
лення узгоджуються з концепцією дієвого танцю і дозволяють 
знаходити шляхи «обтанцьовування» драми. 

Ця концепція стосується і класичного танцю, який склада-
ється із тих елементів, які надає класичний екзерсис, а водночас 

26  Ванслов  В.  В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. Изд. 2-е, 
допл. Москва : Искусство, 1971. 304 с. С. 25.

27  Лопухов  Ф.  В. Хореографические откровенности  / вступ.  ст., ред. 
Г. Н. Добровольской. Москва : Искусство, 1972. 216 с. С. 186.

28 Там само. С. 189. 
29 Там само. С. 149. 
30 Там само. С. 149.
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містить невичерпні можливості осмислення. На розкриття таких 
можливостей, зокрема, була спрямована реформа М. М. Фокіна. 
«В старому балеті танець і гра утворювали дві роз’єднані сфери 
поведінки актора на сцені, що робило балет “двомовним”. Інше 
відбувається в “новому балеті” <…> лініями тіла (тобто танцем) 
треба розповідати про радість і сум людини... Ось чому в фокін-
ських балетах колишні соло і дуети остаточно стають “моноло-
гами і діалогами”» 31. Елементи танцювальних рухів тлумачаться 
як синтаксичні одиниці мовлення, що відтворюються, водночас 
розкриваючи розмаїття змісту. Людський крок, приміром, ви-
значений самими можливостями фізіології людського прямо-
ходіння, а  водночас існує безліч способів ходи, кожен із яких 
свідчить про характер персонажа, про наміри і душевний стан. 
Тому й за фігурами класичного танцю приховуються безмежні 
можливості осмислення. То ж має рацію О. М. Люком, яка на-
голошує саме на гіперболізації танцювальних фігур, за якими 
виконавець розкриває прихований сенс. 

Своєю чергою проблема дієвого танцю та уникання проти-
річчя «дивертисмент – пантоміма» стосується значно ширшо-
го кола питань, пов’язаного із взаємовідношенням танцю та 
літератури. З  історії балету відомо, що упереджені уявлення 
про несумісність балету і слова були спростовані, зокрема, гуч-
ним успіхом «Втрачених ілюзій» Б. Асаф’єва за О. Бальзаком, 
де виявилася майстерність Г. Уланової, зокрема, в тлумаченні 
кульмінації твору.. «У цьому танці все гранично загострено в 
сенсі психологічної виразності й разом з тим до кінця танцю-
вальне... Це трагічний танцювальний монолог»  32. Так само 
оповідні можливості танцю розкриваються і в «Лебединому 
озері», де музичні епізоди виявляють несподіваний драматур-
гічний сенс. Приміром, відоме адажіо у виконанні Уланової 
«було також драматичною сценою, в якій здійснювалося пере-

31  Слонимский Ю. И. Фокин и его время / Фокин М . М . Против течения . 
Ленинград : Москва : Искусство, 1962. С. 5–80. С. 63.

32 Львов-Анохин Б. А. Галина Уланова. Москва  : Искусство, 1970. Жизнь в 
искусстве. 280 с. С. 98–99.

родження характеру героїні» 33. Таким чином, здійснюється не 
«обтанцьовування» джерела як суто зовнішня поведінка, а пе-
реклад драматургічного сенсу мовою танцю, вияв закладеного 
в ньому змістового потенціалу через балетні умовності. Саме 
проблема вияву такого глибинного потенціалу виразності де-
монструє досвід балетних вистав Національної опери Украї-
ни, цілий період якого уособлює постать Анатолія Федорови-
ча Шекери..

А.  Шекера створив свій унікальний авторський хореогра-
фічний стиль, який у мистецтвознавстві називають «шеке-
рівським». Його вистави відкривають нову епоху в балетній 
режисурі: перехід від принципів хореодрами до симфонічної 
драматургії, створення танцювальної та драматургічної полі-
фонії. А. Шекера залишив велику мистецьку спадщину у вигля-
ді вистав, що прикрашають сцени Національної опери України 
та інших українських та закордонних театрів, де балетмейстер 
працював упродовж свого життя, а також теоретичних праць, 
режисерських експлікацій, записів танцювальних фрагментів 
і т. ін. Вивчення та осмислення цієї спадщини, так само, як і 
збереження в репертуарі кращих вистав А. Шекери, мають не-
оціненне значення як для розвитку виконавського мистецтва 
нових поколінь артистів, так і для формування нової генерації 
хореографів, вихованої на кращих традиціях балетмейстер-
ського мистецтва. 

Найкращі спектаклі А.  Шекери (а  загалом у доробку балет-
мейстера більше 40  вистав) відкрили нову епоху в балетній 
естетиці й, пройшовши випробування часом, стали хресто-
матійними. Це «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва, «Спартак» 
А. Хачатуряна, «Лебедине озеро» П. Чайковського, «Легенда про 
любов» А. Мелікова та багато інших. А. Шекера був також май-
стром малих форм, які стали його творчою лабораторією: варто 
згадати його яскраві постановки хореографічних картин в опе-
рах «Пікова дама» П. Чайковського, «Князь Ігор» О. Бородіна, 

33 Богданов-Березовский В. М. Галина Сергеевна Уланова. Изд. 2-е, испр. и 
допл. Москва : Искусство, 1961. 172 с. С. 43. 
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«Золотий обруч» Б. Лятошинського, «Сорочинський ярмарок» 
М. Мусоргського, одноактний балет «Болеро» М. Равеля.

Балетмейстер, вихований на традиціях хореодрами, продо-
вжує використовувати її найкращі надбання в царині дієвого 
танцю та балетної драматургії, але відмовляється від побутової 
конкретики, що свідчить про новий, вищий рівень хореографіч-
ної образності. О. В. Шаповал зазначає, що балетмейстер «праг-
нув виявити симфонічну образність партитури через конкретний 
сюжет»  34, і  водночас твердить про «приналежність до законів 
умовно-метафоричного театру» 35. А. Шекера був новатором у хо-
реографії, створивши свій оригінальний стиль, і почерк майстра 
позначається на всіх його творіннях, незважаючи на їх несхо-
жість і жанрову різноманітність. А. Шекера дуже тонко відчував 
оригінальну мелодику складної для хореографічного втілення 
музики Є. Станковича, у співпраці з яким були поставлені балети 
«Прометей» та «Ольга», готувалася до постановки фольк-опера-
балет «Цвіт папороті», якій на той час не судилося відбутися. 

У своїх останніх інтерв’ю А. Шекера висловлює своє ставлення 
до мистецтва балету і перспектив його розвитку, які він убачає 
у збереженні й розвитку класичної спадщини, без чого немож-
ливий поступ балетного театру. Усе це підтверджує положення 
щодо продуктивності академічної традиції та парадоксу продук-
тивного консерватизму.

Отже, досвід, нагромаджений традицією, становить той плід-
ний ґрунт, на якому лише можуть зростати творчі здобутки – так 
стверджує один із найбільших новаторів українського балету. 
А.  Шекера, якого свого часу вважали одним із найсміливіших 
експериментаторів, яккий відкрив нову епоху в балетній естети-
ці другої половини ХХ ст., убачає джерело творчого оновлення 

34 Шаповал О. В. Творча діяльність балетмейстера А. Ф. Шекери в контексті 
історії української хореографічної культури 60–90 років ХХ століття : автореф. 
дис. … канд. мист. : спец. 17.00.03. Київ, 2006. 27 с. С. 15.

35 Шаповал О. В. Творча діяльність балетмейстера А. Ф. Шекери в контексті 
історії української хореографічної культури 60–90 років ХХ століття : автореф. 
дис. … канд. мист. : спец. 17.00.03. Київ, 2006. 27 с. С. 13. 

українського балетного театру саме у збереженні та переосмис-
ленні класичної спадщини. 

Хореографія А. Шекери відома не тільки в нашій країні, а й 
за кордоном. Балетмейстер здійснив постановки своїх балетів 
в Анкарі (Туреччина), Скоп’є (Македонія), Белграді (Сербія) та 
Кракові (Польща), де вони йдуть із незмінним успіхом. У хоре-
ографа був надзвичайний авторитет у балетному світі. Він був 
одним із ініціаторів заснування в Києві Академії танцю – вищо-
го навчального закладу для підготовки кваліфікованих балет-
мейстерів і педагогів-репетиторів, де сам був керівником балет-
мейстерського курсу. А. Шекера неодноразово був членом журі 
Міжнародного конкурсу артистів балету і хореографів ім. С. Ли-
фаря. Щороку проводиться фестиваль вистав А. Шекери, у лис-
топаді 2002  року Національна опера України і Національний 
центр Міжнародного інституту танцю при ЮНЕСКО заснували 
премію імені Анатолія Шекери, якою відзначаються майстри ба-
лету – танцівники, балетмейстери, які зробили значний внесок у 
розвиток українського балетного мистецтва. Спектаклі майстра 
з успіхом ідуть на сцені Національної опери. 

В. Яременко – головний балетмейстер Національної опери 
(2001–2011) та основні риси його авторського стилю у виставі 
«Весілля Фігаро». В. Яременко став балетмейстером Національ-
ної опери України в 2001  році, після смерті А.  Шекери. Він за-
кінчив балетмейстерське відділення Української академії танцю, 
де А. Шекера був його керівником курсу та педагогом з мистецтва 
балетмейстера. Дипломною роботою В. Яременка, який ще про-
довжував свою танцювальну кар’єру, став балет «Чи почуєш ти 
мене?». Цей спектакль поставив відомий балетмейстер і педагог, 
на той час керівник Штутгартської академії танцю Алекс Урсуляк, 
який і допомагав В. Яременку переносити його на київську сцену. 
Прем’єра, у якій брав участь сам В. Яременко, пройшла з успіхом, 
але спектакль не увійшов до поточного репертуару театру. Згодом 
балет «Чи почуєш ти мене?» став чудовою сценічною практикою 
для студентів Київської муніципальної академії танцю імені С. Ли-
фаря. Як головний балетмейстер Національної опери України 
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В. Яременко розпочав свою творчу діяльність із постановки «Ше-
херазади» М. Римського-Корсакова (за М. Фокіним). Прекрасна 
класична школа В. Яременка, (він закінчив Московське хореогра-
фічне училище по класу педагога О.  Прокоф’єва) та театральне 
середовище, що оточувало його з дитинства, розвинули в нього 
потяг до шедеврів класичної балетної спадщини. Сам В. Яремен-
ко був одним із найкращих виконавців партії Золотого раба в 
«Шехеразаді». 1994 року він знявся в екранізації цього балету на 
кіностудії «Мосфільм»: фільм «Повернення Жар-птиці» склада-
ється з трьох балетів М. Фокіна – «Шехеразади», «Жар-птиці» й 
«Петрушки», поновлених Андрісом Лієпою та Ізабель Фокіною – 
онукою знаменитого балетмейстера «Російських сезонів». В. Яре-
менко часто виконував дует із «Шехеразади» в концертах: з І. Лі-
єпою, яка була його партнеркою у вищезгаданому фільмі, а потім 
зі своєю дружиною – провідною балериною Національної опери 
н. а. України Тетяною Білецькою. Саме вона була виконавицею 
партії Зобеїди на прем’єрі «Шехеразади» в 2001 році. Після «Ше-
херазади», яка мала великий успіх, В. Яременко знову звернувся 
до спадщини М. Фокіна: 2002 року він здійснив сценічну редак-
цію «Петрушки» І. Стравінського Прем’єра відбулася 24 лютого 
2002 року під час гастролей балетної трупи до Німеччини, у місті 
Вольфсбург, та 21 квітня 2002 року у Києві, на сцені Національ-
ної опери. Наступними постановками В. Яременка були «Корсар» 
А. Адана та «Раймонда» О. Глазунова. Балетмейстер надзвичайно 
шанобливо ставиться до збереження стилістики класичних ше-
деврів. Насправді оригінальною, авторською постановкою, де 
повною мірою розкрився балетмейстерський талант В. Яременка, 
стало «Весілля Фігаро» на музику В. А. Моцарта. 

Як уже зазначалося, при постановці в балетному театрі спек-
таклю за літературним або драматичним першоджерелом відбу-
вається своєрідний переклад з вербальної мови на мову пластики 
й танцю. Ця невербальна мова має свою структуру: можна гово-
рити про своєрідну хореографічну лексику окремих рухів, які, 
складаються в завершені па – аналоги вербального речення. Але 
такий «переклад» не є мовленням глухонімих: це насамперед пе-
реосмислення словесного тексту, відкриття нових аспектів його 

змісту, які стосуються вже внутрішнього світу людської особис-
тості, епізоду біографії людини. Подібний процес творчої інтер-
претації в балетному театрі яскраво демонструє згадана поста-
новка балету «Весілля Фігаро». 

Значення комедії Бомарше, сценічна історія якої була синх-
ронною революційним подіям у Франції 1789 року, стало давно 
хрестоматійним. Зазначимо, що королева Марія-Антуанетта на-
віть сама грала Сюзанну у першій аматорській виставі в королів-
ському палаці. Тут є місце і для вічних тем –любові, вірності, для 
цікавої драматургічної інтриги комедії положень, для яскравих 
гострохарактерних образів, і все це подано з витонченим смаком. 
«Весілля Фігаро» пережило багато сценічних постановок. Най-
кращі з них зберігають ту вишукану атмосферу Франції кінця 
ХVІІІ  ст., коли дами ходили в крінолінах та пудрених перуках, 
а  вистави в першому за статусом королівському театрі «Комеді 
Франсез» йшли при мерехтливому світлі свічок. Через два роки 
після першої постановки на професійній сцені п’єси Бомарше, 
яка викликала широкий резонанс, 1  травня 1786  року у віден-
ському «Бург-театрі» відбулася прем’єра опери В.  А.  Моцарта 
«Весілля Фігаро». Лібретист Да-Понте обмежив зміст дотепною 
інтригою  – сімейним конфліктом мешканців замку. Але в му-
зичній трактовці Моцарта «кожен герой постав як особистість 
із яскраво вираженими індивідуальними рисами, з  багатим ду-
шевним життям... побутові фігури слуги і служниці збагатилися 
тонкими драматичними і ліричними штрихами. ... Їм притаманні 
лукавство, дотепність, невичерпна енергія, що ріднять їх з на-
родними образами буф, але любов їх одне до одного і прагнен-
ня захистити свої права Моцарт змалював з такою поетичністю 
і одухотвореністю, з якою зазвичай втілювалися почуття тільки 
піднесених персонажів» 36 

Автори задуму київської вистави «Весілля Фігаро» В.  Яре-
менко та Ю. Станішевський створили лібрето, взявши за основу 
оперу В. А. Моцарта, а також симфонії композитора, з 24-ї по 
34-у, німецькі танці, контраданси й серенади. У  створенні му-

36 Берлянд-Чёрная Е. Оперы Моцарта. Москва : Музгиз, 1957. 180 с. С. 47. 
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зичної партитури провідна роль належить диригенту-постанов-
нику спектаклю, н. а. України О. Баклану. З однойменної опери 
залишилася тільки увертюра, а принцип програмності не стояв 
на заваді невичерпній фантазії балетмейстера. В.  Мейєрхольд 
писав, посилаючись при цьому на досвід Б. Асаф’єва, що вико-
ристання програмного музичного твору в драматичному спек-
таклі однойменної назви не йде на користь ні першому, ні дру-
гому, а тільки зашкоджує сприйняттю. Мейєрхольд мав на увазі 
невдалий, на його думку, досвід постановки «Пер Гюнта» Г. Ібсе-
на в Московському художньому театрі, де була використана му-
зика однойменної сюїти Е. Гріга. Мейєрхольд, безсумнівно, має 
рацію, але у 1930-х ще не було «Кармен-сюїти» Ж. Бізе – Р. Ще-
дріна. (У  випадку з «Кармен-сюїтою», однак, не слід забувати, 
що ми маємо справу не з уривками з опери Ж. Бізе «Кармен», 
і навіть не з інструментальною сюїтою, а з закінченою балетною 
партитурою, яка має балетну номерну структуру та об’єднана 
єдиною режисерською концепцією).

Саме із цієї увертюри й розпочинається вистава. Завіса під-
німається, і  в напівтемряві слуги палацу графа Альмавіва запа-
люють свічки в старовинних канделябрах (як у давньому фран-
цузькому театрі). Поступово сцена яскраво освітлюється, темп 
музики пожвавлюється: виходять дівчата-служниці. Починаєть-
ся веселе прибирання. На сцені з’являються справжні... швабри. 
Танцівники «прибирають» сцену, стрибають через швабри, ката-
ють одне одного, не забуваючи при цьому чітко тримати лінії (за-
слуга вимогливого репетитора Т. Білецької) – цей номер завжди 
супроводжується аплодисментами. Ця сцена нагадує постанов-
ки знаменитого чеського балетмейстера Іржі Кіліана, відомого 
своїми гумористичними інтерпретаціями серйозної класичної 
музики. А найзавзятіші в цьому дійстві – головні герої Фігаро та 
Сюзанна, які своїми стрімкими обертаннями немов розганяють 
дівчат зі швабрами, які, рухаючись по колу, залишають сцену. За-
кохані залишаються удвох, і починається перше ліричне адажіо, 
поставлене в неокласичному стилі, де відчувається вплив Дж. Ба-
ланчіна, Ф. Аштона та Дж. Ноймайєра. Дуже складний мережи-
воподібний танцювальний малюнок легко сприймається гляда-

чами завдяки органічному поєднанню хореографом основних та 
сполучних елементів класичного танцю та високій майстерності 
провідних солістів О.  Філіп’євої, С.  Сидорського, Т.  Голякової, 
А. Гури, Т. Льозової, В. Іщука та ін.

В. Яременко, який має багатий сценічний досвід у різних тан-
цювальних стилях, у «Весіллі Фігаро» відмовляється від сучасних 
напрямів хореографії, зокрема танцю модерн. Спираючись на 
традиційну балетну лексику, яка має невичерпний творчий по-
тенціал для створення нових сучасних вистав, балетмейстер ніби 
керується тезою, проголошеною М. Фокіним ще у 1920-х роках, 
про те, що головний сенс танцю  – це радість від руху  37. Варто 
згадати, що Михайло Фокін, якого вважають революційним ре-
форматором танцю початку ХХ ст., дуже негативно ставився до 
танцю модерн, який набув популярності у 1920-х роках. Він пи-
сав, що одна з умов прекрасного танцю – максимум руху за міні-
мальних зусиль. У «модерністичному танці все навпаки: найпро-
стіший рух виконується зі страшенною напругою» (під напругою 
М. Фокін мав на увазі систему contraction та release, яка є основою 
танцю модерн) 38. Великий російський балетмейстер тут розкри-
ває головний принцип відмінності технології руху в класичному 
та «модерністичному» танці. У своїй інтерпретації безсмертного 
літературного сюжету Бомарше В.  Яременко залучає все багат-
ство академічного канону класичного танцю з використанням 
жанрової хореографії та режисерських прийомів умовної панто-
міми старовинних комедій дель-арте. Навіть молоді та жваві слу-
ги й служниці – дієвий кордебалет вистави, на долю якого при-
ходить максимум технічно складних ансамблевих танцювальних 
сцен та активності в мізансценах, -- це традиційні персонажі ко-
медії дель-арте, які розважали публіку кумедними й віртуозними 
витівками в веселих інтермедіях. «Весілля Фігаро» також нагадує 
за своєю стилістикою спектакль, який тривалий час прикрашав 

37  Фокин  М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Сценарии и 
замыслы балетов. Статьи, интервью и письма. Ленинград  : Искусство, 1981. 
510 с. С. 210.

38 Там само.
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сцену Національної опери, – «Марну пересторогу» Л. Герольда в 
постановці О. Виноградова – комічний балет, і навіть деякі сю-
жетні моменти та характери дійових осіб перейшли до «Фігаро» 
(зокрема, гротесково-ексцентрична Марцеліна). Стосовно «Мар-
ної перестороги» слід згадати, що прем’єра цього балету відбула-
ся у липні 1789 року, рівно за 3 тижні до штурму Бастилії, і балет-
мейстером був Ж. Доберваль, якому належить і перше втілення 
сюжету «Весілля Фігаро» на балетній сцені. Балет «Легковажний 
паж», був поставлений Ж. Добервалем у Бордо в 1786 році.

У ролі Фігаро виступили молоді солісти балету Сергій Си-
дорський та Віктор Іщук. Це танцівники-віртуози, перед якими 
можна ставити складні завдання створення сценічного образу. 
Виконавець цієї партії повинен бути пластичним, рухливим, ко-
ординованим, адже саме таким чином можна показати характер 
веселого авантюриста Фігаро, вигадані пригоди якого нагадують 
біографію самого Бомарше. Хореографія цієї партії дуже складна: 
тут багато «дрібних» віртуозних па – стрибків і заносок, технічних 
обертань, широких jeté та saut de basque. Артисти демонструють 
у варіаціях філігранну роботу стопи. Знову нагадаємо, що робота 
стопи та виворотність ніг – це те, що вирізняє танець класичний 
з-поміж інших його форм. Танцівник, який не володіє стопами, 
видається на сцені скутим, усі його пози мають незавершений ви-
гляд – втрачається гармонія сценічного руху. Справа навіть не в 
наявності підйома, а у вмінні показувати красиву стопу в танці 
(для напрацювання красивої балетної стопи, її сили й еластич-
ності існує ціла система розроблених століттями вправ, які по-
всякденно має виконувати артист балету).

Загалом тенденція до вдосконалення «дрібної техніки» чо-
ловічого класичного танцю, коли особливого значення набува-
ють філігранна робота стоп, рухливість корпусу і еластичність 
суглобів, прийшла до українського балетного театру із Франції 
та США, коли артисти на практиці познайомилися з хореогра-
фією Дж. Баланчина, С. Лифаря, М. Бежара та інших видатних 
хореографів, важлива роль у цьому процесі належить також 
утікачам із Радянського Союзу – геніальним М. Баришникову 
та Р.  Нурієву, які значною мірою визначили шляхи розвитку 

світового балету. Отже, в технологічному плані Фігаро – це ре-
зультат трансформації образу балетного танцівника від надій-
ного партнера балерини до самодостатнього віртуоза. Талано-
виті артисти Національної опери показали довершене володін-
ня технікою й артистизм. Образ Фігаро дуже близький образу 
веселого цирульника Базиля з балету «Дон Кіхот». Пізніше цю 
партію з успіхом танцювали солісти балету А. Гура, Є. Лагунов, 
М.  Сухоруков. Першою виконавицею партії Сюзанни стала 
н. а. України О. Філіп’єва, у виконанні якої постає «спритна мо-
лода особа, дотепна й життєрадісна»  39, сповнена внутрішньої 
енергії та почуття власної гідності, що допомагає їй боротися за 
свою честь і за своє кохання. У партії Сюзанни розкрилася ще 
одна грань артистичної самобутності цієї прекрасної балерини. 
Свої нюанси до цієї партії додали надзвичайно легка й вірту-
озна Т.  Голякова, артистична Т.  Льозова, граціозна К.  Кухар, 
лірична Н. Лазебнікова та ін.

Філігранні варіації та ліричні дуети головних героїв відкри-
вають перед глядачем царину танцювальної симфонії, де визна-
чальними є закони музичної драматургії. У сповнених кантиле-
ною адажіо, віртуозних варіаціях технічна майстерність танців-
ників органічно поєднується з граціозністю, одухотвореністю 
виконання, а розгорнуті танцювальні сюїти є найефектнішими 
сценами спектаклю. Враховуючи специфіку комедійного балету, 
де основна увага глядачів спрямована на «хуліганські» витівки 
комічних персонажів, а під час складних «серйозних» танців на-
пруження у глядацькій залі спадає, В. Яременко змінює тради-
ційну структуру усталених сценічних форм. Зокрема, балетмей-
стер поставив фінальний дует таким чином, що adagio перехо-
дить у стрімке allegro, яке закінчується ефектними обертаннями 
балерини під рукою партнера.

З приводу образу Керубіно Бомарше писав, що цю роль 
«може виконувати тільки молода й красива жінка... В наших те-
атрах немає молодих акторів, настільки сформованих, щоб від-

39 Бомарше. Драматическая трилогія. Москва  : Московский рабочий, 1982. 
317 с. С. 148. 
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чути всі нюанси цієї ролі» 40. В опері В.-А. Моцарта цю партію 
теж виконує жінка – мецо-сопрано, травесті. Усупереч театраль-
ній традиції Яременко задіяв у цій ролі танцівників, здатних за-
вдяки своїй акторській майстерності, професійному рівню та 
неймовірній пластичності створити образ витонченого мрій-
ливого юнака, який повсякчас потрапляє у комічні ситуації. Це 
Я. Саленко (який працював у балетних трупах Франції та США, 
а нині – соліст Берлінської Штатсопери), Х. Сугано (Японія) та 
інші. У балетній виставі образ Керубіно набуває відтінку легкої 
фривольності. Вдале використання сценічного реквізиту (гім-
настична стрічка, скакалка) дає можливість для несподіваних 
режисерських рішень. Наприклад, коли розлючений граф від-
силає Керубіно до армії, той «роззброює» її, роздаючи солдатам 
скакалки. У фіналі балету солдати на чолі з Керубіно зв’язують 
їх і всі разом стрибають через довгий мотузок (цей трюк дуже 
складний, і іноді на виставі його доводиться повторювати кіль-
ка разів, поки не вийде  – як у цирку). Хореографічний малю-
нок цієї партії побудовано на блискучих дрібних па класичного 
танцю – маленьких pas-de-chat, заносках, а також великих кар-
коломних стрибках і обертаннях, які виконуються легко, з від-
тінком граціозної грайливості. 

Образи Графа та Графині в спектаклі В. Яременка не отрима-
ли розгорнутої хореографічної характеристики. Молода солістка 
К. Козаченко, у репертуарі якої багато провідних партій (Одет-
та–Одилія в «Лебединому озері», Мірта в «Жізелі», Фея Бузку в 
«Сплячій красуні» та інші), філігранно виконує ліричну варіацію 
у стилі повільного менуету, демонструючи бездоганну чисто-
ту класичних позицій і безмежну амплітуду вишуканих арабес-
ків. Прем’єру танцювала з.  а. України Т. Андрєєва, яка зробила 
акцент на мімічній стороні ролі. Хореографічне рішення образу 
Графа Альмавіви вийшло дещо схематичним.. Особливо в порів-
нянні з акторською роботою В. Михайловського у фільмі-спек-
таклі Санкт-Петербургського Театру сучасного балету «Шалений 

40 Бомарше. Драматическая трилогія. Москва  : Московский рабочий, 1982. 
317 с. С. 149. 

день» (постановка Б. Ейфмана, музика Дж. Россіні в транскрипції 
Т. Когана, 1974 р.). 

У  спектаклі В.  Яременка багато мімічних інтермедій, серед 
яких є дуже вдалі. Це, наприклад, сцена риболовлі, після якої 
Марцеліна солодко засинає, або коли Марцеліна розповідає, 
як лелека приніс їй дитину, яку вкрали розбійники. Є також і 
відверто ілюстративні сцени. Але все це компенсують яскра-
ві хореографічні образи головних героїв. Одним із таких став 
образ Марцеліни, який становить головну інтригу спектаклю. 
Традиція травесті (виконання чоловіками жіночих партій і 
навпаки), що існувала в давньогрецькому та шекспірівському 
теат рах, збереглася і в класичних балетах, де чоловіки вико-
нують характерні гротескні жіночі ролі, такі як Фея Карабос 
у «Сплячій красуні», чаклунка Медж у «Сильфіді», Марцеліна 
у «Марній пересторозі». Широко відомий досвід танцівників, 
які здобули визнання саме завдяки виступам у травестійному 
амплуа. В. Яременко примусив виконавця ролі Марцеліни тан-
цювати на пуантах. Безперечно, на таке хореографічне рішення 
балетмейстера надихнула індивідуальність М.  Міхеєва  – пер-
шого виконавця цієї ролі, а  точніше, його вдалий виступ на 
святковому капуснику в ролі принцеси Аврори під час навчан-
ня в Київському інституті театрального мистецтва ім. І.К. Кар-
пенка-Карого. Партнерами М. Міхеєва в адажіо Аврори з 4 ка-
валерами з І  акту «Сплячої красуні» були його однокурсники 
І. Дворовенко, М. Білоцерковський, Д. Клявін та В. Шпудейко. 
Для створення образу М. Міхеєв одягнув балетну пачку, трико, 
білу перуку в стилі ХVІІІ ст., пуанти і намагався виконувати всі 
елементи, що зустрічаються в адажіо Аврори з чотирма кава-
лерами, що підкреслило комічний ефект. Артист демонстрував 
запис цього виступу своїм колегам.

У «Весіллі Фігаро» балетмейстер використовує танець Мар-
целіни на пуантах як режисерський прийом, щоб показати її ро-
мантичність та дитячу безпосередність, пуанти  – це недосяжна 
мрія Марцеліни, так само недосяжна, як любов молодого Фігаро. 
У сцені сну вона бачить себе витонченою сильфідою, яка танцює 
на кінчиках пальців. Так само у фіналі балету, коли Марцеліна ді-
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знається, що Фігаро – її син, вона взуває пуанти, які довго ховала, 
і виконує темпераментну варіацію з віялом із страусячого пір’я. 
Балетмейстер знову використовує метафору «пуанти – мрія Мар-
целіни». Художник вистави М. Левитська створила для виконав-
ця цієї партії костюм у яскравій рожево-біло-фіолетовій гамі  – 
балетну пачку з елементами французьких придворних суконь у 
стилі рококо, що певною мірою додало образу ексцентричності 
у порівнянні з характеристикою Бомарше: «Марцеліна  – жінка 
досить розумна, від природи доволі пристрасна, але помилки мо-
лодості та досвід змінили її характер. Якщо актрисі, яка буде її 
грати, вдасться з належною гідністю досягти тієї моральної ви-
соти, якої досягає Марцеліна після сцени впізнавання [коли вона 
дізнається, що Фігаро – її син. – Є . К.], то інтерес публіки до п’єси 
тільки зросте. Одягнена вона, як іспанська дуенья: на ній сукня 
неяскравого кольору та чорний очіпок».

За задумом художника вистави М.  Левитської, яка створи-
ла яскраве, мереживо подібне оформлення всієї вистави у стилі 
рококо, Марцеліна зовсім не виглядає схожою на іспанську дуе-
нью, про що йшлося вище. Особливої екстравагантності образу 
додають велетенські страусячі пір’я на голові, деталі гриму, як, 
наприклад, виразна родимка на щоці в стилі маркізи де Помпа-
дур, накладні вії тощо. Окрім першого виконавця партії Марце-
ліни М. Міхеєва, слід згадати про інших артистів, які збагати-
ли цю партію новими нюансами, а саме: Володимира Чуприна, 
Артема Дацишина, Романа Завгороднього. Від дня прем’єри 
«Весілля Фігаро» до вистави долучилися також талановиті ви-
конавці – Т. Льозова, Х. Балабан, Є. Лагунов, І. Борисова, К. Іва-
ненко, М.  Сухоруков, В.  Нетруненко, від чого вистава засяяла 
новими яскравими барвами. 

Мова балетного театру доступніша для розуміння за мову 
театру драматичного: вона демонструє внутрішній світ люд-
ських переживань, а  елементи епатажу забезпечують його гі-
перболізацію. Комедійний балет «Весілля Фігаро» має великий 
успіх у глядачів, мабуть, завдяки таким гіперболам. Хореогра-
фічна феєрія стає сповненим гумору переосмисленням драма-
тичного шедевру. 

Порівняльний аналіз постановок «Лілеї» К.  Данькевича: 
переосмислення Шевченкових образів. Неповторне творче об-
личчя балету Національної опери виразно виявляється в укра-
їнському національному репертуарі. До таких вистав належить 
балет «Лілея» за Т. Шевченком, який має тривалу сценічну іс-
торію. Багато дослідників творчості Т. Шевченка відзначають 
спорідненість його поезії з українською народною піснею, але 
танець не меншою мірою вплинув на формування особистості 
митця, а відтак знайшов відображення у його творчості. У спо-
гадах сучасників можна знайти свідчення того, що Т. Г. Шев-
ченко не лише любив українські народні танці, а й сам добре 
танцював. Друг поета, лікар А.  О.  Козачковський, описував, 
як Т. Шевченко на велелюдному світському прийомі на честь 
іменин генеральші Т. Г. Волховської танцював із господинею 
народну українську метелицю. «Наскільки Шевченко міг захо-
плювати навіть незнайоме товариство, може свідчити випадок, 
про який розповіли ...двоє його знайомих: на початку приїзду 
Шевченка в Малоросію один з його приятелів завіз його до ге-
неральші Т.  Г.  Волховської.  ...це був день її іменин, на який, 
крім місцевого товариства з кількох повітів, з’їжджалися зна-
йомі з Петербурга й Москви – близько двохсот осіб. У це світ-
ське товариство Шевченко з’явився, майже нікому не відомий. 
Не минуло й години після його приїзду, як серед російської і 
французької мови чулася вже й українська, а через кілька го-
дин ...господиня, поважна старенька, років за шістдесят, захо-
плена майже загальним настроєм гостей, протанцювала з Шев-
ченком народну українську метелицю» 41. Ці спогади цитують 
сучасні дослідники В. Купленник  42 та Б. Кокуленко  43. Моло-
дий Т. Шевченко бачив виступи Марії Тальоні, яка гастролю-

41 Козачковський А. О. Із спогадів про Т. Г. Шевченка. Спогади про Тараса 
Шевченка. Київ : Дніпро, 1982. С. 76–80. 

42  Купленник  В. Тарас Шевченко і українське танцювальне мистецтво. 
Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 42–47. 

43 Кокуленко Б. Мистецтво танцю у творчості Шевченка. Народна творчість 
та етнографія. 2008. № 4. С. 15–23. 
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вала в Росії. В автобіографічній повісті «Художник» поет опи-
сує спектакль за участі знаменитої балерини: «Работы в Боль-
шом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница 
Тальони начала свои волшебные операции. Молодёжь из себя 
выходила, а старичьё просто бесновалось» 44. І далі: «В заклю-
чение своего триумфа Тальони протанцевала качучу (в балете 
«Хитана»). В  тот же вечер разлетелася качуча по всей нашей 
Пальмире. А на другой день она уже владычествовала и в пала-
тах аристократа, и в скромном уголке коломенского чиновни-
ка. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в 
трактире, и… за обедом, и за ужином, – словом, всегда и везде 
качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сде-
лалась необходимым делом» 45 Він не тільки констатував шале-
ний успіх великої Тальоні, а й сам був прихильником її талан-
ту. Про це свідчить характер його опису: «Мало-помалу ураган 
[аплодисментів. – Є . К .] начал стихать, и в десятый раз вызван-
ная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых 
грациозных приседаний исчезла» 46; «Тальони уже приехала в 
Петербург и начала свои волшебные полёты» 47 (тут, напевне, 
йдеться про балет «Сильфіда» на музику Ж. Шнейцгофера, по-
ставлений для М. Тальоні її батьком – відомим французьким 
танцівником і балетмейстером у 1832 р.). Т. Шевченко відчу-
вав саму природу танцю, майстерно змальовуючи танцюваль-
ні сцени за допомогою виразних засобів слова. В. Купленник 
зазначає: «Т. Шевченко володів своєрідним стилем опису тан-
цювальних сцен і самих танців. Змальовуючи їх, він не вдаєть-
ся до опису окремих рухів, не називає їх, не описує компози-
ційної будови (малюнка) танцю. Метою автора є створення у 
читача відповідного настрою від зображених у творі танців – 

44 Шевченко Т. Г. Художник. Шевченко Т . Г . Повне зібрання творів : у 12 т . 
Київ : Наукова думка. Видавництво Академії наук УРСР, 2003. Т. 4. Повісті 1855–
1858. 593 с. С. 127.

45 Там само. 
46 Там само. С. 130. 
47 Там само. С. 152. 

лірично-спокійного танцю дівчат, чи гостроемоційного па-
рубків, або несамовитого і героїчного танцю козаків»  48. Усе 
це визначає величезний хореографічний потенціал поетичних 
творів Т. Шевченка для сучасних балетмейстерів у пошуку но-
вих шляхів і засобів втілення творів митця мовою танцю. 

У 1940  році у Київському театрі опери та балету Г.  Березо-
вою був поставлений балет «Лілея» на музику К.  Данькевича 
(лібрето Вс. Чаговця). Це була перша балетна вистава за твора-
ми великого поета. Автором лібрето використано не лише од-
нойменну баладу Т. Г. Шевченка, а й інші його твори, такі, як 
поеми «Причинна», «Русалка», «Катерина», «Відьма», «Сліпий», 
«Гайдамаки», «Варнак» та ін. Ю.  Станішевський відзначав, що 
«Лілея» в постановці Г.  Березової перейнята національним 
танцювальним фольклором. Це надало кожній хореографічній 
композиції своєрідних пластичних інтонацій, збагатило палі-
тру, створило неповторну самобутність виконавського стилю. 
Постановниця використала досвід балетмейстера В. Литвинен-
ка, фольклорні дослідження В. Верховинця, численні консуль-
тації відомого знавця народного танцю М. Соболя, новаторські 
відкриття П. Вірського, що і збагатило лексичний матеріал бале-
ту «Лілея» 49. У спектаклі органічно поєдналися народні танці та 
пантомімні сцени з класичними сюїтами – обов’язковим атри-
бутом старих балетів, проти яких виступали хореографи-експе-
риментатори 10–20-х років ХХ ст. Балетна класика відроджува-
лась у виставах 1930-х років, набуваючи нових стильових ознак. 
Набирає поширення хореодрама, вимагаючи від балетмейстера 
не лише хореографічного, а  й режисерського мислення. Саме 
таким балетмейстером і була Г.  Березова. У  першій постанов-
ці Лілеї в головних партіях виступили А. Васильєва (Лілея) та 
О. Соболь (Степан). А. Васильєва створила багатоплановий об-
раз ніжної української дівчини, яка, захищаючи своє кохання, 

48  Купленник  В. Тарас Шевченко і українське танцювальне мистецтво. 
Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 42–47.

49 Станішевський Ю. О. Національна опера України. Київ : Музична Україна, 
2002. 736 с.
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перетворюється на рішучу, хоробру жінку, здатну на помсту. 
Деякі критики відзначали несхожість хореографічних харак-
теристик Лілеї та Степана. «Вони взагалі різні, Степан і Лілея, 
манерою сценічного тлумачення. У О. Соболя – широкий жест, 
а у А. Васильєвої – надмірність дрібних рухів»  50. До недоліків 
першої постановки критики відносять оформлення спектаклю. 
«Декораціям О.  Бобровникова та М.  Уманського не вистачало 
мальовничої поетичності»,  – відзначає Ю.  Станішевський  51. 
Але в цілому спектакль «Лілея» став етапним в історії україн-
ського балету.

1945  року Г.  Березова поновила свій спектакль у Київській 
опері, а  1946  року здійснила постановку в Харкові. Успіх ки-
ївської постановки надихнув балетмейстера В.  Вронського на 
створення своїх сценічних редакцій в оперних театрах Одеси 
(1945) та Львова (1946). Виконавицями партії Лілеї були відомі 
артистки з. а. УРСР О. Риндіна (Одеса) та н. а. УРСР Н. Слободян 
(Львів), яким вдалося створити власне бачення шевченківської 
героїні. Збереглися кадри кінохроніки з прем’єри балету «Лілея» 
на сцені Львівського театру опери та балету (1946), де партію 
Лілеї танцює Н. Слободян. Навіть із цього короткого фрагменту 
можна скласти уявлення про унікальну техніку і надзвичайний 
драматичний талант цієї балерини, а також про особливості хо-
реографічного стилю вистави. 1956 року В. Вронський поставив 
«Лілею» у Києві, а 1958 року за цією сценічною версією на кі-
ностудії ім. О. Довженка було знято однойменний фільм-балет 
(реж. В. Вронський та В. Лапокниш). Ю. Станішевський відзна-
чив «прагнення В.  Вронського до поетично-узагальненої, про-
йнятої національним колоритом хореографічної образності» 52, 
а також «створення поліфонічного ансамблевого акомпанемен-
ту солістам і пластичного контрапункту хореографічних лейт-

50 Станішевський Ю. О. Національна опера України. Київ : Музична Україна, 
2002. 736 с. С. 369. 

51 Там само. 
52 Там само. С. 399

тем героїв і танцюючої маси»  53. Для спектаклю В.  Вронського 
характерна кінематографічність, що знайшло відображення в 
фільмі 1958  року, цікавому передусім чудовими акторськими 
роботами. Народні сцени побудовані з кінематографічною до-
стовірністю. У фільмі багато крупних планів, що визначає необ-
хідність більш природної акторської гри, ніж на великій сцені. 
Тут знялись такі майстри українського балету, як Є. Єршова (Лі-
лея), Р. Візиренко-Клявін (Степан), О. Сегаль (Перку), В. Ферро 
(Маріула), Б. Степаненко (Шевчик) та багато інших. Слід згада-
ти про кінодебют уславленої балерини Валентини Калиновської, 
яка щойно закінчила Київське хореографічне училище  – вона 
виконала партію богині Гери в картині «Суд Париса». У партії ж 
самого Париса виступив насправді унікальний за своїми плас-
тичними даними танцівник народний артист України А Бєлов, 
який у 1945–1964 роках був провідним солістом Київської опе-
ри і вважався одним із найкращих танцівників театру. Викона-
вець партії Степана Р. Клявін мав кінематографічний досвід: він 
проявив себе не тільки як балетний танцівник, а і як різнопла-
новий драматичний актор. Для творчості цього артиста харак-
терна драматизація балетних образів, глибинне проникнення у 
психологію персонажа. У балетах В. Вронського, які мають на-
самперед акторський потенціал, Р. Клявін зіграв свої найкращі 
ролі: хана Гірея в «Бахчисарайському фонтані», Батира в «Шу-
рале» і звичайно ж Степана в «Лілеї». Яскраві характерні образи 
у фільмі «Лілея» створили О. Сегаль (Перку), В. Ферро (Марі-
ула), Б. Степаненко (Шевчик). Постановка В. Вронського мала 
надзвичайно прогресивне значення для розвитку українського 
балетного театру.

У 1960-х  роках з’являється кілька балетів за творами 
Т. Шевченка: хореографічна поема «Причинна» А. Мірошника 
(1964), балети «Оксана» В.  Гомоляки (1964), «Відьма» В.  Ки-
рейка (1967). 

1976 року А. Шекера поставив «Лілею» в Київському театрі 
опери та балету. З  розмови автора дисертаційного досліджен-

53 Там само. С. 398. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Хореографічна інтерпретація художніх творів у балеті…Єва Коваленко

495494

ня з учасницею вистави Н.  Маленко можна відновити карти-
ну мізансцен та особливості хореографії. Артистка відзначає 
наявність сюжетної лінії та драматичного розвитку не тільки 
у виставі в цілому, а й у кожному окремо взятому номері. На-
приклад, у  сцені купальського свята, де дівчата шукають своїх 
коханих, балетмейстер виокремлює одну дівчину і ставить для 
неї невелику балетну мініатюру з ефектними підтримками, що 
символізує щасливу історію кохання (роль цієї дівчини викону-
вала сама Н. Маленко). Сцену русалок (сон Лілеї) поставлено в 
стилі вільної пластики. Н. Маленко зауважує вдалу постановку 
циганських танців (солісткою була талановита характерна тан-
цівниця Н. Уманова), картини балу, цікаві режисерські знахід-
ки. М. Загайкевич привертає увагу до особливостей висвітлення 
постановником постаті князя, якого зображено «зніженим га-
лантним красенем», що «залюбки вдається до великосвітських 
розваг»  54. Така характеристика дає привід для розгорнутого 
танцювального трактування. Із наведених свідчень складається 
образ вистави. В. Туркевич писав, що А. Шекера у своїй поста-
новці «динамізував сюжетний розвиток вистави, надав їй більш 
романтизованої наснаженості, а героям – виразнішого психоло-
гічного мотивування своїх дій» 55. 

У 2004 році балет «Лілея» повернувся на київську сцену в по-
становці Валерія Ковтуна. Балетмейстер переробив оригінальне 
лібрето Вс. Чаговця, суттєвих змін зазнала і партитура К. Дань-
кевича. В.  Ковтун вилучив деякі номери (наприклад, сцену в 
циганському таборі, куди потрапляє Лілея, тікаючи від гайдуків 
Князя), натомість балетмейстер використав інші твори К. Дань-
кевича: дві його симфонії, поему «Тарас Шевченко». Оформ-
лення вистави здійснили театральні художники В.  Окунєв із 
Санкт-Петербурга та І.  Пресс із Кишинева, з  якими В.  Ковтун 
уже співпрацював, здійснюючи свою постановку «Баядерки» 

54  Загайкевич  М.  П. Драматургія балету. Київ  : Наукова думка, 1978.  
241 с. С. 142.

55  Туркевич  В.  Д. Про балет «Лілея» Костянтина Данькевича. URL  : http://
www.opera.com.ua/files/38/Lileya_statia.pdf. 

на київській сцені (1986). Постановники керувалися передусім 
не автентичністю балетних костюмів, а  загальною естетикою 
вистави. Барвисті й вишукані костюми артистів, виготовлені з 
коштовних матеріалів (оксамит, шифон, шовк, поліестер), оздо-
блені вишивкою та ніжним мереживом, за стилістикою більше 
нагадують польські, ніж українські. «У балеті все має бути кра-
сивим, а приземлювати й показувати, що красивих людей і кра-
сивого кохання не було [...]. Все це було і до нової ери – людська 
суть залишалася однаковою завжди» 56. В. Ковтун дуже негатив-
но ставився до натуралізму і надмірної побутової деталізації на 
сцені. У  лібрето балетмейстер зробив центральною сюжетною 
лінією кохання Лілеї та Степана: драматична лірика класично-
го балету із традиційними сценами снів і придворних балів ви-
тіснила драматичну героїку балетів-хореодрам. «Ми прагнули 
створити романтичну легенду-баладу про те, що кохання не-
вмируще. Лілея, яка віддає своє життя за коханого, не вмирає – 
вона перетворюється на мільйони, мільярди квіток, які прикра-
шають землю…» 57. Якщо спектакль В. Вронського запам’ятався 
глядачам переважно завдяки талановитій режисурі і яскравим 
акторським роботам (хоча хореографія балету теж була вірту-
озною), то В. Ковтун надає пріоритет академічності виконання, 
стрункості ліній сценічного малюнка.

Українські народні танці першої картини дуже стилізовані: 
cabriole, sissone, pas de basque та balancé виконуються в акаде-
мічній манері, а м’яке балетне взуття дуже зручне для артистів. 
Стопи мають естетично привабливий вигляд: танцювальні рухи 
набувають легкості й граціозності. В суто характерній лексиці по-
ставлені лише варіація Шевчика та гумористичний танець батьків 
Лілеї та Степана з чарками. Найбільш вдалим є кульмінаційний 
ансамблевий номер першої картини – «Метелиця». В. Ковтун ви-

56 Ковтун В. Ещё столько не сделано, что всей моей жизни не хватит. Сегодня. 
10.11.2003. № 255 (1600). URL : http://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f3
3f5c2256dd900470ab0.html 

57 Зорин А. Премьерой «Лилеи» в Национальной опере закрыли театраль-
ный сезон. URL : http://podrobnosti.ua/culture/theatre/2003/06/30/66085.html 
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магав від танцівників не тільки технічної довершеності та синх-
ронності, а й емоційної наснаги, артистизму: кульмінація номе-
ра – 32 fouettés Лілеї посеред кола танцюючих. «Метелиця» – один 
із найбільш ефектних ансамблевих номерів спектаклю. «Мені по-
трібно, щоб очі горіли і спина була, як у артистів ансамблю Вір-
ського. Вони, коли танцюють, дивляться прямо в зал. А чому ви 
соромитеся дивитися публіці в очі?» 58.

Для партій головних героїв Лілеї та Степана В. Ковтун ви-
користав класичну хореографію, надавши їй українського наці-
онального стильового забарвлення за допомогою характерних 
положень рук, тулуба, голови і т.  ін. Взагалі український на-
родний танець споріднений із балетною класикою, адже осно-
вна позиція ніг українського танцю – третя: ноги виворотні й 
напівсхрещені, багато рухів починаються з витягнутої стопи, 
навіть такий суто народний елемент, як присядка, подібний до 
класичного grand plié. 

В. Ковтун упродовж своєї сценічної кар’єри був виконавцем 
майже всіх провідних партій чинного репертуару Київської опери. 
Балетна критика відзначала його не лише як віртуозного танців-
ника з академічною манерою виконання, а й як майстра дуетного 
танцю, наділеного рідкісним відчуттям партнерства. З  В.  Ков-
туном танцювали всі відомі прими-балерини Київської опери – 
О. Потапова, В. Калиновська, Л. Сморгачова, а дует В. Ковтуна та 
його дружини Т. Таякіної прославився далеко за межами України 
та колишнього СРСР. В. Ковтуну пощастило працювати і зі сла-
ветною Майєю Плісецькою, згадкою про це залишилися зйомки 
у фільмі «Зірки російського балету». В. Ковтун викладав дуетний 
танець у Київському державному хореографічному училищі, але 
цим його педагогічна діяльність не обмежувалася. 

Працюючи на посаді головного балетмейстера Київської 
опери, а згодом Київського ансамблю «Класичний балет», Київ-
ського дитячого музичного театру, він займався не лише поста-

58 Ковтун В. Ещё столько не сделано, что всей моей жизни не хватит. Сегодня 
. 10.11.2003. № 255 (1600). URL : http://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f
33f5c2256dd900470ab0.html 

новницькою, а й репетиторською діяльністю – проводив класи, 
репетиції. Слід відзначити, що В. Ковтун тривалий час, а  саме 
у 1983–1986 та в 1992–2003, очолював кафедру сценічного руху 
(нині кафедра хореографії та пластичного виховання) у Київ-
ському національному університеті театру, кіно та телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого. Особливо прискіпливо балетмейстер 
ставився до виконання своєї хореографії: він не просто пока-
зував хореографічний текст, а й підказував ефективні прийоми 
виконання, допомагав артистам. Саме таким ставленням до ар-
тистів відзначався і репетиційний процес «Лілеї». 

Порівнюючи сучасну постановку з вищезгаданими уривками 
кінохроніки 59, можна простежити еволюцію балетного виконав-
ства. Спектаклі 1950–1960-х років характеризуються розвитком 
балетної техніки  – нарощуванням кількості й темпу обертань, 
залученням нових елементів, іноді запозичених із гімнастики 
та акробатики. Н.  Слободян у партії Лілеї вражає динамікою 
та експресивністю виконання: під час піруетів не можна навіть 
розгледіти силуету балерини. При повільному перегляді видно, 
як вона заводить ногу сильно вперед на tour bouchon, щоб узя-
ти force для оберту, а під час самих піруетів перехрещує руки у 
І позиції для зручності та швидкості обертань. Шалені обертан-
ня з виразними акцентованими зупинками та високі підтримки 
стали основними засобами виразності в балетній хореографії 
1950–1960-х років. Пригадаймо, що в дореволюційному балет-
ному театрі взагалі не було високих підтримок: партнер під-
німав балерину тільки до рівня своїх грудей. В. Ковтун у своїй 
постановці приділяє увагу не тільки високим підтримкам, ефек-
тним піруетам, а й численним переходам, прохідним сполучним 
елементам. Наприклад, партнерка виконує піруети з закінчен-
ням у ІІ арабеск, а партнер повинен зупинити її в цій позі, впій-
мавши за руку. Тут усе залежить від злагодженості танцівників: 
від того, як балерина розрахує силу обертання і від вправності 
партнера, який має вправно та своєчасно подати їй руку. Для ду-

59  Прем’єра «Лілеї» у Львівській опері. URL  : http://www.youtube.com/
watch?v=IktZOK6uYDo. 
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етів характерна класична кантилена, плинність рухів. Балетмей-
стерові була близька не героїчна хореодрама, а витончена стихія 
«чистого» танцю, естетика безсюжетних балетів і Дж. Баланчина 
з їх легким ліризмом, симетричною стрункістю сценічних фігур 
і радісною віртуозністю танцювальних композицій. Останньою 
постановкою В. Ковтуна став неоромантичний балет «Сомнам-
була» на музику «Серенади» П. І. Чайковського: До цього сюже-
ту і до цієї музики свого часу звертався Дж. Баланчин. Провідні 
солісти Національної опери України О. Філіп’єва, Н. Лазебни-
кова, А. Гура, М. Чепик виявили володіння школою класичного 
танцю і створили цікаві хореографічні образи. 

Головний негативний образ спектаклю – образ лихого й роз-
бещеного Князя, теж отримав розгорнуту й виразну характерис-
тику і став більш танцювальним, ніж у попередніх версіях. Балет-
мейстер наділив його загостреними, вугластими рухами, широки-
ми стрибками, швидкими обертаннями, характерною пластикою 
рук. Образ Князя показаний у розвитку: у другій дії він постає у 
вигляді античного героя Париса (сцена вистави кріпацького те-
атру). Але ж у сцені погоні Князь знову виявляє свою лиху сут-
ність: він готовий на найстрашніший злочин заради власної вті-
хи. Першим виконавцем партії Князя був М. Мотков, і ця роль 
стала його творчим успіхом. У репертуарі цього артиста багато як 
суто технічних партій, так і акторських, побудованих на пластич-
ній виразності, тому образ Князя у виконанні М. Моткова став 
різнобічним, об’ємним. Дуже цікавим було виконання цієї ролі 
артистом В. Засухіним, який створив переконливий образ, акцен-
тувавши негативний шарм і витончений аристократизм героя. 

Картина «Суд Париса» у постановці В. Ковтуна стала танцю-
вальною кульмінацією спектаклю. Це традиційний класичний 
дивертисмент, «театр у театрі», де Лілея повинна виконати роль 
Єлени Прекрасної у спектаклі, що відбувається в маєтку Кня-
зя. Відомий давньогрецький міф про Париса та Єлену  – най-
кращий привід для демонстрації ефектних класичних танців і, 
крім того, сцена балетної вистави на античну тему відображує 
естетику кріпацьких театрів, які були поширеним явищем у ма-
єтках заможних поміщиків у ХVII – першій половині ХVIII cт. 

Так, відомо, що на Чернігівщині кріпацький театр був у графа 
Завадовського, в с. Спиридонова Буда тримав кріпацький театр 
Ширай, в с. Качанівці – Тарновський 60. Шевченко дає розгорну-
тий опис такого театру в повісті «Музыкант». Розбещений пан 
Арновський, який «учредил себе гарем на манер турецкого сул-
тана» 61 з актрис свого театру, можливо, став для автора лібрето 
«Лілеї» прототипом Князя.

В. Ковтун дотримується стилістики та структури розважаль-
ного дивертисменту в античному стилі: німфи та напівоголені 
фавни, три богині – Гера, Афіна та Венера, які, виконуючи свої 
віртуозні, різні за характером варіації, наділяють Париса своїми 
дарами; карколомна варіація самого Париса, танець маленько-
го Амура (учень або учениця молодших класів хореографічного 
училища), загальна енергійна кода – ось номерна структура цієї 
картини Серед виконавиць партій богинь слід відзначити Яну 
Саленко, Наталю Мацак, Катерину Козаченко, Тетяну Льозову, 
Олесю Макаренко, а в партії Париса продемонстрували високий 
професіоналізм і культуру виконання солісти балету К. Пожар-
ницький та Х. Сугано (Японія).

Кульмінація сцени – дует Князя та Лілеї, які продовжують гра-
ти свої ролі у виставі «Суд Париса». В адажіо багато ефектних ви-
соких підтримок, красивих обводок і переходів. На думку автор-
ки, балетмейстеру вдалося мовою класичної хореографії розкри-
ти характер цього дуету  – відстороненість головної героїні, яка 
контрастує з пристрасністю Князя. Це адажіо зовсім не схоже на 
сповнені кохання дуети Лілеї та Степана. О. Філіп’єва надає сво-
єму образу рис царственості та статуарності, акцентуючи гідність 
простої селянської дівчини. 

Масові сцени повстання вражають синхронністю і графічніс-
тю сценічних композицій, але балетмейстер не дає розгорнуто-
го образу народу і вдається до узагальнення: народ – це збірний 
образ. Вилучення з лібрето деяких сюжетних ходів як застарілих 

60 Борщаговський О. Шевченко і театр. Київ : Мистецтво, 1941. 176 с.
61 Шевченко Т. Г. Музыкант. Шевченко Т . Г . Повне зібрання творів : у 12 т . 

Київ : Наукова думка, 2002. Т. 3. Драматичні твори, повісті. 593 с. С. 213.
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також не пішло на користь спектаклю. Наприклад, у балеті від-
сутня циганська картина з дуже ефектними танцями, які додають 
спектаклю колоритної різнобарвності. 

Загалом спектаклі 1930–1950-х  років відзначаються яскра-
вими характерними танцями: пошук нових засобів виразнос-
ті приводить вітчизняних балетмейстерів не до танцю модерн, 
а  до фольклорних джерел  – у цьому особливість тогочасних 
балетів-хореодрам. Достатньо згадати «Полум’я Парижа», де 
постановник не лише з етнографічною точністю показує фоль-
клорні танці, а й вводить революційні пісні часів Великої фран-
цузької революції, хореографічний лейтмотив темпераментної 
тарантели, який вплітається в драматичні колізії «Ромео та 
Джульєтти», татарський мелос балету Ф.  Ярулліна «Шурале», 
розгорнутий польський дивертисмент у «Бахчисарайському 
фонтані» Б.  Асаф’єва тощо. На жаль, недооцінка ролі народ-
но-сценічного танцю як виражального засобу балетного театру 
стала тенденцією останніх років. 

Натомість дуже органічною і вдалою за хореографічним рі-
шенням і яскравою за оформленням стала у спектаклі В. Ковту-
на картина русалок. Це данина традиціям романтичного балету. 
Якщо в редакції Г.  Березової образи русалок персоніфіковані 
(Ю.  Станішевський згадує «трагічну русалку» Катерину з одно-
йменної поеми, яка колисає букет лілей, немов дитину, маленьку 
русалочку з «Причинної» та головну героїню поеми «Русалка», – 
всі вони розповідають Лілеї свої історії 62 ), то В. Ковтун відійшов 
від такої образної деталізації. Казкова сценографія надає картині 
феєричності: дія відбувається за прозорою інтермедійною заві-
сою, заквітчаною лілеями, очеретом, вербовим гіллям. Русалки, 
лежачи на планшеті сцени, вигинають спини і синхронно гойда-
ються, немов хвилі на озері або маленькі човники. Вони встають, 
утворюють інший малюнок, виконують пор-де-бра, немов роз-
чісуючи свої довгі коси, розходяться півколом, підготовлюючи 
появу Головної русалки. Танець Головної русалки, побудований 

62 Станішевський Ю. О. Національна опера України. Київ : Музична Україна, 
2002. 736 с. С. 365. 

на дрібних пуантових рухах і стрибках, асоціюється з блиском 
маленьких крапель роси. У варіації та особливо в коді Лілеї по-
єдналися елементи класичного й українського народного танцю 
(наприклад, комбінація обертань зі стрибком у повороті на 360º). 
Серед русалок у своєму сні Лілея бачить Степана. Вся сцена по-
ставлена в неоромантичному стилі й створює казкову атмосфе-
ру. Цікаво інтерпретували образ головної героїні О. Філіпп’єва, 
Н. Лазебнікова, К. Козаченко та О. Голиця; цей спектакль допоміг 
їм розкрити свій творчий потенціал.

З нагоди 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у Наці-
ональній опері України балет «Лілея», який уже кілька років не 
виставлявся на сцені, було відновлено. Прем’єрний показ виста-
ви після поновлення відбувся 30 березня 2014. У головних пар-
тіях виступили Н. Лазебнікова (Лілея), С. Сидорський (Степан), 
М.  Мотков (Князь), які продемонстрували не тільки високий 
професіоналізм, а й емоційність виконання, були справжніми ак-
торами на сцені. Спектакль був схвально сприйнятий глядачами, 
які співпереживали героям вистави й, затамувавши подих, сте-
жили за розвитком сценічної дії. 

«Лілея» К.  Данькевича, поставлена Г.  Березовою в 1940  році, 
стала першим твором українського балетного театру за мотивами 
поезій Тараса Шевченка. Завдяки виключній мелодійності, пісен-
ності (М. Загайкевич визначила жанр «Лілеї» як «балет-пісня» 63) 
та хореографічній образності до цього спектаклю неодноразово 
зверталися українські балетмейстери. Якщо для перших сценіч-
них редакцій характерна драматизація сюжету, використання над-
бань хореодрами (постановки Г.  Березової, В.  Вронського), то в 
останніх десятиріччях балетмейстери намагаються інтерпретувати 
по-новому і сюжет спектаклю, і музичну партитуру К. Данькеви-
ча. Так, балетмейстер В.  Ковтун, який поставив «Лілею» в Наці-
ональній опері у 2004 році, зробив акцент на лірико-драматичній 
лінії кохання Лілеї та Степана і вирішив свій спектакль переважно 
у класичній лексиці, а автор одеської постановки «Лілея, або Вер-

63  Загайкевич  М.  П. Українська балетна музика. Київ  : Наукова думка, 
1969. 230 с.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Хореографічна інтерпретація художніх творів у балеті…Єва Коваленко

503502

нісаж Шевченка» (2002) В .Трощенко зробив героєм балету самого 
поета і створив зовсім оригінальне лібрето, використавши цілу па-
літру хореографічних стилів (від класики до джаз-модерну). Як за-
значено в одній із рецензій, «балет «Лілея, або Вернісаж Т. Г. Шев-
ченка» на музику К.  Ф.  Данькевича було задумано як Вернісаж 
життєво важливих для Митця подій. У лібрето покладена загаль-
нолюдська тема, вічна тема суперечності між особистістю митця 
та дійсністю, що його оточує» 64. У «Лілеї» в постановці Львівської 
опери найбільш вражаючими виявилися саме драматичні момен-
ти вистави; зустріч Лілеї та сліпого Степана, фінальна сцена, коли 
Степан, який нічого не бачить, не може зрозуміти й відмовляється 
повірити в її смерть. 

Після здобуття незалежності 1991 року перед балетним театром 
постала проблема пошуку нових виражальних засобів і водночас 
збереження найкращих традицій. У  зв’язку із цим особливої ак-
туальності набуває проблема балетної інтерпретації національної 
літературної спадщини. 

«Майстер і Маргарита»: хореографічне прочитання про-
заїчного тексту. Одним із яскравих взірців переосмислення 
літературного першоджерела засобами балетного мистецтва 
став такий здобуток Національної опери, як вистава за відо-
мим романом М.  Булгакова «Майстер і Маргарита». У  цього 
роману складна сценічна доля: твір привабливий для поста-
новників, які вбачають у ньому невичерпний потенціал для 
втілення на сцені – драматичні колізії, яскраво змальовані ха-
рактери, сюжетну й філософську багатоплановість. Певна річ, 
повністю розкрити задум і код цього твору, який став резуль-
татом багаторічних рефлексій письменника та підсумком його 
творчості, не вдалося майже нікому. В  інтерпретаціях «Май-
стра і Маргарити» режисери та актори висловлюють своє став-
лення до твору Булгакова, висвітлюючи ті проблеми, які вони 
вважають у романі головними.

64  Лилея или вернисаж Т.  Г.Шевченко. URL  : http://rockshop.te.net.ua/
lileya/lileya.html.

Так само і для Давида Авдиша, балетмейстера київської ви-
стави, основною темою стала вразливість художника в його вза-
єминах зі світом. «Дуже давно, в  1967  році, коли вийшов цей 
журнал – «Москва», по-моєму – ми зі старшим братом, заполу-
чивши його на один день, читали по черзі: спочатку він,. потім 
я. І тоді в мене було таке враження, що світ начебто роздвоїв-
ся  – реальність зникла, з’явилась нереальність ...ірреальність, 
і  вона залишилася для мене головною після роману: виникло 
відчуття хиткості світу, хиткості статусу художника ... Здається, 
ось він щось творить, щось робить, а все це може бути в одну 
мить знищено. Я  не знаю, чи можна це прочитати, розгледіти 
у виставі, але саме це я хотів сказати. […] Найголовніше  – це 
вразливість, хиткість художника... Багато, навіть надто багато у 
мене пов’язано з романом, про це навіть не хочеться розповіда-
ти... Багато особистого... Особистість художника, взаємовідно-
сини художника – не те, що з владою, а зі світом взагалі, немож-
ливість реалізувати себе повністю або хоч частково... Це вразило 
тоді й хвилює досі» 65. Д. Авдиш виділив 4 плани булгаковського 
твору: біблійний  – роман про Ієшуа та Понтія Пілата, роман-
тичний – історія таємного кохання Майстра та Маргарити, ра-
дянська дійсність, змальована в жанрі трагіфарсу, та містичний 
план  – лінія Воланда, який є одночасно режисером та суддею 
цього дійства – він починає виставу й логічно її закінчує. За сво-
їм жанром це балет-фантасмагорія, де всі сюжетні лінії перети-
наються, жанри змішуються й трансформуються: агресивне стає 
комічним, нечиста сила викликає не містичний жах, а посмішку, 
а  трагедія набуває романтичного пафосу. Взагалі жанр самого 
роману визначити важко, і літературознавці знаходять у ньому 
риси як гротескного реалізму, так і постмодернізму. З приводу 
поєднання різних жанрів у романі «Майстер і Маргарита» мож-
на скористатися визначенням академіка М. Б. Храпченка: «Жан-
ри – категорія, якою, можливо, найчастіше оперують історики 
літератури. Нерідко здійснювалися спроби укласти історію лі-

65 Ребель Г. Д. Авдыш: «Я рассчитываю только на себя». URL : http: //philolog.
pspu.ru. 
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тератури за жанрами. Однак ці спроби, особливо стосовно літе-
ратури нового часу, не можна визнати вдалими. Творча індиві-
дуальність письменника, яка грає важливу роль у літературному 
процесі, ніяк не «вкладається» у жанрові підрозділи. І не жанри 
обумовлюють розвиток творчості письменників, а  художники 
слова обумовлюють трансформацію жанрів, поступ літератури 
в цілому» 66. І в романі Булгакова відбулася саме така трансфор-
мація жанрів. Термін «гротескний реалізм», вжитий М. М. Бах-
тіним стосовно творчості Ф.  Рабле, був започаткований і роз-
винутий Гоголем, Салтиковим-Щедринім та Достоєвським  67. 
Разом із тим це романтичний твір, де співіснують реальність і 
фантазія письменника, а  те, що вважається міфом, є науково 
підтвердженою істиною. М. Булгаков, приступаючи до написан-
ня роману, проштудіював багато наукових праць, присвячених 
євангельським текстам та демонології. Ознакою романтизму є 
також протиставлення прекрасного світу мрій потворній реаль-
ності. І. Ф. Белза окреслив художній метод Булгакова виразом 
«поетика історичної достовірності»  – цей принцип, відкритий 
Пушкіним, використаний у «Моцарті і Сальєрі», характерний 
і для булгаківського роману, де детально відтворено історичну 
атмосферу біблійних подій, а майже всі сучасні герої мають сво-
їх прототипів у реальному житті 68.

Яскраве різнобарв’я кольорів, жанрів і стилів властиве й ба-
летній інтерпретації «Майстра і Маргарити», яку здійснив санкт-
петербурзький балетмейстер Д.  Авдиш у Національній опері. 
Хореограф переніс на київську сцену спектакль, який він по-
ставив на сцені Пермського театру опери та балету в 2003 році, 
зробивши деякі коректури. Автором музичної партитури був сам 
постановник, більше того, на оркестрових репетиціях він робив 

66 Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек. 
Москва : Сов. писатель, 1976. 366 с. С. 358.

67  Николаев  П.  А. Предисловие к «Мастеру и Маргарите». Булгаков  М . 
Мастер и Маргарита . Москва : Художественная литература, 1988. С. 5–16. С. 14. 

68 Бэлза И. Ф. Генеалогия «Мастера и Маргариты». Контекст-1978. Москва : 
Наука, 1978. С. 156–248. С. 248. 

докладні вказівки не тільки диригенту-постановнику (н. а. Укра-
їни А.  Власенко) щодо темпів, а  й музикантам щодо музичних 
відтінків і техніки виконання. Дійсно, перед колективом симфо-
нічного оркестру стояло дуже складне завдання, адже в партитурі 
4  симфонія Д.  Шостаковича поєднується з творами Й.-С.  Баха, 
Г. Берліоза, траурний марш Г. Малера – зі знаменитим канканом 
Ж. Оффенбаха, революційні пісні 20-х років – з ліричним танго 
А. П’яццоли, а вальс Й. Штрауса у сцені «Бал у Сатани» набуває 
дисонансного звучання. У  спектаклі бере участь відомий акор-
деоніст з.  а.  України І.  Завадський (соло акордеона) та солістка 
Національної опери О. Біхунова, яка виконує вокальну партію в 
композиції П.  Гебріела «Passion» у сцені зваблення Іуди Нізою. 
Поєднання різних музичних стилів і жанрів викликало нарікання 
деяких критиків і дало привід для звинувачень у музичній еклек-
тиці 69, яка, проте, вжита балетмейстером свідомо як багатошаро-
вість балетного сценарію. 

Вистава Д. Авдиша не була першим втіленням булгаківського 
роману на балетній сцені. 1987 року Б. Ейфман здійснив постанов-
ку «Майстра і Маргарити» у ленінградському Театрі сучасного ба-
лету з музикою А. Петрова. Під час гастролей трупи Б. Ейфмана в 
Києві спектакль був показаний на сцені палацу «Україна». Згаду-
вана інтерпретація відзначалася оригінальною хореографічною 
лексикою та високим рівнем виконанвської майстерності. Хоре-
ограф, гостро відчуваючи сучасність і своєчасність зображуваної 
теми, подав як гротеск сцену піонерського параду. Музика А. Пе-
трова з широким діапазоном виражальних засобів, яка передає 
найтонші нюанси почуттів – від лірики до сарказму, від гротес-
ку – до трагедії, відіграла неабияку роль у тому, що спектакль був 
успішним. Згодом політична тенденційність поступається місцем 
психологічній глибині розкриття характерів, на чому й акцентує 
свою увагу Б.  Ейфман у своїх нових виставах. Якщо Б.  Ейфман 
при інтерпретації літературного твору виділяє тільки головних 

69  Бентя  Ю. Перекрикивая классиков. Коммерсантъ Украины. 01.06.2007. 
№  88  (439); Кизлова  О. «Мастер и Маргарита» в Национальной опере: 
революционный держите шаг! Зеркало недели . 2007. № 21 (650). 8.06. 
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героїв, то у спектаклі Д. Авдиша велика кількість персонажів, ко-
жен з яких наділений своїми характеристичними рисами. З осо-
бливою ретельністю розроблена «біблійна» частина сюжету. В об-
разах Понтія Пілата, Ієшуа, Іуди по-новому розкрилися творчі 
індивідуальності солістів балету К. Пожарницького, О. Шапова-
ла, В. Буртана, Х. Сугано, О. Коваленка. Грізна постать першосвя-
щеника Каїфи справляє гнітюче враження: монументальна ста-
тична виразність Д. Клявіна разом з деталями костюма – довгими 
чорними шатами та котурнами надають його жестам зловісної 
магії, допомагаючи у втіленні образу невідворотного зла. Артист 
візуально дуже схожий на виконавця ролі Івана Грозного в одно-
йменному фільмі С. Ейзенштейна М. Черкасова. В. Буртан у пар-
тії Іуди показав неймовірну пластичність і своє індивідуальне ро-
зуміння акторського завдання. У його зображенні Іуда – жертва 
своїх пристрастей, які штовхають його на страшний злочин так 
само, як і призводять до погибелі. О.  Шаповал в образі Понтія 
Пілата передає всю складну гаму суперечливих переживань ге-
роя, нестерпних мук його сумління. О. Коваленко, який танцював 
у перших виставах, робить акцент саме на жорстокості. 

Ієшуа – найбільш символічний образ у виставі. Солістові ба-
лету К. Пожарницькому вдалося досягти повного злиття з роллю. 
У  репертуарі цього артиста багато сольних і провідних партій, 
але саме образ Ієшуа колеги вважають однією з його найкращих 
робіт. Тендітна фактура артиста та якась сумна відстороненість 
від усього земного створюють над ним ореол мучеництва, 
божественності. Безумовно, в  цій трансформації неабияка 
роль належить балетмейстеру, який розгледів індивідуальність 
цього виконавця і знайшов потрібні для цього образу засо-
би виразності. Антагоністом Ієшуа є образ Воланда  – того, хто 
«вічно хоче зла і вічно творить благо». Воланд за своєю енерге-
тикою – найсильніший образ у балеті. Він вирішує долі головних 
героїв, з’являючись на сцені в різних іпостасях. У першій дії ба-
летмейстер виводить Ієшуа та Воланда в образах чорного й білого 
ангелів, щоб показати вічну боротьбу добра зі злом, що ніколи не 
закінчується. «Жах хресних мук Ісуса Христа розуміє тільки Чор-
ний Ангел, ще одне втілення диявола. Це вища сила, але сила зла, 

сила мороку – Антихрист, вічний супротивник Того, хто віддав 
життя за спасіння інших» 70. Партію Воланда виконували солісти 
балету І.  Буличов та з.  а.  України С.  Сидорський. Кожен із цих 
талановитих артистів по-своєму інтерпретував образ могутньо-
го і всесильного «князя темряви». Дуже вдалим було виконання 
партії Воланда Яном Ванею – чеським танцівником, який працює 
в Національній опері. 

Почет Воланда – Коров’єв, кіт Бегемот і Гелла. Перші двоє – 
традиційні комічні персонажі, що своїми веселими витівками 
порушують непохитність всемогутньої Системи, якій не можуть 
протистояти «земні» герої – Майстер, Бездомний і жертвою якої 
став і сам Булгаков. Слуги Воланда виступають у балеті в ролі до-
брих блазнів і викликають симпатію глядачів своїми веселими й 
незграбними перевертаннями, стрибками, фокусами із квітами в 
дусі шансонеток. Апофеозом стає виконання Коров’євим роман-
су «Я на подвиг тебя провожала» над тілом нібито вбитого Кота. 

Партії Гелли, подруги Воланда, та Нізи, яка причаровує Іуду і 
заманює його в пастку, виконує одна артистка. Це образ жінки-
спокусниці, пов’язаної з дияволом, яка з’являється у різних часах 
під різними обличчями, як і Воланд: зло, приховане під маскою 
звабливої краси. Експресивний еротичний танець Нізи створює 
враження магічного дійства. Це немов змія, яка кожної миті 
готова до нападу, гіпнотизуючи жертву незмигним поглядом. 
Вісім високих фактурних артистів балету, які уособлюють грізну 
кінноту, закручують навкруг танцюючої Нізи мотузки. Ошалілий 
від пристрасті Іуда кидається до звабливої красуні, потрапляє 
до смертельного капкану й тіло його безвольно обвисає на пере-
хрещених мотузках. На початку постановчої роботи Д.  Авдиш 
планував, що Ніза буде танцювати в пуантах, але результат його 
не задовольняв – артистки були зосереджені на опануванні тех-
ніки, й акторське завдання відходило на другий план. Вже під 
час сценічних репетицій одна з солісток (Т.  Андреєва) вийшла 
на сцену в м’яких балетках без п’яток – майже боса. Вона зали-

70 Туркевич В. «Майстер і Маргарита» мовою балету. URL : http:www.day.kiev.
ua/181966/ 
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шила весь малюнок танцю незмінним, але її виконання набуло 
більшої амплітуди, пластичності, й, звичайно ж, еротики, яка 
була необхідна для цієї сцени. А  сцена ця є кульмінаційною і 
завершальною «біблійної» частини вистави. Слід відзначити у 
цій партії О.  Гуляєву з широкою амплітудою рухів і виразною 
скульптурністю поз та молоду солістку Р. Бетанкоурт, яка вміло 
поєднала експресію й кантилену східного танцю. К.  Іваненко, 
відома своїм темпераментним виконанням характерних танців, 
зокрема іспанських, краще проявила себе у другій дії вистави, 
в  образі Гелли. Аскетична стриманість пластики й виразність 
жестів артистки, точне розуміння акторського завдання роблять 
створюваний нею образ дуже значущим і сильним. 

У балеті зустріч головних героїв – Майстра та Маргарити від-
бувається майже через 50 хвилин після початку вистави (що відпо-
відає композиції роману, де цей епізод починає другу частину кни-
ги). «За мною, читачу! Хто сказав тобі, що немає на світі справж-
нього, вірного, чистого кохання? ... За мною, мій читачу, і тільки 
за мною, і я покажу тобі таке кохання!» 71. М. Булгаков змалював 
історію свого останнього й найсильнішого кохання. Прототипом 
Маргарити стала Олена Сергіївна Шиловська, дружина письмен-
ника, яка розділила з ним останні, найтрагічніші роки життя, коли 
він був зломлений морально і зазнав тяжких фізичних страждань 
через невиліковну хворобу. О. Шиловська допомагала Булгакову в 
написанні головного роману його життя, відомо навіть, що пись-
менник, який був прикутий до ліжка і втратив зір, диктував своїй 
дружині останні розділи, і в тому, що роман усе-таки був заверше-
ний і знайшов свого читача, саме її заслуга. 

Перший ліричний дует Майстера й Маргарити супроводжує 
відоме танго А.  П’яццоли «Oblivion». Прониклива й ніжна ме-
лодія, яка контрастує з пряною східною орнаментальністю ком-
позиції П.  Гебріела в попередній сцені, одразу створює настрій 
осіннього дощу, самотності, народження романтичного почуття. 
А. П’яццола, класик аргентинської музики, писав, що його танго 

71 Булгаков М. Мастер и Маргарита. Москва : Художественная литература, 
1988. 399 с. С. 222.

треба не танцювати, а слухати. Наявність у музиці другого плану 
робить її самодостатнім твором, у якому поєднались філософська 
споглядальність і щемлива чуттєвість, що майстерно передають 
виконавці головних партій О. Філіп’єва та М. Мотков.

Балетмейстер поєднує в постановці цього дуету елементи баль-
ного танцю та класичної хореографії, використовує складні висо-
кі підтримки. Однак відмову від пуантової техніки й традиційного 
балетного взуття навряд чи можна назвати вдалим балетмейстер-
ським рішенням, адже взуття для характерного танцю на низьких 
підборах деякою мірою приземлює рухи балерини, позбавляючи її 
одного з головних виразних засобів – підйому на кінчики пальців – 
надбання епохи білого балету Тальоні, що символізує ефемерність і 
одухотвореність танцю. У другому акті Маргарита з’являється вже 
в пуантах, але причину цієї трансформації ми не бачимо. Водночас 
образ Маргарити сильний своєю драматичністю. Балетмейстер не 
тільки дотримується деталей булгаковського тексту, а  й вибудо-
вує логіку почуттів героїв, без чого хореографічна винахідливість і 
яскрава сценографія самі по собі втрачають сенс. 

Щодо хореографії, то слід віднести до здобутків балетмейстера 
дует Маргарити з Воландом і фінальне адажіо Майстра та Мар-
гарити на музику Г. Малера, де вдало поєднується партерний та-
нець із технікою підтримок у дуже повільному темпі, в результаті 
чого складається враження, що балерина ніби ширяє в повітрі па-
ралельно підлозі. У сцені ж балу в Сатани, за словами В. Туркеви-
ча, «Маргарита… не тільки королева, вона відчуває тут силу сво-
го живого духу, повноту кохання і захищеність від суспільства, 
яке із натхненною злостивістю хоче розтоптати і знищити її, як 
був знищений і розтоптаний демонстрантами роман Майстра» 72. 
Першою виконавицею ролі Маргарити на київській сцені стала 
н. а. України О. Філіп’єва – балерина дуже широкого акторсько-
го діапазону, яка, крім досконалого володіння класичною шко-
лою, має досвід виконання партій та концертних номерів у різних 
 хореографічних стилях, зокрема й сучасних. В образі Маргарити 

72 Туркевич В. «Майстер і Маргарита» мовою балету. URL : http:www.day.kiev.
ua/181966/. 
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артистка розкриває характер сильної жінки, готової заради ко-
хання перенести найважчі випробування, навіть укласти угоду з 
дияволом, заплативши за можливість бути разом із коханим сво-
їм життям. У виконанні ж молодої солістки Т. Льозової найбільш 
відчутні лірико-романтичні інтонації, чому значною мірою спри-
яє витонченість і тендітність її фактури, що надає створеному 
нею образу особливої проникливості. Згодом у цій партії з успі-
хом виступали О. Киф’як, К. Кухар. 

Виконавець ролі Майстра М.  Мотков, н.  а.  України, лауреат 
міжнародних конкурсів завоював любов глядачів завдяки своїй 
технічній віртуозності, ефектним виконанням складних, навіть 
карколомних елементів і яскравим сценічним темпераментом. 
У партії Майстра немає ефектних варіацій з високими стрибками 
та стрімкими обертаннями, і  перед артистом, який виконує цю 
роль, стоять зовсім інші завдання. Трагедія Майстра – це трагедія 
Художника, який приречений на мовчання в суспільстві, що для 
нього рівнозначне смерті. Саме цю трагічну спустошеність май-
стерно передає М. Мотков. У О. Шаповала, який теж виконував 
цю партію, глибинне розуміння акторського завдання поєднуєть-
ся з досконалістю форми виконання, загострене відчуття краси 
лінії артиста в поєднанні з романтично-трагедійним пафосом за-
вжди знаходять відгук у глядачів. 

Заслуговує на увагу винахідливість балетмейстера у створенні 
масових сцен і довершена робота кордебалету. У виставі задіяна 
велика кількість людей: це так звані «роботяги», мешканці мерт-
вого міста, які живуть, читають газети, ходять на демонстрації 
у якомусь автоматизованому зловісному ритмі (4-а симфонія 
Д. Шостаковича влучно характеризує цей номер). Балетмейстер 
створив справжнє шоу на сцені Національної опери. У балеті ба-
гато цитат, це стосується не тільки музики (уривки з революцій-
них пісень), а й хореографічного матеріалу: у сцені демонстрації 
використано елементи фізкультурних парадів 30-х  років («тан-
цювальна автентика» за виразом В. Туркевича) 73, а у знаменито-

73 Булгаков М. Мастер и Маргарита. Москва : Художественная литература, 
1988. 399 с.

му канкані – рухи, що імітують стрільбу з кулемета та скакання на 
конях. Цей пластичний мотив був використаний С. Бурхановим 
у поставленому ним 1980  року для учнів КДХУ номері «Черво-
ні дияволята». Публіка залучається до подій, що відбуваються на 
сцені: артистки балету виходять прямо до глядачевої зали й звер-
таються до глядачів з грізним запитанням, чи ті не бачили Кота 
(сценічний прийом, використовуваний ще В.  Мейєрхольдом, 
Б.  Брехтом, Л.  Курбасом). У  виставі багато спецефектів, а  саме 
«живий» трамвай із залізних кліток, який рухається прямо в зал, 
засліплюючи глядача ліхтарями, палаюча книга, миттєве пере-
творення німф рубенсівських форм на тендітних балерин, а  го-
ловне – шалений політ Маргарити над нічним містом. (У цьому 
ефектному епізоді ми бачимо замість головної героїні артистку 
балету А. Шептифрац, яка відчайдушно перевертається в повітрі, 
немов циркова акробатка). Слід відзначити й яскраве сценічне 
оформлення американських художників С. Пастуха та Г. Солов-
йової. Блискучі металеві сходи та колони з гігантськими гвинта-
ми створюють атмосферу незатишності та тривожності, але це 
не аскетична незатишність 30-х  років  – у сценографії присутня 
естетика сучасного рок-концерту, а  костюми у стилі мілітарі та 
вампірівська вечірка з перевдяганнями відсилають нас зовсім до 
іншої історичної епохи.

Окреслення жанру балету як фантасмагорії (а саме так зазна-
чено в буклеті) цілком себе виправдовує. У  виставі простежу-
ються тенденції постмодернізму: поєднання різнорідних стилів, 
цитування давно забутого (в  культурології це явище має назву 
«сувенір»), наповнення старої форми новим змістом, часто паро-
діювання класичних творів, переведення серйозних проблем у 
площину гри, естетика карнавалу. Наявні тут і елементи еклекти-
ки. Причина тривалого сценічного успіху вистави в тому, що крім 
розважальності, на якій наголошує критика, у ній постмодерніс-
тична фантасмагорія не свідчить про «розірваність свідомості» 
постановника або його потурання низькому смаку, а використо-
вується як режисерський засіб для зображення протистояння До-
бра і Зла. Поєднання різних хореографічних та музичних стилів 
можуть привести до створення оригінальних сценічних форм і 
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рішень. У розглянутій постановці Д. Авдиша, незважаючи на на-
явність елементів еклектики та постмодернізму, різнобарв’я хо-
реографічних засобів, збережена романтична природа балетної 
вистави. Можна говорити про трансформацію жанру: «Майстер 
та Маргарита» – балет-фантасмагорія, балет-шоу (й не в погано-
му розумінні цього слова). 

Ретроспективна інтерпретація класики: «Баядерка» 
Л.  Мінкуса в Національній опері України. Проблема творчо-
го оновлення класичного балету на основі рефлексії викликає 
необхідність дати визначення театральному тексту в балетно-
му спектаклі та місця балетмейстера-постановника сценічної 
редакції творів класичної спадщини хореографічного мисте-
цтва. Розглядаючи інтерпретацію першоджерела (в т. ч. лібре-
то) слід враховувати той факт, що на кону виникає абсолютно 
новий за своєю природою твір, відмінний від літературного 
джерела, – театральна вистава з особливими часом і простором. 
Обов’язковою її умовою є комунікація, спілкування, а відтак – 
постаті авторів і адресатів, персонажів і акторів, а відтак і спо-
стерігачів, свідків вистави, її публіки. Театральний текст існує 
як повідомлення, що передбачає такий набір комунікативних 
ролей, а тому і зміст його породжується наново в комунікатив-
них актах творчою інтерпретацією першоджерел. 

Хореографія Маріуса Петіпа, автора «Баядерки», може слугу-
вати за взірець такого комунікативного повідомлення, передано-
го наступним поколінням: його шедеври із часом виявляють нові 
грані. В. Гаєвський писав, що балет для Петіпа – позачасове мис-
тецтво. Знаменитий хореограф «надав балетній виставі тієї завер-
шеної структурної форми, що визначила саме поняття класич-
ного балету» 74. Критик мав на увазі форму розгорнутої балетної 
сюїти із численними масовими та сольними танцями, апофеозом 
якої є grand pas або pas d’action. «Баядерка»  – це етапна виста-
ва у творчості М. Петіпа: тут уже проявляються риси балетного 

74  Гаевский  В. Дивертисмент. Судьбы классического балета. Москва  : 
Искусство, 1981. 383 с. С. 64. 

симфонізму, який остаточно сформувався в балетах, створених 
у співдружності з П. Чайковським та О. Глазуновим. Цей балет 
прикметний детально розробленою драматургією, розгорнутими 
мімічними сценами, що розкривають характери героїв і допома-
гають розвитку сюжету, однак передусім вистава цікава саме тан-
цями, саме як хореографічний текст. 

Прем’єра «Баядерки» відбулася 1877 року у Петербурзькому 
Великому театрі у бенефіс балерини Є. Вазем. Партію Солора ви-
конав Л. Іванов – майбутній автор знаменитих лебединих сцен у 
балеті П. Чайковського «Лебедине озеро». Спектакль було ство-
рено в епоху зростання інтересу до екзотики стран Сходу (Індія, 
Китай, Японія, Персія) та зацікавлення колоніальним стилем у 
мистецтві. Літературним першоджерелом вважають стародав-
ню індійську п’єсу Калідази «Сакунтала», яка стала основою для 
балади В.  Гете «Бог та баядерка», що за її сюжетом Ф.  Тальоні 
в 1830  році на сцені Паризької опери поставив балет «Бог та 
баядерка, або Закохана куртизанка». Існують ще й інші версії 
створення балетного лібрето. У 1839 році у Парижі проходили 
гастролі індійської трупи «Баядерас», серед яких своїм талантом 
і красою виділялася танцівниця Амані, яка через кілька років 
раптово наклала на себе руки. Видатний поет-романтик Т. Готьє 
присвятив прекрасній баядерці, яка вирішила покінчити із жит-
тям через нещасне кохання, лібрето балету «Сакунтала», що його 
поставив на сцені Гранд-опера брат Маріуса Петіпа Люсьєн у 
1858 році. Автором лібрето «Баядерки» на музику Л. Мінкуса був 
відомий дослідник танцювальних традицій різних країн, автор 
монографії «Всесвітня історія танцю» С.  Худєков, який багато 
років вивчав епос та хореографічну культуру Індії. Від момен-
ту першої постановки балет зазнав певних змін. При постановці 
на сцені Маріїнського театру М. Петіпа скоротив кількість тіней 
у ІІІ акті до 32  (замість 64), після революції 1917 року з балету 
зник  ІV, останній акт «Гнів богів», балетмейстери створювали 
нові номери  – варіації та адажіо або скорочували застарілі, на 
їхню думку, сцени. Так В. Чабукіані зробив танцювальною пар-
тію Солора, яку з успіхом виконував сам: йому належить сучас-
на хореографія гран па Гамзатті та Солора з ІІ акту на музику, 
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запозичену з останньої картини, і  чоловічих варіацій акту «Ті-
ней», він поставив також адажіо-зустріч Нікії та Солора з І акту. 
М.  Зубковський ввів до спектаклю варіацію Золотого божка, 
К.  Сергєєв  – адажіо Нікії та Раба з І  акту. Упродовж тривало-
го часу еталонною вважалася редакція Маріїнського театру (ба-
летмейстери В.  Пономарьов, В.  Чабукіані, К.  Сергєєв), однак у 
1980 році Н. Макарова, яка ретельно опрацювала архівні доку-
менти з бібліотеки Гарвардського університету, створила свою 
редакцію вистави. Особливість постановки Макарової полягає в 
тому, що вона прагнула відродити сюжетний задум М. Петіпа й 
поновити забутий ІV акт. «Баядерка» у тому вигляді, як вона іде 
на сцені Маріїнського театру, є неповною – в ній немає реально-
го фіналу. Балет Петіпа про зраду і кару тут подається як «злочин 
без покарання». Тому у своїй постановці я вирішила відродити 
фінальний акт  – «апокаліпсис» Петіпа, дотримуючись у його 
реконструкції авторського стилю і поновивши, по мірі можли-
вості, його драматичну структуру», – каже сама постановниця 75. 
Зрозуміло, спектакль Н. Макарової не може бути точною копі-
єю прем’єри 1877 року: хореографія деяких номерів втрачена й 
не може бути відновлена, а дещо потребує корегування у зв’язку 
з вимогами сьогодення. Н. Макарова залишила структуру бале-
ту триактною, об’єднавши І та ІІ дію в одне ціле: таким чином 
«Тіні» стали ІІ  актом, а  «Гнів богів»  – ІІІ.  Н.  Макарова у своїй 
постановці керувалася передусім драматичною мотивацією сю-
жетних колізій. Це зумовило також скорочення деяких сцен, що 
гальмують дію. Звичайно, найвідоміші глядачам сцени, як-от акт 
«Тіней», pas d’action з 3-ї картини і багато інших Макарова за-
лишила без змін. «Коли я працювала, у мене не було відеозаписів 
і я не мала контактів з Радянським Союзом. Я могла спиратися 
лише на спогади і на мій артистичний смак, щоб визначити, що 
підходить до нашого часу. Моєю метою було впливати на ауди-
торію емоційно, а  не тільки розважати її. Моя версія «Баядер-

75 Чепалов А. И баядерки любить умеют... День . 2013. 20.02. № 31 (2013). 

ки» народжувалася за допомогою пам’яті, досліджень та уяви» 76. 
У сценічній редакції Макарової партія Гамзатті стала більш роз-
горнутою, драматичною, багатогранною. Сама Н. Макарова тан-
цювала як партію Нікії, так і партію Гамзатті. «Баядерка» в по-
становці Н. Макарової пройшла перевірку часом, вона з успіхом 
іде у багатьох театрах світу. Найбільш відомі постановки: Аме-
риканський театр балету (1980), Королівський Шведський балет 
(1989), Лондонський Королівський балет (1989), театр Ла Скала 
(1992), театр Колон (1992), Фінський Національний балет (1997), 
Балет да Сантьяго, Чілі (1997), Австралійський балет, Сідней 
(1998), Муніципальний театр Ріо-де-Жанейро (2001), Гамбурзь-
кий балет (2002), Театр Вельки, Варшава (2004), Нідерландський 
Національний балет (2007), Корелла Балет (2008), Токіо Балет 
(2009). 14 та 15 лютого 2013 року відбулася прем’єра цієї вистави 
на сцені Національної опери. 

У творчості Петіпа «Баядерка» була останнім трагічним ба-
летом, де драматизм змісту передавався розгорнутими панто-
мімічними сценами: надалі балетмейстер став розвивати хо-
реографічний бік спектаклю, невпинно вдосконалюючи його. 
В. Гаєвський протиставляє М. Петіпа знаменитому реформатору 
балета Ж.-Ж. Новерру, який у своєму прагненні до дієвості тан-
цю позбавив балет віртуозності, перетворивши його на музичну 
пантоміму 77. Однак у «Баядерці» можна знайти і танець дієвий. 
Це не тільки мімічні сцени, а  й знаменита варіація Нікії на ве-
сіллі Солора – «Танець зі змією» У цій варіації балерина прожи-
ває цілу гаму емоційних станів: відчай і безвихідь – надію – не-
самовиту радість – біль від раптового укусу змії – усвідомлення 
зради – передсмертний страх, що поступається місцем безсилій 
покірливості долі: краще смерть, ніж життя без коханого. Дра-
матична сцена двобою Нікії та Гамзатті, що завершує ІІ картину 
І  акту,  – це не лише пантоміма, її також можна назвати дієвим 

76 Макарова Н. Биография в танце. Москва : Артист. Режиссёр. Театр, 2011. 
376 с. С. 4.

77 Гаевский В. Дивертисмент. Судьбы классического балета. Москва : Искус-
ство, 1981. 383 с. С. 86–87. 
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танцем: вона надзвичайно музична, динамічна та пластично ви-
разна. Тому Ю. Григорович у своїй постановці «Баядерки» у Ве-
ликому театрі вирішив її хореографічно, використавши багато 
танцювальних елементів – великих розривних pas de chat, пере-
кидних jeté, chainés, що має дуже органічний вигляд. Однак і в 
оригінальному варіанті ця сцена дуже виразна і переконлива.

Кульмінація вистави  – це, безперечно, сцена «Тіней», яка не 
має драматичної дії: це симфонія чистого танцю, побудована на 
розвитку лейттеми класичного І  arabesque ( за аналогією з му-
зикою її можна назвати головною темою). Цей елемент у різних 
видах проходить через весь акт: перше адажіо починається із 
безшумного jeté у І arabesque з виходом на пуант (балерина ніби 
висить у повітрі, непомітно для глядача тримаючись за плече 
партнера), низкою повторюваних І арабесків, що перемежаються 
з кроками і port de bras, спускаються з гір 32 тіні і повторюють цю 
позу вже в статичному сценічному малюнку прямокутника, з sis-
sones у І арабеск починається entrée в pas de trois, потім – підйоми 
і акцентовані завершення піруетів у І арабеск в adagio солістів. Це 
положення наявне й у варіаціях тіней, а у варіації Нікії проходить 
у найвіртуознішій формі: низка обертань у позі І арабеска, що пе-
реходить у tours en dedans. Coda – теж розвиток теми арабеска: 
спочатку – у вальсовому ритмі (sissones – у pas de trois, підйоми – 
у  солістів), а  потім у ритмі несамовитого галопу, де комбінація 
вихороподібних sissones кордебалету, що переходять у тур валь-
су, закінчується так званими «млинцями»  – відскоками назад у 
позі І арабеска; такі самі «млинці», тільки з більшою амплітудою, 
завершують коду солістки, викликаючи овації залу.

Поза ecarté – ще один хореографічний лейтмотив «Тіней»: на-
звемо її побічною темою. Особливість цієї пози полягає у її діа-
гональній орієнтації у просторі: нога танцівниці відкрита мак-
симально високо вбік, а тулуб трохи нахилений у протилежному 
напрямку. В entrée «Тіней» є дуже ефектний момент, коли 32 тан-
цівниці, стоячи у 4  лінії одна за одною, синхронно виконують 
developpé ecarté вперед і тримають цю позу 4 такти. У класичній 
редакції лінія рук танцівниць повторює лінію ноги (положення 
alongé), а  тулуб трохи відхилений у той час, як погляд спрямо-

ваний у бік носка піднятої ноги. Така поза справляє вражен-
ня легкості, зависання в повітрі, у  той же час вона нестабільна 
і технічно нестійка, потребує від танцівниць певної координації 
рухів. У редакції Н. Макарової голова танцівниць відвернута від 
глядача і погляд спрямований на кисть руки, відповідної опорній 
нозі, руки закруглені: «опорна» (у ІІ позиції), «працююча» (відпо-
відна нозі, що піднята вгору) – у ІІІ, що дає можливість підняти 
ногу вище. Поза стала більш стабільною, стійкою. На наведеному 
прикладі видно, як незначна коректура положень рук та голо-
ви може змінити зміст пози. У цілому ж Н. Макарова прагнула 
максимально точно зберегти стиль хореографії М. Петіпа, тоді як 
спроби змінити стилістику білого акту «Тіней», здійснювані хоре-
ографами-експериментаторами, були невдалими. Так у 1917 році 
О. Горський у своїй постановці «Баядерки» одягнув танцівниць у 
різнокольорові індійські сарі й повністю відмовився від класич-
ної хореографії. Однак уже в 1923  році В.  Тихомиров поновив 
«Тіні» у постановці М. Петіпа.

«Баядерка» в постановці соліста Великого театру Л.  Жукова 
(прем’єра 2  жовтня 1926  р.) стала першою балетною виставою 
Київського українського Державного академічного оперного теа-
тру. Згодом акт «Тіней» неодноразово ставився на київській сце-
ні в концертних програмах Київського державного академічного 
театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка та Київського держав-
ного хореографічного училища. У 1986 році В. Ковтун, який на 
той час був головним балетмейстером трупи, здійснив постанов-
ку всієї вистави. За основу він узяв постановку Кіровського (нині 
Маріїнського) театру, де спектакль іде в хореографії М.  Петіпа 
(редакція В. Пономарьова, В. Чабукіані та К. Сергєєва). Консуль-
тантом вистави була прима-балерина Кіровського театру Н. Кур-
гапкіна, яка допомагала балетмейстеру точно переносити нюанси 
петербурзької постановки. Спектакль мав великий успіх, чому 
значною мірою сприяла ретельна робота педагогів-репетиторів 
Т. Ахекян, В. Калиновської, А. Лагоди, І. Лукашової, А. Кальчен-
ко, В. Круглова, М. Прядченка, а пізніше – Р. Хилько, А. Козлова, 
Л.  Сморгачової, надзвичайно високий рівень майстерності со-
лістів Р. Хилько, Т. Таякіної, Т. Білецької, М. Прядченка, А. Коз-
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лова, С.  Лукіна та багатьох інших, професіоналізм кордебалету. 
Слід відзначити яскраве сценічне оформлення молодого худож-
ника В. Окунєва (це була одна з його перших вистав), костюми, 
що поєднували в собі традиції класичного балету з індійськими 
національними елементами. Часткове поновлення «Баядерки» 
відбулося в 2009 році. Велика заслуга в цьому головного балет-
мейстера Національної опери В. Яременка, педагогів-репетиторів 
А. Лагоди та Р. Хилько.

Хореографічна лексика «Баядерки» не є новою для столичної 
трупи, але зустріч із таким признаним майстром, як Н. Макаро-
ва, безумовно має велике значення вже завдяки її досвіду інтер-
претації. Н. Макарова закінчила Ленінградське академічне хоре-
ографічне училище у 1959 році і була прийнята до Кіровського 
театру. За 11 років роботи вона станцювала близько 30 сольних 
та провідних партій. З Макаровою працювали такі видатні балет-
мейстери, як К. Голейзовський та Л. Якобсон, вона була першою 
виконавицею багатьох партій, брала участь у зарубіжних гастро-
лях. Але молодій артистці не вистачало свободи самореалізації. 
«Я поїхала тому, що відчувала артистичний голод», – розповідає 
Н. Макарова в одному з інтерв’ю 78. У 1970 році, під час гастролів 
Кіровського театру до Лондона, Макарова після тріумфального 
виступу в «Жізелі» попросила політичного притулку у Великій 
Британії. Незабаром вона переїхала до Америки, де стала прима-
балериною Амерікен балле тіетр (АБТ), виступала як запрошена 
зірка у багатьох знаменитих театрах світу. Тривалий час творчість 
Н. Макарової в Радянському Союзі була під забороною, але і тоді 
серед артистів розповсюджувалися відеозаписи балерини (іноді 
поганої якості), що по них можна скласти враження про цю уні-
кальну артистку. Н.  Макарова по-своєму інтерпретувала навіть 
відомі класичні фрагменти. Балерина, зокрема, досконало володі-
ла апломбом і глядач не помічав у її танці зусиль, спрямованих на 
здолання технічних труднощів. Вона говорила, що майстерність 
полягає у тому, щоб виконати складний елемент, задіявши при 

78  Голубева  Т. Встреча c «Баядеркой». URL  : http://society.lb.ua/cultu-
re/2013/02/14/189376_vstrecha_bayaderkoy.html. 

цьому щонайменшу групу м’язів. Саме досконала класична шко-
ла і досвід роботи у різних хореографічних стилях дали балерині 
внутрішню свободу і можливість збагатити своє виконання без-
ліччю найтонших нюансів. Наприклад, у  варіації з балету «Жі-
зель» (ІІ  акт) балерина після низки віртуозних rond de jamb en 
l’air зазвичай підбігає до Альберта, який знесилений лежить на 
землі, і, схилившись над нам, намагається динамічними рухами 
рук начебто «оживити» його. Замість цього Макарова завмирала 
у позі І арабеска на пуанті і дуже довго стояла, не ворухнувшись.

Ініціатором запрошення великої балерини до Києва став ві-
домий танцівник, прем’єр Національної опери і Маріїнського 
театру, переможець і лауреат багатьох престижних конкурсів Де-
нис Матвієнко, який виконував обов’язки художнього керівни-
ка балетної трупи Національної опери. За короткий термін сво-
єї роботи на посаді головного балетмейстера (півтора року) він 
переніс на сцену Національної опери загалом 5 балетних вистав 
різної стилістики: «Клас-концерт» у хореографії А.  Мессерера, 
«Radio & Jullet» і «Quatro» у хореографії Е. Клюга, «Баядерку» у 
редакції Н. Макарової і підбив підсумок своєї діяльності вечором 
постановок М.  Фокіна, виконавши роль Юнака у романтичній 
«Шопеніані». Д. Матвієнко добре знайома «Баядерка» у редакції 
Н. Макарової: він танцював цей спектакль у театрі Ла Скала (Мі-
лан) і в театрі Вельки (Варшава). Тому, зустрівшись із великою 
балериною на присвяченому їй концерті у Санкт-Петербурзі, Де-
нис звернувся до неї з проханням поставити «Баядерку» у Києві, 
на що Н. Макарова з радістю погодилася. 

Серед провідних солістів, яким випала честь працювати з 
Н. Макаровою в новій постановці – як визнані майстри сцени, 
так і обдарована молодь. Так, якщо на прем’єрі в партії Гам-
затті виступила н. а. України О. Філіп’єва, то другий спектакль 
Макарова довірила молодій солістці балету, Катерині Чеби-
кіній. Ці балерини по-різному інтерпретували образ владної 
принцеси. Якщо у виконанні О.  Філіп’євої справляє вражен-
ня скульптурність і завершеність ліній, стабільність обертань 
і велика амплітуда стрибків, то К.  Чебикіна демонструє лег-
кість, витонченість, надзвичайну пластичність рук і корпусу. 
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З 2013 року К. Чебикіна працює солісткою Маріїнського театру 
в Санкт-Петербурзі (Росія).

У партії Нікії виступили О. Голиця і Н. Мацак. Незважаючи на 
те, що О. Голиця ніколи не танцювала партію Нікії, Н. Макарова 
прийняла рішення доручити прем’єру саме їй. Молода балерина 
створила дуже зворушливий за своїм драматичним наповненням 
образ, а її виконання картини «Тіні» вражає найтоншими нюан-
сами, які під силу не всякій солістці балету. Достатньо пригадати, 
як вона, стоячи на пуантах у І арабеску, дуже повільно спускаєть-
ся з пальців у demi plié, плавно піднімаючи ногу, що разом із му-
зичним піанісимо створює гіпнотичне враження. Безумовно, ро-
бота з Н. Макаровою дуже допомогла артистці. Н. Мацак у партії 
Нікії найкраще розкрилася у драматичних сценах – поєдинку із 
Гамзатті у І картині і знаменитому «Танці зі змією», а її виконан-
ня акту «Тіней» відзначається поєднанням кантилени з вольовим 
натиском. (На момент постановки балерина з успіхом виконува-
ла як партію Нікії, так і партію Гамзатті.).

Партію Солора на прем’єрі блискуче танцював Д.  Матвієн-
ко, творчість якого можна розглядати окремо як феномен ви-
конавської балетної майстерності. Він був бездоганний як у 
віртуозних варіаціях, що викликали овації залу, так і в класич-
них дуетах з Нікією (О. Голиця) та Гамзатті (О. Філіп’єва). Со-
ліст, який танцював цю партію на другій виставі, Денис Недак, 
теж заслуговує на позитивну оцінку: для виконавської манери 
цього танцівника характерні довершене володіння технікою 
класичного танцю, майстерність і відчуття лінії в дуетах, поєд-
нання емоційної наснаженості з академізмом. Щодо образного 
рішення партії Солора у новій редакції, то його роль у фінальній 
сцені виглядає дуже пасивно на фоні головних героїнь. О. Че-
палов назвав спектакль у редакції Н. Макарової «жіночим» «на 
відміну, скажімо, від постановки Рудольфа Нурєєва або Вале-
рія Ковтуна, де акцент зроблено на головній чоловічій ролі» 79. 
З критиком можна посперечатися, адже в редакції Н. Макарової 
збережено всі традиційні чоловічі варіації (поставлені, як відо-

79 Чепалов А. И баядерки любить умеют... День . 2013. 20.02. № 31 (2013). 

мо, після Петіпа); більше того, вона ввела надзвичайно технічні 
танці для чоловічого ансамблю, скоротивши деякі застарілі ста-
тичні номери, що додало спектаклю динаміки.

Деякі моменти вистави здаються суперечливими. Насамперед, 
це оркестрова редакція. Автором аранжування музики став відо-
мий британський композитор і диригент Джон Ленчбері, він же 
написав деякі музичні фрагменти останнього акту. Наприклад, 
легатний басовий акомпанемент, що наростає, перекриває осно-
вну тему «Танця зі змією», що певною мірою руйнує загальний 
настрій і заважає сприйманню сцени. Цей момент у спектаклі не 
єдиний, а тут він найбільш показовий. Із вищезгаданого «Танцю 
зі змією» вилучено найефектнішу швидку частину, дуже відому 
глядачам, яка не тільки розкриває нову рису характеру героїні, 
а й є кульмінацією всього акту, за якою настає катастрофа (укус 
змії) тим більш страшна, чим більш радісним і стверджувальним 
був танець Нікії. Навряд чи прибирати цей фрагмент було вда-
лим режисерським рішенням, тим більше, що у деяких попере-
дніх редакціях, зокрема, в театрі Ковент-Гарден (Лондон) Мака-
рова залишила цю сцену без змін. Головний художник вистави 
В. Окунєв, створюючи декорації, відійшов від свого попередньо-
го варіанту і зробив абсолютно нове оформлення. Він показав не 
спекотну Індію під палючим сонцем, а Індію у сутінках. Освітлен-
ня сцени навіть у сцені весілля притемнене. Костюми здебільшо-
го жовтих, охрових, коричневих, сірих, а також пастельно-голу-
бих і рожевих тонів. «Моїм головним завданням була стилізація, 
я хотів поновити спогади про старий театр, про те, які були деко-
рації у ті часи, коли ефекти руйнації і романтичні картини супро-
воджували постановку. Хотілося б, щоб мої враження передалися 
глядачеві», – говорить художник 80.

Серед солістів, які були зайняті у прем’єрі, слід відзначити ви-
конавців ролі золотого Божка з пластикою танцюючого Шиви 
А. Писарева та І. Бойка (Н. Макарова ввела цей вставний номер у 
канву вистави, зробивши його виконавця храмовим божеством, 

80  Голубева  Т. Встреча c «Баядеркой». URL  : http://society.lb.ua/
culture/2013/02/14/189376_vstrecha_bayaderkoy.html. 
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яке ожило). Виразні й значимі образи Великого браміна (С. Лит-
виненко) і Раджі (І. Буличов). У запальному індуському блискуче 
виступали К. Іваненко, Я. Ткачук, В. Нетруненко, М. Лавроненко. 
У па-де-труа відзначалась академічною манерою виконання і ви-
тонченістю ліній Ю.  Трандасір, високий професіоналізм проде-
монстрували Є. Алаєва, Є. Чепрасова та інші молоді солістки.

Із плином часу шедеври балетної класики потребують онов-
лення, але при їх подальших сценічних втіленнях дуже важливо 
зберегти оригінальний стиль хореографії, щоб донести до наступ-
них поколінь дух казкової епохи балетного романтизму, спогад 
про який залишив великий Маріус Петіпа своєю екзотичною і 
натхненною «Баядеркою». «Баядерка» у редакції Н.Макарової 
не йде на київській сцені (це пов’язано, насамперед, з  тим, що 
Д. Матвієнко був змушений піти з Національної опери). Націо-
нальна опера повернулася до постановки В. Ковтуна.

Сучасне хореографічне рішення спектаклю в зіставленні з 
балетмейстерською класикою: «Дафніс і Хлоя» у постановці 
Аніко Рехвіашвілі. Одна з особливостей балетної інтерпретації 
класики полягає в тому, що в ній завжди інтенсивно виявлені ре-
троспективні настанови. Балетний театр, демонструючи парадокс 
продуктивного консерватизму, визначає провідну роль рефлексії в 
межах замкненого, самодостатнього простору історичної пам’яті, 
яка розкриває нескінченність цього простору і невичерпність 
можливостей його інтерпретації. Цей балетний парадокс, спрямо-
ваний на відкриття нових художніх можливостей творчої рефлек-
сії над спадщиною, знаходить особливо вдячне підґрунтя в тому 
репертуарі, який уже апробований видатними надбаннями вико-
навської практики і має за собою історичний «шлейф» сприйнят-
тя театральною публікою. Це ще більшою мірою стосується тих 
творів, де власне творчий задум спрямований на ретроспективні 
рефлексії. Взірцем є балет «Дафніс і Хлоя» М. Равеля. Прем’єра в 
Національній опері України відбулася 30 листопада 2014 року. 

У репертуарі Національної опери вагоме місце посідають балет-
ні вистави, які вперше були поставлені під час «Російських сезонів» 
С. Дягілєва і йдуть на сцені в хореографії М. Фокіна. Так, В. Яремен-

ко поставив «Шехерезаду» М.  Римського-Корсакова, «Петрушку» 
І. Стравінського, Д. Матвієнко переніс із Маріїнського театру «Шо-
пеніану» на музику Ф. Шопена в оркестровці О. Глазунова, «Видіння 
троянди» на музику К.-М. Вебера, а без хореографічної мініатюри 
«Лебідь» К. Сен-Санса, уперше поставленої М. Фокіним для А. Пав-
лової, не проходить жоден концерт артистів балету. Усі ці вистави 
та хореографічні мініатюри йдуть на сцені Національної опери в 
хореографії М. Фокіна. У балеті «Жар-птиця» І. Стравінського в по-
становці В. Литвинова збережено тільки загальну тему та програм-
ність музики, а  хореографія цієї вистави є повністю авторською. 
У  балеті «Весна священна» І.  Стравінського, що був поставлений 
Р. Поклітару, усі зусилля спрямовані саме на те, щоб здолати ту про-
грамність, яка була закладена в партитуру композитором та першим 
постановником спектаклю В.  Ніжинським. Р.  Поклітару розпові-
дає свою історію, дуже близьку до реалій теперішнього часу. Балет 
«Дафніс і Хлоя», поставлений А. Рехвіашвілі на сцені Національної 
опери, створений за мотивами оригінального лібрето, балетмейстер 
висловлює власне бачення сюжету й характерів персонажів. Новий 
спектакль змушує замислитися над тенденціями інтерпретації тво-
рів класичної хореографічної спадщини.

Перша постановка відбулася понад сто років тому, дуже важ-
ливим матеріалом для театрознавчих досліджень слугують свід-
чення його творців – балетмейстера М. Фокіна та композитора 
М.  Равеля, а  також загальні відомості про подальшу сценічну 
історію балету «Дафніс і Хлоя». Ретроспективна суть твору по-
лягає в тому, що його основою є специфічне літературне першо-
джерело – роман Лонга «Дафніс і Хлоя», написаний приблизно 
у ІІІ  ст.  н.  е. Це один із перших грецьких романів, текст яко-
го повністю зберігся, і  один з перших взірців античної прози 
загалом. Особливе місце твору визначається тим, що в ньому 
найповніше подано ознаки античного роману випробування: 
за М.  Бахтіним, «грецький роман побудовано як випробуван-
ня любовної вірності й чистоти ідеальних героя та героїні»  81. 

81 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1979. 
424 с. С. 190.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Хореографічна інтерпретація художніх творів у балеті…Єва Коваленко

525524

Крім того, саме в Лонга створено концепцію ідилічного світу, 
що протистоїть навколишньому хаосу та зовнішнім загрозам: 
цей світ, як зауважував М. Бахтін, «оточений з усіх боків чужим 
світом» 82. Сюжет про чисте кохання юних пастуха й пастушки, 
які обирають вільне сільське життя на лоні природи і кохання 
яких зазнає випробувань, відіграв виняткову роль у західноєв-
ропейській культурі ХVI–XVII ст. Він став першоджерелом пас-
торальної драми, яка, за І. Голенищевим-Кутузовим, «веде своє 
походження від «Дафніса і Хлої» Лонга (ІІІ ст.), еклог Вергілія, 
Данте і Петрарки» 83. Відомо, що саме пасторальна драма є дже-
релом новочасного музичного театру, зокрема опери та балету. 
Постановка балету «Дафніс і Хлоя» має особливе значення тому, 
що тут вирішується надзвичайно складне завдання інтерпрета-
ції античного світу хореографічними засобами. Складність його 
становлять особливості античної традиції, схарактеризовані 
О. Лосєвим, її театральність та скульптурність, що стало осно-
вою для творців балету М. Фокіна та М. Равеля. Це, по-перше, 
наскрізна театральність античності, де саме суспільне буття на-
бувало вигляду сценічної вистави: «Антична людина відчувала 
себе вільним актором і навіть артистом [...]. Як актор, який грає 
роль у космічній театральній постановці, людина цілком вільна. 
Але сама театральна постановка [...] придумана [...] тільки до-
лею»  84. По-друге, це скульптурність, що безпосередньо стосу-
ється хореографії. «Стиль римського цезаризму є не що інше, як 
звичайна безособова антична скульптура, тільки проведена тут 
у соціальній сфері [...], там, де немає досвіду особистості, завжди 
абсолютизуються позаособові та безособові сторони буття» 85.

82 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Москва : Художественная 
литература, 1975. 504 с. С. 254.

83  Голенищев-Кутузов  И.  Н. Романские литературы. Москва  : Наука, 1975. 
532 с. С. 203.

84 Лосев А. Ф. История античной эстетики : в 7 т. Москва : Фолио, 2000. Т. 7. 
Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. 688 с. С. 639–640.

85 Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н. э. Москва : Изд-
во Московского университета, 1979. 416 с. С. 69–70. 

Прем’єра «Дафніса і Хлої» відбулася в паризькому Театрі Шатле 
8 червня 1912 року. Прем’єра готувалася за драматичних обставин. 
С. Дягілєв прийняв рішення звільнити М. Фокіна, дійшовши ви-
сновку, що той вичерпав себе як постановник, і  призначити ба-
летмейстером трупи В. Ніжинського, який став сенсацією перших 
«Російських сезонів» завдяки виступам саме у фокінських балетах 
(на прем’єрі В. Ніжинський виконував роль Дафніса).. Роль Хлої 
було доручено Т. Карсавіній, одну з мімічних ролей зіграв знаме-
нитий італійський танцівник і педагог Е. Чекетті, якому на той час 
було вже 62 роки. Паралельно з постановкою «Дафніса і Хлої» в 
антрепризі С. Дягілєва велася робота з підготовки прем’єри балету 
«Післяполудневий відпочинок фавна» К. Дебюссі, балетмейстером 
і виконавцем якого також був В. Ніжинський, і С. Дягілєв покла-
дав великі надії саме на цю роботу. Якщо для В. Ніжинського це 
була реалізація давнього задуму, який дуже ретельно готувався, 
то для М. Фокіна його балет «Дафніс і Хлоя» був своєрідним про-
явом боротьби за існування, доказом своєї творчої життєздатності. 
У мемуарах М. Фокін описує численні інтриги, що супроводжува-
ли постановку «Дафніса». «Я не думав, що для успіху одного балету 
треба було неодмінно принести в жертву інший. Дягілєв та Ніжин-
ський думали інакше: для успіху «Фавна» їм уважалося за необхід-
не спаплюжити мого «Дафніса». Зрозуміло, що я дуже хвилювався 
і вболівав душею за цей свій твір. Бідний «Дафніс» був пасинком 
антрепризи» 86. М. Фокін не мав достатньої кількості репетицій для 
підготовки балету і не вкладався у термін: за три дні до прем’єри 
в нього ще залишався непоставленим фінал балету – 20 сторінок 
нотного тексту з незвичним для артистів ритмом. Цей фінал ба-
летмейстер поставив за одну репетицію. Він поділив танцівників 
на кілька окремих груп, кожна з яких вступала на нову музичну 
фразу, що додавало сцені динаміки та експресії, створювало ілюзію 
масовості за незначної кількості виконавців. «Кожному учаснико-
ві довелося вивчити тільки свою невелику танцювальну пробіжку. 

86  Фокин  М.  М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, 
письма / ред.-сост., вступ. ст. Ю. И. Слонимский. Ленинград ; Москва : Искусство, 
1962. 640 с. С. 168.
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Пропустивши так усіх у глибині сцени з одного боку на інший, я 
потім усю масу випустив з першої куліси. Усі разом злетіли у ви-
хорі спільного танцю» 87. Балетмейстеру вдалося в стислі терміни 
«зібрати» спектакль і досягти стилістичної єдності у виконанні: 
прем’єра мала успіх у паризьких глядачів. Коли через деякий час 
С. Дягілєв знову запросив М. Фокіна до своєї трупи, то вже сам ба-
летмейстер разом зі своєю дружиною Вірою стали виконавцями го-
ловних партій у «Дафнісі і Хлої» Сценічне життя «Дафніса і Хлої» в 
постановці М. Фокіна не було тривалим, але до цього сюжету звер-
талося багато інших балетмейстерів, зокрема, Ф. Аштон, С. Лифар, 
Дж.  Кранко, Дж.  Ноймайєр, М.  Мурдмаа. Енциклопедія «Балет» 
під редакцією Ю. Григоровича, видана 1981 року, дає відомості про 
17 різних постановок балету «Дафніс і Хлоя» на музику М. Равеля, 
і туди увійшли далеко не всі сценічні інтерпретації (наприклад, не 
згадується київська постановка А.  Шекери 1969  року)  88. Сучасні 
балетмейстери по-своєму інтерпретують відому партитуру М. Ра-
веля. Наприклад, балетмейстер Пермського театру опери та балету 
О. Мірошниченко переніс дію балету в епоху французьких коло-
ніальних війн, головні герої – молодий французький легіонер Даф-
ніс та французька балерина Хлоя (постановника надихнув фільм 
1930 року «Марокко» за участю Г. Купера та М. Дітріх). 

Слід зазначити, що прем’єра «Післяполудневого відпочинку 
фавна», яка старанно готувалася антрепризою і широко анон-
сувалася С.  Дягілєвим, спричинила великий скандал: у балета 
з’явилися як вороги, так і прихильники (серед останніх був і зна-
менитий скульптор О. Роден). Нищівної критики, зокрема, зазна-
ла відверта еротичність В. Ніжинського в образі Фавна. М. Фокін 
також був серед критиків Ніжинського-балетмейстера, хоча й 
дуже поважав Ніжинського-виконавця і віддавав шану його гені-
альності. Постановку «Фавна» він охарактеризував як хореогра-

87  Фокин  М.  М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, 
письма / ред.-сост., вступ. ст. Ю. И. Слонимский. Ленинград ; Москва : Искус-
ство, 1962. 640 с. С. 168.

88 Дафнис и Хлоя. Балет . Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. Москва : 
Советская энциклопедия, 1981. 623 с. С. 178.

фічно обмежену та аморальну. Детально описуючи хореографію 
В. Ніжинського, М. Фокін, однак, відзначає й позитивні її риси, 
наприклад, виразні профільні пози й ходи з вивернутими кистя-
ми рук, що їх, на думку М. Фокіна, артист запозичив з його по-
становки картини «Грот Венери» з опери Р. Вагнера «Тангейзер».

Щодо подальшої долі «Фавна», то ця балетна мініатюра відо-
ма тепер саме в оригінальній постановці. Її виконували такі зірки 
світового балету, як С. Лифар, Р. Нурієв, Ш. Жюд, М. Цискарідзе, 
О.  Ратманський. Постановка стала хрестоматійною, живописні 
стилізовані пози молодого фавна – напівлюдини-напівцапа дуже 
часто цитуються сучасними балетмейстерами, які хочуть переда-
ти стилістику Давньої Греції. 

За жанром «Дафніс і Хлоя» М. Равеля – це симфонічна поема. 
«У цьому творі я задумав дати велику музичну фреску, у якій не 
стільки прагнув відтворити справжню античність, скільки закар-
бувати Елладу моєї мрії, близьку до тих уявлень про стародавню 
Грецію, які втілені у творах французьких художників і письмен-
ників кінця ХVІІІ ст. Цей твір побудований симфонічно, за стро-
гим тональним планом на кількох темах, розвитком яких дося-
гається єдність цілого. Розпочатий у 1907 році, «Дафніс» кілька 
разів перероблявся, особливо його фінал» 89. Музичній партитурі 
балету присвячено багато наукових досліджень. Зокрема, О. Зі-
нич розглядає музику М.  Равеля, використовуючи категорію 
пластичності, яка досягається шляхом застосування принципів 
скульптурності (статурності), динамічності та завдяки їх поєд-
нанню при створенні музичних художніх образів. «Уважне по-
тактове прочитання партитури балету «Дафніс і Хлоя» з погляду 
пластичності дозволяє побачити закладені в самій музиці потен-
ції і напрямки її хореографічної інтерпретації» 90. Дослідниця ви-

89 Равель М. Краткая автобиография. Равель в зеркале своих писем. 2-е изд. Ле-
нинград : Музыка, 1988. С. 193–197. С. 194–195. 

90 Зінич О. В. Пластичність у балетній музиці М. Равеля (в аспекті взаємодії 
мистецтв) : монографія. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. 231 с. С. 135. 
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окремила три типи танців: «ліричні, інтимні, піднесені» 91 варіації 
та дуети головних героїв, войовничі (танці Доркона та піратів), 
а  також жанрово-характеристичні (наприклад, «Загальний та-
нець», фінальний «Вакхічний танець»). Крім того, О.  Зінич ви-
окремлює так звані жести-знаки, виділені авторськими ремарка-
ми в партитурі та окреслені за допомогою специфічних музичних 
засобів 92. Музика М. Равеля споріднена з традиційним мелосом 
античної Греції, про що свідчить використання давньогрецьких 
музичних ладів, таких, як лідійський, який «привносить елемент 
екстатичності, оргіастичності»  93, адже композитор добре знав і 
любив культуру Середземномор’я, зокрема, грецькі пісні (йому 
належить багато їх обробок і гармонізацій). Водночас музична 
партитура зазнала впливу орієнтальної, іспано-мавританської, 
а також російської музичної культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
а саме таких творів, як «Шехерезада» М. Римського-Корсакова та 
«Половецькі танці» з опери «Князь Ігор» О. Бородіна. 

У Київському державному академічному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка балет «Дафніс і Хлоя» уперше поставив А. Ше-
кера 1969 року. Диригентом вистави був С. Турчак, художником – 
Д. Лідер. Майже через 45 років вистава повернулася на київську 
сцену в постановці А. Рехвіашвілі, яка нині є головним балетмей-
стером Національної опери. Диригент-постановник вистави  – 
М. Дядюра, художнє оформлення здійснила М. Левитська. 

Н. а. України А. Рехвіашвілі має досвід балетмейстерської ро-
боти як у сучасній, так і в класичній хореографії. А. Рехвіашвілі – 
художній керівник театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», 
з  1990  року викладає в Київському національному університеті 
культури і мистецтв, де з 1996  року очолює кафедру класичної 
хореографії. А.  Рехвіашвілі  – лауреат Міжнародного конкурсу 
артистів балету ім. С. Лифаря в номінації «хореографи». На сце-

91 Зінич О. В. Пластичність у балетній музиці М. Равеля (в аспекті взаємодії 
мистецтв) : монографія. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. 231 с. С. 120.

92 Там само. С. 130–131.
93 Там само. С. 107.

ні Національної опери вона на той момент уже поставила бале-
ти «Віденський вальс», «Даніела», «Дама з камеліями», а  також 
танцювальні картини в операх «Ярослав Мудрий», «Мойсей», 
«Норма» та «Запорожець за Дунаєм», здійснила сценічну інтер-
претацію балету «Попелюшка» на сцені Київського дитячого 
музичного театру. У  своїх постановках балетмейстер створила 
своєрідний синтез модерну, бального танцю та балетної класи-
ки. Її номери позначені експресією, емоційністю, графічністю 
пластичного малюнка. А. Рахвіашвілі працювала із солістами На-
ціональної опери, які запрошували її для постановки концерт-
них номерів. Серед них – Г. Кушнірова, О. Шаповал, Я. Гладких, 
Є. Кайгородов, О. Філіп’єва, М. Мотков та ін. Робота з артистами, 
які мають класичну школу і досвід виконання провідних партій 
класичного репертуару, змінила творчий стиль балетмейстера: у 
ньому з’явилася лірична лінія, кантилена. Якщо за своєю хоре-
ографічною лексикою її попередні роботи «Віденський вальс», 
«Даніела» і «Дама з камеліями», постановкою якої театр завершив 
сезон 2013–2014 років, – це класичні балети, то у своєму новому 
спектаклі А. Рехвіашвілі намагалася відійти від канонів класич-
ного танцю, залишивши його тільки як характеристику головних 
героїв – Дафніса і Хлої, які вирізняються з-поміж інших не тільки 
своїм прихованим аристократичним походженням, а й душевною 
чистотою почуттів. Герої не ступають по землі, а ніби ледь торка-
ються її: для передання цього задуму балетмейстер використовує 
пуантову техніку для балерини. 

Балетмейстер показує своє пластичне бачення Давньої Гре-
ції, де наявні і фольклорні лейтмотиви, і  стилізовані пози ан-
тичних скульптур, і  динамічний жорсткий ритм, характерний 
для хореографії нинішньої епохи в поєднанні з діонісійською 
свободою вираження почуттів у танці, про яку писав Ф. Ніцше у 
праці «Народження трагедії з духу музики». В ансамблевих тан-
цях А. Рехвіашвілі поєднує принципи синхронності виконання 
і поліфонії, завдяки чому рух на сцені не переривається навіть 
у статиці. Постановники по-своєму трактували сюжет рома-
ну Лонга, за мотивами якого створено виставу. Нова сценічна 
трактовка балету – сучасний погляд на класичний твір, давньо-
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грецька історія слугувала лише натхненням для постановників, 
адже фабула суттєво змінена. Автор лібрето залишила тільки ві-
сім персонажів, зате дала кожному з них свою пластичну харак-
теристику. Мімічні образи Пана та Німфи створюють атмосфе-
ру античного міфу, на тлі якого розвивається основна сюжетна 
лінія вистави. Вони уособлюють вищу силу, яка посилає героям 
випробування долі й допомагає здолати їх. Пан і Німфа почина-
ють і завершують спектакль, вони з’являються на сцені в клю-
чові моменти дії, спрямовуючи її. У хореографічній характерис-
тиці Німфи й Пана найбільш відчутний вплив балетної естетики 
«Російських сезонів» С. Дягілєва в період захоплення античною 
темою в мистецтві перших десятиліть ХХ ст. Хрестоматійно ві-
домі пози Фавна, який відпочиває на лісовій галявині, з одно-
йменної мініатюри В. Ніжинського простежуються в хореогра-
фічному вирішенні образу Пана. Виразна статичність Німфи й 
Пана контрастує з динамічними ансамблевими танцями й до-
дає цим образам значущості, майстерно підкресленої артистами 
(Т. Андреєва та О. Коваленко). 

Виконавиця ролі Лікеніон  – дівчини, яка хоче звабити Даф-
ніса, Райса Бетанкоурт (кубинка за походженням) – молода тан-
цівниця дуже широкого амплуа. Вона виконує як сольні класичні 
партії, так і характерні ролі, де виявляється її яскрава індивіду-
альність. Цікаво спостерігати за її виступами у творах сучасної 
хореографії, що потребують поєднання пластичності корпуса з 
майстерним володінням пуантовою технікою. Характеризую-
чи артистку, А. Рехвіашвілі наголосила на її харизматичності та 
здатності вчитися: «Вона дуже жіночна, у неї є якийсь внутрішній 
жар, і все це подається дуже делікатно… Вона здатна фантазувати 
та вчитися, пізнавати себе, і це пізнання викликає інтерес у того, 
хто з нею працює». Основною характеристикою образу Лікені-
он стала спокуслива чуттєвість, що її артистка передала своєю 
м’якою гнучкістю, ніжним тріпотінням ніг і всього тіла в pas de 
bourré suivi (танцівниця має дуже красиві стопи з високим під-
йомом, що дозволяє їй ефектно виконувати цей рух на півпаль-
цях). Це pas de bourré suivi у широкій ІV  позиції, що повторю-
ється кілька разів, є своєрідним пластичним лейтмотивом обра-

зу. Неабиякі здібності демонструє і Я. Ткачук – виконавець ролі 
Волопаса: «Волопас – це протиставлення Дафнісу… Він танцює в 
ічигах, його костюм зроблений із клаптиків шкіри. Це людина із 
земними пристрастями, який із абсолютно конкретними наміра-
ми претендує на Хлою, чого Хлоя прийняти не може, і що не стає 
перешкодою для Лікеніон: Лікеніон і Доркон  – це земна пара з 
земними пристрастями» [з інтерв’ю авторки з А. Рехвіашвілі] 94. 

Кульмінацією дії балету – як танцювальною, так і драматургіч-
ною – стала сцена захоплення острова піратами. Музика М. Раве-
ля передає образ дикого, нищівного руху, що акцентується пуль-
суючим ритмом і невпинним наростанням сили й динаміки лейт-
теми піратів. Гостра характерність у поєднанні з витонченістю та 
пластичністю фактури О. Шаповала, який виконує партію ватаж-
ка розбійників Бріаксіса, підносять цей негативний за сюжетом 
образ до героїчного. Артист вривається на сцену, немов ураган, 
широкими стрибками перетинаючи її планшет, усе зносячи на 
своєму шляху, вимальовуючи чіткі експресивні пози графічни-
ми штрихами. Виняткова музикальність О. Шаповала допомагає 
йому передати найтонші нюанси балетної партитури, досягти 
повного злиття з музикою і хореографічним текстом. Виразність 
сцени підкреслює жорстка синхронність чоловічого кордебалету, 
а також візуальне зображення зловісної темної піратської галери, 
яка невблаганно наближається, майстерно передане за допомо-
гою світлових ефектів. 

А. Шевченко та Я. Ваня – виконавці ролей Хлої та Дафніса вже 
мали досвід роботи з А. Рехвіашвілі у балеті «Дама з камеліями», 
прем’єра якого відбулася наприкінці сезону 2013/2014  років, де 
вони зіграли головні ролі. У новому балеті головним завданням 
виконавців було показати народження чистого кохання, яке Даф-
ніс і Хлоя пронесли через весь спектакль, здолавши усі спокуси 
та випробування. А. Рехвіашвілі вважає ліричну лінію основною 
в характеристиці головних героїв і підкреслює її тягучою канти-
леною численних дуетів, де кожна поза немов витікає з попере-
дньої, як із струмка. Лейтмотив образу Хлої, за словами хорео-

94 Тут і далі цитується інтерв’ю авторки з А. Рехвіашвілі.
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графа, це очерет, на який перетворилася німфа Сірінгс (алюзія з 
постановкою М. Фокіна). А. Рехвіашвілі розповідає, що при об-
говоренні ескізів костюмів для головної героїні, де було запропо-
новано білий комбінезон і хітон, вона зупинилась саме на хітоні, 
тому що його фактура створює ілюзію погойдування вітру; це по-
гойдування тростинки від подиху вітерця знайшло відображення 
і в хореографії  – численних pas de bourrés suivi та port de bras, 
що стали лейтмотивом образу Хлої. Образ Дафніса вирішений 
виключно засобами класичної хореографії, що розкриває перед 
артистом простір для демонстрації своєї майстерності й дає мож-
ливості для створення зворушливого ліричного образу закохано-
го пастуха, який розповідає про свою любов сумною мелодією, 
яку він грає на флейті. 

Робота з партитурою М. Равеля стала етапною і для оркестру, 
і  для балетмейстера, і  для виконавців. Фактор музикальності 
став основним і для сценічного оформлення спектаклю (худож-
ник – М. Левитська): знайдено особливу техніку, коли декорації 
проектуються на екран і змінюються майже щосекунди, миттєво 
реагуючи на те, що відбувається на сцені. У  підготовці виста-
ви були задіяні молоді педагоги-репетитори – провідні майстри 
сцени С. Бондур, О. Філіп’єва, Г Жало, Є Кайгородов, які нещо-
давно закінчили балетну кар’єру або ще продовжують танцю-
вати. Спроба інтерпретації однієї з найвизначніших пам’яток 
світової балетної класики на сцені Національної опери України 
засвідчує появу оригінальної версії: виявлено своєрідність хоре-
ографічної лексики цієї вистави, розглянуто характери її голо-
вних персонажів, особливості сценічного оформлення. Поряд із 
прагненнями осучаснити виставу можна констатувати продук-
тивність ретроспективного підходу, де рефлексії піддаються ві-
чні образи античності, а танець дозволяє уявити рух статуй, що 
ожили. Важливе значення мають особистості виконавців про-
відних партій, адже фактор акторської індивідуальності відіграє 
важливу роль у творчому процесі й дуже часто стає для балет-
мейстера джерелом натхнення. 

Детальніше ознайомлення із задумом балетмейстера А. Рехві-
ашвілі, спілкування з виконавцями, репетиторами балету відкри-

вають широку перспективу для повного розуміння як ідеї балету 
«Дафніс і Хлоя», так і особливостей його балетмейстерської ін-
терпретації. У нашому інтерв’ю, зокрема, А. Рехвіашвілі доклад-
но розповіла про передісторію вистави. «Я  не орієнтувалася на 
відомі версії М. Фокіна або Ф. Ештона (Англія). Це був цілковито 
мій власний задум. Причина в тому, що час інший, інша естетика 
балетного театру. Наприклад, у Фокіна чорним на білому написа-
но “пантоміма”, а ми ніде пантоміму не використовували Як би я 
не хотіла вставити цю грецьку пантоміму, вона не буде сьогодні 
виглядати так, як у спектаклі Фокіна вже внаслідок дистанції іс-
торичного часу, бо треба було її бачити і розуміти культурно-со-
ціальне значення цієї пантоміми». 

Позиція балетмейстера виявилася і в тому, що в спектаклі ви-
користано практично всю партитуру М. Равеля без купюр (вилу-
чено тільки хор в епізоді з Протеєм), хоча спершу планувалося 
виконувати сюїту з балету, що обумовило необхідність пошуку 
своєї логіки в частинах балетної вистави. Такий пієтет у трак-
туванні джерела вмотивовано концепцією античного роману, 
де, на думку А.  Рехвіашвілі, важливо показати пізнання любові 
Хлої та Дафніса. Тут особливо промовистою видається паралель 
із класичними балетними образами, а саме Жізелі та Нікії в «Ба-
ядерці», де спільну основу становить ідея жертовності. Ця ідея, 
як свідчить балетмейстер, стала основою концепції іншої виста-
ви А. Рехвіашвілі – балету «Дама з камеліями». «Є завжди більш 
активна лінія і більш пасивна, як Одетта і Оділія: завжди образи 
більш негативного або, скажімо, конфліктного плану яскравіші, 
ніж просто сором’язливе добро», стверджує балетмейстер. Осо-
бливе значення балету «Дафніс і Хлоя», на думку А. Рехвіашвілі, 
в тому, що тут уперше в античному світі розповідається про суть 
кохання. У давнину існував «культ життя через кохання», але, на 
противагу давнім вакханаліям та ритуалістичним оргіям, саме 
«парою першими стали Дафніс і Хлоя, які пізнали любов. Це не 
просто потяг плоті – кохання на місяць або два, а більш сталі сто-
сунки, тобто інститут сім’ї». 

Епохальне історичне значення обраного для балету літератур-
ного першоджерела стає аргументом виділення суті й усунення 
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побічних епізодів. Тут даються взнаки основні балетмейстерські 
принципи А. Рехвіашвілі, які дозволяють висвітлити особливості 
її творчої лабораторії. У роботі над твором М. Равеля, зокрема, 
мислення крупним планом зумовлювалося тим, що «треба відда-
тися своїй інтуїції: в цілому я представляла, що я хочу, а деталі ви-
кристалізовувалися вже в ході постановочної роботи. Часу було 
обмаль, але можливо відсутність якогось страху приводила до та-
кого задоволення». Природа твору Равеля, наявність внутрішньої 
логіки диктує потребу масштабного мислення. Відповідно буду-
ється і творчий процес балетмейстера, де осмислення загально-
го плану випереджає підбір деталей. «Я ставлю начисто. Але для 
цього потрібно напередодні 3–4 години просидіти, дивлячись в 
одну точку, уявляти все це… якийсь новий малюнок фіксується в 
блокноті… Олівець, гумка – усе це існує, я записую». Сценарний 
план та його реалізація становлять лише момент у мотивації дра-
матичної дії та вивільненні спонтанної творчої енергії. Я пови-
нна розуміти: він до неї ставиться так тому що.., це відбулося тому 
що… Із цього може виходити й малюнок танцю. Але в основному 
текст виникає спонтанно. Якщо сцени не спонтанні, над ними я 
багато думаю, як дія того чи іншого персонажа може вистрілити 
через сцену… Не знаю, цей процес зовнішньо видається спонтан-
ним, а  внутрішньо  – це повне підпорядкування себе 24  години 
(і хотілося б 25 годин) на добу і навіть уві сні».

Така концепція твору визначила і стилістичне рішення 
специфічних хореографічних прийомів. «Це мій авторський 
стиль», говорить балетмейстер. «Диктує музика Равеля […] 
одна тема звучить 40 секунд і якийсь ланцюжок прив’язується 
за наступну тему, потім наступна, наступна і т.  ін., як хвилі, 
і  це все витягується, йде розвиток руху, ніде ніяких закінче-
них стійких форм немає, усе переходить, усе струмує: це дуже 
швидке подання інформації, дуже вона така плинна, тому й 
хореографія тут плинна». Таке свідчення сприйняття музики 
уявою хореографа видається вельми цінним і суголосно наве-
деній думці музикознавців. 

Поряд із музикою, було також і непряме джерело хореогра-
фічної інтерпретації – антична пластика, від якої було перейнято 

рішення танцювальних мізансцен вистави. Як зізнається А. Рех-
віашвілі, вона дослідила в процесі підготовки спектаклю багато 
різноманітних скульптурних барельєфів, творів живопису на ам-
форах, де фігури плоскі, профільні, з вивернутими кистями. Це 
домінування профілю і специфічної «вивернутості» позначається 
і на деталях хореографічного стилю. За пластикою, як відзначає 
балетмейстер, у спектаклі подано три рівні істот: це Пан та Нім-
фи – божества, Дафніс і Хлоя – богоподібні істоти та носії земних 
пристрастей – Лікеніон та Волопас.

Концепція твору позначилася на інтерпретації деяких його 
персонажів, зокрема, на співвідношенні окремих ознак характер-
ності та цілісних характерів, де, за А.  Рехвіашвілі, «людина –іс-
тота складна, сама себе пізнати не може, тому це питання тільки 
граней людської натури. Усі ці образи – це мозаїка граней, із яких 
складається людина». Звідси виводиться ставлення балетмейсте-
ра до артистів як своєрідних медіумів, посередників, які реалізу-
ють концепцію вистави і доносять її публіці. 

Своєю чергою, специфіка твору Равеля позначається й на ха-
рактері творчого процесу, який виявляється подібним структурі 
музичного тексту. Як свідчить А.  Рехвіашвілі, «це імпресіонізм, 
де неможливо схопити момент. Треба зафіксувати несподіванку, 
скороминущість. І  тому входження в цей стан допомагало мені 
швидко показувати. Я тільки говорила артистам: “Настю, Яросла-
ве, швидко запам’ятовуйте за мною, я нічого не буду пам’ятати”». 
Мова йдеться про своєрідний феномен творчої амнезії, коли ви-
хід з процесу роботи над конкретним твором веде до забуття об-
ставин роботи, що його балетмейстер характеризує як «злиття 
чисте, майже дитяче з фантазіями автора». 

Ці свідчення про творчу лабораторію балетмейстера на при-
кладі підготовки вистави «Дафніс і Хлоя» перегукуються з по-
переднім досвідом, коли готувалася прем’єра «Болеро» в театрі 
танцю «Сузір’я Аніко». Слід зазначити, що раніше обидва твори 
М. Равеля ставив А. Ф. Шекера, що дало А. Рехвіашвілі нагоду для 
зіставлення. За її свідченням, при постановці «Болеро» вона вихо-
дила з тих вражень, які описав сам М. Равель, після відвідування 
гігантського заводу, де його вразила шадена енергія механізмів, 
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накопичення якої веде до вибуху. Зазначимо, що тут балетмей-
стер ішла тим же шляхом, що й К. Леві-Строс, який у відомому 
дослідженні запропонував саме космогонічне тлумачення цього 
музичного твору 95. Створення світу та його зникнення – от що 
побачила у творі М. Равеля балетмейстер. 

Про своєрідність ставлення балетмейстера до музики як пред-
мета хореографічної інтерпретації свідчить також вищезгаданий 
спектакль «Дама з камеліями». Для вистави було дібрано (за іні-
ціативою диригента-постановника О.  Баклана) твори Г.  Форе, 
Л. Бетховена, І. Стравінського, Е. Елгара, Й. Брамса. А. Рехвіаш-
вілі пояснює такий підхід дефіцитом балетної музики, суголос-
ної її баченню вистави. «Мені хотілося тут дуже багато красивої 
музики, яка, напевне, могла би звучати в цьому літературному 
творі»,– пояснює балетмейстер. Такий монтаж має для балет-
мейстера, як і диригента, особливі ознаки творчого задоволення. 
Звідси питання про необхідність стилізації історичних обставин, 
національних особливостей, відтворюваних на балетній сцені, на 
чому й наголошує А. Рехвіашвілі, спираючись на досвід балетної 
класики. «У  всякому випадку, «Дон Кіхот»  – це наше уявлення 
про Іспанію, опосередковане через Петіпа, це його уявлення, 
але це не є іспанський танець, так само, як Індія в «Баядерці» – 
це уявлення, Німеччина зросійщена у «Лускунчику». Хто вона: 
Марі, Маша, Клара? Питання, хто що бачить. Один бачить чов-
ник, а мені ближче, як Баланчин пише, що вони їдуть у Конфітю-
ренбург на горіховій шкаралупі» А. Рехвіашвілі цитує уривок із 
книги С. Волкова, присвяченої Дж. Баланчину 96. Одна з особли-
востей балетмейстерського підходу – уміння подивитися на ху-
дожній результат із певної дистанції. Цим визначається ставлен-
ня балетмейстера до вистави після прем’єри як до остаточного 
результату, що не підлягає подальшим змінам, які можуть внести 
інородність і зруйнувати внутрішню логіку твору. 

95  Леви-Стросс  К. «Болеро» Мориса Равеля. Музыкальная академия. 1992. 
№ 1. С. 167–173. С. 171.

96 Волков С. М. Страсти по Чайковскому: Разговоры с Джорджем Баланчиным 
Москва : Эксмо, 2002. 286 с.

«Дама з камеліями» торкається тієї самої вічної теми, що й «Ба-
ядерка», де кохання постає як жертвоприношення. Героїня драми 
«наважилася любити, коли сама не вірила в цю любов», – говорить 
балетмейстер, і це лежить в основі такої паралелі: «Насправді Солор 
розлюбив Нікію і захопився Гамзатті, але сила Нікії в тому, що, не-
залежно від того, кохав її Солор чи ні, вона його кохала. Так і тут 
важливий був вибір: Марі й захворіла саме тому, що в неї не було, 
на що спертися, і вона хотіла звільнити Олександра від себе. Її лю-
бов  – величезне жертвопринесення». У  «Дамі з камеліями» осо-
бливо рельєфно виявився ще один принцип балетмейстерського 
підходу – мінімізація дійових осіб і, як наслідок, – зростання ваго-
мості, значущості індивідуальності артистів  – виконавців ролей у 
виставі. Наприклад, образ батька Олександра поєднаний із образом 
барона, у якого дочка померла від сухот, є дуже значимою фігурою 
у виставі. (Цікавий той факт, що саме зі сцени, коли батько Олексан-
дра примушує Марі написати рокового листа (на музику симфонії 
Л.Бетховена) починалася постановка балету «Дама з камеліями»). 
Усе вищерозглянуте сприяє виявленню суті драматичного конфлік-
ту і логічно веде до зростання ролі творчої індивідуальності артистів 
балету. Наприклад, А. Рехвіашвілі виділяє молоду балерину А. Шев-
ченко не тільки як перспективну танцівницю, а й як актрису, здатну 
співпереживати, що й підтвердила її подальша сценічна кар’єра. 

Внутрішній світ артиста важливий для цілісності вистави, за 
А. Рехвіашвілі, вже тому, що саме завдяки йому можлива гармо-
нія з намірами балетмейстера. Таким чином, вирішальним для 
постаті артиста-виконавця виявляється внутрішня мотивація 
дії, як у драматичному театрі, і  має місце внутрішній монолог, 
про який говорив В.  І.  Немирович-Данченко  97. Отже, перевті-
лення акторів балету, їхній внутрішній світ, який розкривається 
через виконання ролі, являється необхідною передумовою артис-
тичної цілісності вистави. 

Наведені приклади вистав Національної опери доби незалеж-
ності доводять важливість ролі балетного соліста, його індивіду-

97  Кнебель  М.  О. Поэзия педагогики. 2-е  изд. Москва  : Всероссийское 
театральное общество, 1984. 526 с. С. 98.
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альності у створенні вистави. Історія знає багато творчих танде-
мів, у  результаті яких явилися світу шедеври балетного мисте-
цтва. Це Марія Тальоні в «Сильфіді», яку створив для неї її батько 
Філіппо Тальоні, Жюль Перро і Карлотта Грізі, яка була першою 
виконавицею Жізелі, Анна Павлова й Вацлав Ніжинський, які на-
дихнули М. Фокіна на його кращі постановки. Цей список мож-
на продовжувати, і імена українських артистів, образи, які вони 
створили у виставах, що розглядаються у дослідженні, теж під-
тверджують вищесказане. Тому аналіз центральних образів ви-
став представлений не абстрактно, а саме через особливості їх ін-
терпретації виконавцями. Так складається з окремих рис постать 
Олени Філіп’євої, Ольги Голиці, Наталі Мацак, Дениса Матвієн-
ка, Максима Моткова, Олександра Шаповала, Миколи Міхеєва 
та багатьох інших майстрів українського балету, які визначали 
творче обличчя Національної опери в описуваний період. Тож 
варто ще раз звернутися до історії українського балету і згадати 
видатних артистів, творчість яких вплинула на формування тра-
диції українського балетного виконавства.

Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку 
українського балетного виконавства 60–80-х років ХХ ст. Серед 
особистостей, які прославили українську сцену, а  зараз передають 
досвід артистам, варто зупинитися на постаті визначної української 
балерини Валентини Федорівни Калиновської, з  творчістю якої 
пов’язано багато досягнень українського хореографічного мисте-
цтва. Її яскрава артистична індивідуальність і довершена техніка 
класичного танцю надихнули багатьох талановитих балетмейстерів 
на створення нових вистав. Відомий мистецтвознавець В. Туркевич 
назвав В.  Калиновську «балериною Божою милістю»  98. Природа 
дуже щедро обдарувала її ефектною зовнішністю, драматичним та-

98  Туркевич  В. Легенда українського балету. Бенефіс народної артистки 
України, народної артистки Радянського Союзу, віце-президента Української 
Академії Танцю Валентини Калиновської, присвячений 40-річчю творчої 
діяльності . Буклет. Київ : Вид. Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, 
1998. 10 с. С. 3. 

лантом і артистичною пластикою. Її «ноги... були ніби створені для 
виконання іскрометних па – заносок, фуете, баллоне, великих стриб-
ків» 99. І ще: у неї завжди було нестримне бажання танцювати.

Танцювальна кар’єра В. Калиновської розпочиналася в ама-
торській хореографічній студії. Вчителька одразу зауважила, що 
дівчинка талановита і порадила матері перевести її до Київсько-
го хореографічного училища. Крім танців, майбутня балерина 
займалася акробатикою, що надзвичайно допомогло їй у подаль-
шій сценічній кар’єрі. У Київському хореографічному училищі 
Калиновська мала чудових педагогів – Г. Березову та А. Яригіну, 
вихованок А.  Ваганової, яка відзначила феноменальну техніку 
юної учениці на уроці класичного танцю під час свого приїзду 
до Києва. А. Ваганову вразило, як Калиновська виконує фуете. 
Стрімкі обертання і великі стрибки стали ексклюзивом молодої 
балерини. Талановиту ученицю помітив молодий педагог учи-
лища, соліст Київського оперного театру Роберт Клявін, який 
поставив для неї «Вальс» на музику В. Войленко (концертмей-
стер хореографічного училища). Уперше в історії театру партне-
ром випускниці на державному екзамені був провідний танців-
ник театру, заслужений артист УРСР. В. Калиновська пригадує: 
«Що то був за вальс! Там було багато трюків, технічних момен-
тів. Навіть тепер народні артисти зойкують: “Невже таке може 
бути?”» 100. Дійсно, в цьому номері немов навмисне зібрані най-
складніші підтримки – подвійна рибка, ластівка, ефектні обер-
тання з партнером, великі стрибки. Лідія Герасимчук, блискуча 
українська балерина повоєнних років, сказала тоді: «Згадайте 
мої слова, це буде найвідоміша балерина нашого театру» 101. На 

99  Туркевич  В. Творча характеристика Валентини Калиновської  // Архів 
Національної опери України. – Особова справа Калиновської В. Ф.

100 Пестерева А. Бути щасливим – просто. URL. 
101  Туркевич  В. Легенда українського балету. Бенефіс народної артистки 

України, народної артистки Радянського Союзу, віце-президента Української 
Академії Танцю Валентини Калиновської, присвячений 40-річчю творчої ді-
яльності . Буклет. Київ : Вид. Національної опери України ім. Т. Г.Шевченка, 
1998. 10 с. С. 3.
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щастя, кіноплівка зберегла цей шедевр балетмейстерського та 
виконавського мистецтва, його було показано в одній із теле-
передач, присвяченій В. Калиновській, яка й нині з гордістю де-
монструє молодим артистам балета, яким не довелося бачити її 
на сцені, цей унікальний запис.

У 1957  році В.  Калиновська закінчила училище і була при-
йнята до трупи Київського оперного театру. Спочатку вона, як 
і всі молоді артисти, танцювала в кордебалеті, але дуже скоро їй 
стали доручати складні сольні партії. Головний балетмейстер те-
атру В. Вронський дав молодій балерині дебют у партії Сюїмбі-
ке в балеті «Шурале» на музику Ф. Ярулліна. Її успішний виступ 
був відзначений у пресі: «Образ Сюїмбіке змальований молодою 
артисткою в тонах світлого суму і світлої радості, він сповнений 
м’якого ліризму. З  першої появи на сцені Калиновська прива-
блює легкістю і щирістю. Перед нами балерина, яка має хоро-
шу техніку, добре і темпераментно танцює свою партію.  ...Свій 
«державний екзамен» на звання балерини В. Калиновська витри-
мала з честю» 102. Партнерами молодої балерини були з. а. УРСР 
Р. Клявін (Батир) та н. а. УРСР А. Бєлов (Шурале). В. Калиновська 
на початку своєї творчої кар’єри дуже часто танцювала з Р. Кля-
віним у балетах «Корсар» А.  Адана, «Бахчисарайський фонтан» 
Б. Асаф’єва, «Кам’яна квітка» С. Прокоф’єва, «Симфонічні танці» 
С.  Рахманінова та багатьох інших. Валентина Федорівна з осо-
бливою теплотою згадує свого першого партнера і вчителя, який 
відіграв важливу роль у її творчому становленні. У свій перший 
сезон молода балерина станцювала багато сольних партій, зокре-
ма, Медору в «Корсарі» А. Адана, та взяла участь у зйомках філь-
му-балету «Лілея» К. Данькевича на кіностудії імені О. Довженка, 
виконавши роль богині Гери у дивертисменті «Суд Париса». 

Під час своїх перших гастролей В. Калиновська танцювала на 
сцені московського Великого театру партію Водяної русалки в що-
йно поставленому В. Вронським спектаклі М. Скорульського «Лі-
сова пісня» за однойменним твором Лесі Українки. Г. Уланова була 
настільки вражена виступом молодої балерини, що одразу запро-

102 Успіх балерини. Вечірній Київ. 1958. 26 лютого.

понувала їй перейти до Великого театру: знаменита балерина хоті-
ла бути педагогом-репетитором цієї обдарованої молодої артистки. 
«Я подумала і відмовилась, – згадує В. Калиновська. – Адже у Вели-
кому театрі в той час танцювали Майя Плісецька, Раїса Стручкова, 
Марина Кондратьєва, щойно вийшла з хореографічного училища 
Катерина Максимова. Була дуже сильна конкуренція. А в рідному 
Києві у мене було значно більше можливостей для творчого зрос-
тання» [з інтерв’ю автора з В. Калиновською]. 

Молода балерина обрала Київ і не жалкує про свій вибір: їй 
судилося своїм мистецтвом прославити українську сцену. Вона 
танцювала і ніжну ліричну Одетту, яка перетворюється на зло-
вісну спокусливу Оділію в «Лебединому озері», і  веселу, жит-
тєрадісну Кітрі в «Дон Кіхоті», й холодну і жорстоку Мірту в 
«Жізелі», й поривчасту, сповнену нестримної енергії Водяну 
русалку в «Лісовій пісні», гордовиту Раймонду в однойменному 
балеті. Калиновська радо бралася за кожну роль, що їй доруча-
ли, в  її репертуарі був навіть характерний угорський танець із 
балету «Лебедине озеро», але вона, як і кожна артистка, що до-
сягнула високого професійного рівня, мріяла про нові спекта-
клі, поставлені балетмейстером спеціально для неї. 

Молодій балерині дуже пощастило: на початку 1960-х  років 
Київський оперний театр, як і хореографічне мистецтво в ціло-
му, переживав період творчого піднесення: головний балетмей-
стер В. Вронський щороку ставив нові вистави – «Лілею», «Лус-
кунчик», «Лісову пісню», «Бахчисарайський фонтан», «Спартак», 
«Есмеральду» та інші, а також запрошував талановитих хореогра-
фів з інших колективів для постановочної роботи. Наприклад, 
у сезоні 1960/61 років відбулося 4 балетні прем’єри, й у всіх В. Ка-
линовська зіграла головні ролі. 

В образі Зареми в балеті «Бахчисарайському фонтані», постав-
леному в традиціях хореодрами, розкрився акторський талант 
балерини.. Партія Зареми надзвичайно технічна. У танці багато 
високих стрибків у «кільце», стрімких піруетів, chainé, ефектних 
«східних» port de bras, але це не просто ефектна варіація, а дієвий 
монолог: Зарема-Калиновська, танцюючи, весь час слідкує за Гі-
реєм і, помітивши його байдужість до неї, впадає у розпач, який 
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передається несамовитими темпераментними обертами renver-
sé  103. У «Спартаку» в постановці В. Вронського В. Калиновська 
зіграла Егіну. Після прем’єри А.  Хачатурян, на якого балерина 
справила незабутнє враження, сказав, що цей спектакль треба пе-
рейменувати на «Егіну» [з інтерв’ю авторки з В. Калиновською].

Балетмейстер Ризького театру опери та балету О.  Тангієва-
Бірзнієк у тому ж 1961 року поставила одноактний балет «Сим-
фонічні танці» на музику С. Рахманінова, де В. Калиновська ви-
конала партію Золотої дами (цей образ уособлював багатство, 
гроші), та «Блакитний Дунай» на музику Й. Штрауса, де їй діс-
талася роль знаменитої балерини Франциски, в яку закохуєть-
ся молодий композитор – майбутній король вальсів. Спектакль 
«Блакитний Дунай» спочатку був поставлений у Ризі, київські 
глядачі побачили його під час гастролів латвійських митців у 
Каєві. Вистава мала великий успіх, і дирекція Київського опер-
ного театру вирішила запросити балетмейстера О.  Тангієву-
Бірзнієк для перенесення цього балету на київську сцену. У по-
становці вистави було використано цікаві режисерські рішення 
та класичну хореографію 104. 

В.  Калиновська прославилася блискучим виконанням ролі 
життєрадісної Кітрі, що відзначалось багатьма критиками. Як за-
значено в одній із тогочасних рецензій: «Кожен виступ Валентини 
Калиновської в цій ролі – подія в театральному житті. ...Донька 
трактирника, дівчина з народу, поетична й палка, водночас якась 
елегантна й зосереджена,»іспанське» проривається в ній не так 
бурхливими спалахами почуттів, як у її внутрішній сконцентро-
ваності, у  гордому усвідомленні своєї переваги. Сповнені сили 
стрімкі злети, карколомні повороти в повітрі, феноменальний 
стрибок, пружні зупинки після обертів передають невгамовний 
характер її Кітрі» 105. У 1964 році вона тріумфально виступила в 
цій партії на сцені московського Великого театру. «П’ятнадцять 

103 Ідеться про сцену в гаремі.
104 Згодом В. Калиновська танцювала Франциску в спектаклі Ризького опер-

ного театру під час своїх гастролей до Латвії. 
105 Малявська С. «Ось я – Кармен». Україна . 1973. № 35. С. 16–17. 

хвилин у залі лунають гучні оплески. Екзамен перед вимогливим 
московським глядачем витримано»,  – сповістила 14  листопада 
1964 року «Правда України»  106. А вже за місяць Калиновська у 
складі рідної балетної трупи поїхала на гастролі до Парижа. Укра-
їнський колектив одержав Великий приз Французької академії 
танцю  – Золоту зірку найкращої трупи світу, і  неабияка роль у 
цьому належить саме В.  Калиновській, яка танцювала провідну 
партію в балеті Л. Мінкуса «Пахіта» (французькі глядачі бачили 
його вперше). Як зазначалося вище, професійний рівень балетної 
трупи у той час був дуже високим, достатньо згадати, що на ви-
щезгаданому фестивалі танцю українські танцівники І. Лукашова 
та В. Парсєгов здобули найвищі нагороди Французької академії 
танцю – Приз Анни Павлової та Приз Вацлава Ніжинського.

У 1965 році Р. Клявін поставив на київській сцені спектакль 
«Кам’яна квітка» на музику С.  Прокоф’єва, де В.  Калиновська 
танцювала Хазяйку Мідної гори. Ця роль була створена саме для 
неї: гнучка й спритна, з довгими пластичними руками й вели-
кими виразними чорними очима – справжня королева-ящірка 
з казки П.  Бажова. Партнером В.  Калиновської в партії Дани-
ли-майстра виступив соліст балету Веанір Круглов – танцівник 
прекрасної класичної школи 107. Поєднання атлетичної фактури, 
технічної віртуозності, майстерності в дуетному танці та артис-
тизму дозволили артисту створити цілісний образ мужньої й 
сильної людини. Специфіка дуетів головного героя з Хазяйкою 
Мідної гори полягає в тому, що в них немає традиційної для 
класичних балетів гармонії почуттів – це, радше, протистояння, 
боротьба. Хазяйка Мідної гори намагається звабити, підкори-
ти своїй волі юнака, який не може забути свою кохану і прагне 
повернутися до неї. Ю. Станішевський писав: «Пристрасний та-
нець Калиновської сяяв та іскрився, наче сліпучі грані дорого-
цінного каміння, набуваючи ліричних і романтичних інтонацій 

106 Стеблянко И. Счастье быть первой /И. Стеблянко. Вечерний Киев. 1988. 
5 августа. 

107 В. І. Круглов закінчив Пермське хореографічне училище і деякий час був 
провідним танцівником Свердловського театру опери та балету.
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та зворушливої ніжності в майстерно поставлених хореографом 
дуетах з Данилом, цілісний і сильний характер якого перекон-
ливо окреслював В. Круглов» 108.

Однією з найулюбленіших для В. Калиновської стала роль ца-
риці Мехмене-Бану в балеті А. Мелікова «Легенда про любов» за 
твором Н. Хікмета у хореографії А. Шекери. Героїня В. Калинов-
ської – східна цариця, яка віддає свою красу, щоб урятувати від 
смерті молодшу сестру і внаслідок цього втрачає кохання найдо-
рожчої людини – Ферхада. Найвищого трагедійного пафосу до-
сягає актриса в сцені монологу в оточенні думок і адажіо з Ферха-
дом. Балетмейстер вводить метафоричний образ думок, щоб по-
казати внутрішній стан героїні. 16 артисток балету в однакових 
червоних комбінезонах вишиковуються в лінію точно за Мехме-
не-Бану і синхронно повторюють усі її жести. Танець героїні на-
гадує молитву: кисті рук її відкриті, немов вона тримає якусь не-
видиму чашу, рухи – чіткі й графічні. Лейттема спраги проходить 
через весь спектакль, а в Мехмене-Бану це ще й спрага кохання, 
яке вона втратила назавжди. Думки відступають, утворюючи ін-
ший малюнок, вони спочатку тільки акомпанують цариці, а потім 
стають агресивними, наступаючи на неї. Танець Мехмене-Бану, 
спочатку проникливо ліричний, стає імпульсивним: вона намага-
ється звільнитися від надокучливих думок. Кульмінацією номе-
ра є jeté en tournant: В. Калиновська єдина робила цей складний 
елемент, що виконується тільки в чоловічому танці, інші балери-
ни замінюють його на традиційні tours piqué en dedans. Нарешті 
думки залишають її, і у своєму сні вона бачить Ферхада, який, як 
і раніше, кохає її. В хореографічному рішенні цього адажіо балет-
мейстер повною мірою використав природні можливості артис-
тів. У дуеті багато складних підтримок, акробатичних елементів, 
партнери повинні допомагати один одному – це силова хореогра-
фія, насичена орієнтально-орнаментальною лексикою. 

«Легенда про любов» стала для Київського оперного театру на 
той час спектаклем нової естетики. Це – один із перших філософ-

108 Станішевський Ю. О. Національна опера України. Київ : Музична Украї-
на, 2002. 736 с. С. 440.

сько-психологічних спектаклів на українській сцені. Новатор-
ство співпраці В. Калиновської з А. Шекерою виявилося в підході 
до сценічної виразності: коли в традиційних класичних балетах 
уміння «грати обличчям, мімікою» було в центрі, то А. Шекера 
тут залишив для артистів єдиний засіб виразності – пластику тіла. 
Він закрив лице балерини напівмаскою, її костюм  – балетний 
комбінезон, надаючи її фігурі вишуканої елегантності, аскетич-
ності, дозволяє зосередитись на душевному стані своєї героїні, 
передавати його тільки засобами пластичної виразності. В. Кали-
новська вважає «Легенду про любов» одним із найулюбленіших 
спектаклів, зазначаючи при цьому його емоційну насиченість. 
«Після «Легенди» я була повністю виснажена, спустошена», – зі-
знається балерина [з інтерв’ю автора з В. Калиновською].

В.  Калиновська багато танцювала, у  її репертуарі з’являлися 
нові ролі. Донна Анна у «Камінному господарі» В. Губаренка, Рай-
монда в однойменному балеті О. Глазунова (обидва – постановка 
А. Шекери), Палагна у «Тінях забутих предків» В. Кирейка у по-
становці Н.  Скорульської, Вогонь у «Чорному золоті» В.  Гомо-
ляки в постановці П.  Вірського, Анна Кареніна в однойменному 
спектаклі Р. Щедріна у постановці М. Плісецької, Н. Риженко та 
В. Смирнова-Голованова (Валентина Федорівна дуже любила цю 
роль). В. Туркевич окреслив сценічне амплуа балерини як героїко-
драматичне. У 1964 році В. Калиновській було присуджено звання 
народної артистки України, 1968 року вона стала першою україн-
ською балериною, удостоєною звання народної артистки СРСР. 

Упродовж усього життя В.  Калиновська мріяла станцювати 
Кармен. Вона слухала оперу Ж. Бізе і уявляла, як це можна втіли-
ти у балеті. Ця мрія здійснилася, коли вона вже була досвідченою 
балериною, народною артисткою СРСР. Новий головний балет-
мейстер н. а. України Г. Кирилова дуже цінувала Калиновську і 
цікавилась її творчими побажаннями. Коли балерина зізналася, 
що вона мріє станцювати «Кармен-сюїту», Г. Кирилова доклала 
всіх зусиль, щоб цей спектакль з’явився на київській сцені. В. Ка-
линовська створила свою Кармен, не схожу на образи її услав-
лених попередниць Майї Плісецької та Алісії Алонсо. Чіткий, 
графічний малюнок ролі вона наповнювала своєю щирістю і від-
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чайдушністю: Кармен прагне свободи, вона не може жити без ко-
хання і обирає смерть! У 1980 році Калиновська востаннє вийшла 
на сцену, і це був спектакль «Кармен-сюїта». 

Отже, творчий досвід В. Калиновської – це справжня енцикло-
педія балетної віртуозності. Він потребує аналізу та узагальнення. 
В. Калиновська привнесла в балетний театр атлетизм; навіть до-
бре відомі технічні прийоми дістають у її виконанні несподівано-
го сенсу. Балерина володіла акробатичними елементами, що дало 
можливість балетмейстерам використати цю особливість у нових 
постановках. Але одна з головних рис балерини Калиновської – 
артистизм. З  її творчістю пов’язана подальша драматизація ба-
летного образу, що не лише проклало шлях до розвитку концеп-
цій балетного спектаклю, а й збагатило педагогіку. 

У 1981 році В. Калиновська пішла зі сцени Київського опер-
ного театру, де протанцювала 23  роки, прийнявши запрошен-
ня на посаду педагога-репетитора, щоб передавати свій багатий 
творчий досвід молодим талановитим артистам балету. В.  Ка-
линовська стала вести клас удосконалення артистів балету, ре-
петиції спектаклів, готувала партії з солістками балету і твор-
чою молоддю. У її класі панувала творча, натхненна атмосфера. 
Комбінації були не тільки технічними, а й неймовірно красиви-
ми. Наприклад, до адажіо на середині залу вона вводила якісь 
«лебедині» port de bras, рідко використовувані на сцені форми 
renversé en dedans, вимагала виконання навіть суто технічних 
вправ «із координацією». Структура її уроку мало чим відріз-
нялась від загальноприйнятої в хореографічному училищі. Біля 
станку В.  Калиновська обов’язково давала подвійні обертання 
(особливу увагу вона приділяла точним зупинкам у великих по-
зах), flic-flac, швидкі double frappé та petit battement en tournant, 
adagio з port de bras та розтяжками. Деякі особливо вдалі ком-
бінації періодично повторювалися, часто на уроці виконували 
уривки з балетів, що надзвичайно надихало артистів. У «пуанто-
вій» частині уроку Валентина Федорівна робила акцент на тех-
ніку обертання: тури, фуете, chainé, piqué по колу, tours degagé 
по діагоналі. В.  Калиновська, яка мала феноменальну техніку, 
не могла зрозуміти, як це артист, і тим більше соліст балету не 

може закінчити пірует у музику. «У піруеті головне – зібратись і 
тримати точку. Піруети – це найлегше». 

Творчий елемент є дуже важливим для уроку класичного тан-
цю, особливо в театрі, адже артисти на уроці повинні не тільки 
розігріватися, а й готувати себе психологічно до виступу на сце-
ні, створення образу. Все це було на уроці уславленої балерини, 
адже вона сама була видатною творчою особистістю і взірцем для 
своїх учнів. Багато відомих балерин у той чи інший період своєї 
творчості репетирували з В. Калиновською, готували якусь роль. 
Це і Тетяна Білецька, і Тетяна Голякова (народні артистки Укра-
їни), і Тетяна Андрєєва (заслужена артистка України), і Світлана 
Толстоп’ятова (зараз вона працює провідною солісткою балету в 
Німеччині), і з. а. України Яна Гладких, і Любов Данченко, яка, 
закінчивши свою балетну кар’єру, працює педагогом-хореогра-
фом у Празі. В. Калиновська була моїм першим педагогом-репе-
титором у Національній опері. Коли я прийшла працювати до 
Національної опери, то стала ходити на заняття до класу В. Ка-
линовської. Я попросила її підготувати зі мною партію Мірти. Ва-
лентина Федорівна погодилася: у цьому її творче кредо – давати 
молодим виконавцям шанс проявити свої здібності, ставити пе-
ред ними найскладніші завдання. І хоча вийшла на сцену я зна-
чно пізніше, коли в мене вже був досвід інших сольних партій, все 
одно я з великою вдячністю згадую ті перші репетиції. У 1991–
2006 роках В. Калиновська працювала директором балетної тру-
пи, у  цій роботі проявились її організаційні та адміністративні 
здібності, вона і нині працює репетитором балету, веде репетиції 
деяких вистав, зокрема, «Віденського вальсу» на музику Штраусів 
(постановка А. Рехвіашвілі) – колишнього «Блакитного Дунаю». 
Костюми й декорації до цієї вистави зробив А. Іконніков – другий 
чоловік В. Калиновської, якого, на жаль, вже нема серед живих. 
Вони прожили разом 34 роки. Завдяки дружині А. Іконніков – та-
лановитий художник – пов’язав свою творчість із балетним теа-
тром. Він автор прекрасних декорацій і костюмів до балетів «Чі-
полліно», «Русалонька», «Віденський вальс», «Даніела». Першим 
чоловіком В.  Калиновської був з.  а.  України, соліст ансамблю 
народного танцю імені Павла Вірського, а згодом відомий педа-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



Хореографічна інтерпретація художніх творів у балеті…Єва Коваленко

549548

гог народної хореографії Михайло Мотков. Їхні сини – Олексій і 
Максим також стали артистами балету Національної опери. Мак-
сим Мотков, н. а. України, лауреат міжнародних конкурсів, сце-
нічна кар’єра якого припала на період незалежності, створив на 
сцені Національної опери цілу галерею яскравих образів, таких 
як Базиль у «Дон Кіхоті», Меркуціо в «Ромео і Джульєтті», Ротбар 
у «Лебединому озері», Красс у «Спартаку», Зорба у «Греку Зорбі», 
Майстер у «Майстрі та Маргариті», Франц у «Віденському валь-
сі», Абдерахман у «Раймонді», Золотий раб у «Шехерезаді» та ін. 
Деякі з його робіт висвітлені в попередніх розділах.

Роль індивідуальності артиста і педагога на прикладі твор-
чого шляху Миколи Прядченка. Можна назвати митця, який був 
справжнім еталоном виконавської майстерності, а по завершенні 
сценічної кар’єри до останнього дня свого життя – одним із кра-
щих педагогів Національної опери, уособлюючи єдність вихо-
вання та виконання в балеті. Мова про справжню харизматичну 
постать сучасного українського балету – народного артиста Укра-
їни М. Д. Прядченка, для якого служіння мистецтву було сенсом 
життя. Головний балетмейстер Національної опери В. Яременко, 
виступаючи з промовою на ювілейному вечорі М. Прядченка, ска-
зав: «Прядченко живе театром, Прядченко живе в театрі!». Дійсно, 
здебільшого провідний соліст балету, педагог-репетитор М. Пряд-
ченко проводив час у стінах Національної опери. Його день, як і 
в усіх артистів балету, починався з обов’язкового уроку, потім 
репетиції  – індивідуальні, постановочні або підготовка поточно-
го репертуару, спектаклі (артист танцював дуже багато). Згодом 
М. Прядченко почав займатися з учнями – деякий час він поєдну-
вав виконавську діяльність із репетиторством. Ставши педагогом-
репетитором, М. Прядченко також був зайнятий з ранку до вечора, 
отже, фраза В. Яременка містила дослівний, конкретний сенс.

М. Прядченко прийшов до балету майже випадково, що зно-
ву-таки засвідчує його харизму. Він народився в селі Вінницькі 
Стави Київської області в сім’ї колгоспника, де навіть не чули 
слова «хореографія». Сусіди порадили матері відвезти сина «вчи-
тися на артиста», тому що хлопчик вирізнявся своєю рухливістю, 

гнучкістю та природним артистизмом (до того ж Микола гарно 
співав). На вступних іспитах до Київського державного хореогра-
фічного училища він приємно вразив комісію і був прийнятий. 
Педагогами М. Прядченка були В. Єфремова – чудовий методист, 
учениця А. Ваганової, та В. Денисенко – представник кращих тра-
дицій московської балетної школи. У класі В. Денисенка М. Пряд-
ченко займався тривалий час, коли вже був артистом Київського 
театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, до якого його було за-
раховано після закінчення училища в 1968 році.

Перші два роки артист танцював у кордебалеті, але мав велике 
бажання виконувати сольні партії, тому він тренувався у вільний 
від роботи час, щоб удосконалити свій професійний рівень. Коли 
в театрі відбувався черговий огляд творчої молоді, М. Прядченко 
станцював партію Перелесника в балеті М. Скорульського «Лісо-
ва пісня», яку з ним підготував прекрасний артист, володар При-
зу Вацлава Ніжинського, В.  Парсєгов. Дебют молодого соліста 
був настільки вдалим, що йому відразу почали доручати сольні 
партії. Значну роль у формуванні творчої особистості М. Пряд-
ченка зіграла робота з В. Кругловим – провідним танцівником і 
репетитором театру, який розкривав перед ним секрети майстер-
ності в сольному та дуетному танці. За свідченням В. Туркевича у 
творчому становленні М. Прядченка велике значення мала також 
робота з н.а. України А.  Бєловим. Протягом сценічної кар’єри 
М. Прядченко був партнером усіх провідних балерин – О. Пота-
пової, І. Лукашової, А. Гавриленко, Т. Таякіної, Л. Сморгачової, 
Р. Хилько, Н. Семизорової, Г. Кушнірової, Л. Данченко, І. Задая-
ної, О. Філіп’євої, О. Горбач та ін. 

У 1977 році М. Прядченко разом зі своєю партнеркою Н. Се-
мизоровою представляли Київський театр опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка на ІІІ Міжнародному конкурсі артистів балету 
в Москві. Н. Семизорова отримала золоту медаль, М. Прядченко – 
бронзову. Після конкурсу Н.  Семизорова перейшла працювати 
до Ведикого театру, де її репетитором стала славетна Г. Уланова. 
М. Прядченко теж отримав таку пропозицію, однак віддав перева-
гу Київському театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, де в нього 
вже був великий сольний репертуар. За своїм амплуа М. Прядчен-
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ко був танцівником лірико-романтичного плану, справжнім балет-
ним прем’єром  – виконавцем усіх головних партій у спектаклях 
класичного репертуару. Це Принц Зігфрід у «Лебединому озері», 
Принц Дезіре у «Сплячій красуні», Принц у «Лускунчику» (усі  – 
П.  Чайковського), граф Альберт у «Жізелі» А.  Адана, Джеймс у 
«Сильфіді» Х. Левенсхольда, Базиль у «Дон Кіхоті», Люсьєн у «Па-
хіті», Солор у «Баядерці» (усі  – Л.  Мінкуса) та багато інших. Ба-
летмейстери часто запрошували талановитого артиста до участі у 
своїх постановках, ставили для нього спектаклі.

Велике значення у формуванні творчої індивідуальності 
М. Прядченка мали спектаклі А. Шекери. Так, партію Ромео артист 
танцював до кінця своєї сценічної кар’єри (М. Прядченко пішов на 
пенсію, коли йому виповнилося 46 років). Тут він досягав повно-
го злиття з образом (навіть загальновживане поняття «перевтілен-
ня» в цьому випадку було б неточним): виконання було перейняте 
такою романтикою й невимушеністю, що глядачі вірили юному 
Ромео, забуваючи, що перед ними зрілий майстер. Стан польоту, 
який передавав закоханість героя, імпульсивність у драматичних 
і трагічних сценах спектаклю зробили образ Ромео у виконанні 
М.  Прядченка незабутнім.  Однак ця видима легкість виконання 
коштувала артистові дуже великих зусиль: він повністю віддавався 
ролі, яку виконував. Під час спектаклю М. Прядченко весь час був 
зосереджений, ні з ким не розмовляв, дуже довго готувався: гриму-
вався, виконував спеціальну гімнастику для розтяжки, потім – ек-
зерсис, маленькі стрибки, тільки після цього одягав костюм і вихо-
див на сцену. Після важкої вистави М. Прядченко дуже рідко про-
пускав ранковий клас: у крайньому випадку міг раніше піти з уро-
ку. Тренуючись регулярно, артист завжди був у прекрасній формі, 
і йому доручали багато провідних партій. М. Прядченку часто до-
водилося танцювати спектаклі по заміні. Сам же артист дуже рідко 
брав лікарняний, хоча проблеми зі здоров’ям він, напевне, мав, як і 
всі люди. Однією з головних рис характеру М. Прядченка була від-
повідальність: артист не міг підвести колектив, до того ж зайвий 
раз вийти на сцену було для нього радістю.

М. Прядченко був дуже вимогливий до себе і тому надзвичай-
но переживав, коли щось виходило не так, як хотілося б. Він не 

був прихильником того, щоб артисти виходили на сцену, не ма-
ючи належної підготовки, і набували сценічного досвіду, трену-
ючись на очах у глядачів. Свій погляд він висловлював у деяких 
інтерв’ю. М.  Прядченко був винятково музикальною людиною, 
тому вважав, що концертмейстери й особливо балетні дириген-
ти мають бути відповідальнішими щодо своєї роботи, адже від 
них значною мірою залежить успіх вистави. Балетний диригент 
мусить розумітися на специфіці хореографічного тексту, що ви-
конується, і допомагати артисту, не порушуючи при цьому кон-
цепції твору. Це стосується не тільки темпу, а й інтонаційних, ди-
намічних відтінків, адже музика – це душа танцю. М. Прядченко 
все це добре розумів, він відчував музику, і  найменша фальш і 
розбіжність із оркестром його дуже дратували. 

У балетах А.  Шекери, який намагався створювати цілісний 
художній образ вистави, застосовуючи на практиці принцип на-
скрізного розвитку дії та симфонічної драматургії, музика є од-
ним з головних засобів драматичної виразності. А. Шекера заува-
жив, що М. Прядченко – не тільки здібний і технічний танцівник, 
а  й мислячий актор, здатний створювати цікаві драматичні об-
рази. Окрім Ромео, він танцював Красса в «Спартаку» А.  Хача-
туряна, Ферхада в «Легенді про любов» А. Мелікова, Поета в бі-
лому в балеті «Прометей» Є. Станковича, Леліо у «Фантастичній 
симфонії» на музику Г. Берліоза. Працюючи над своєю редакцією 
«Лебединого озера», А. Шекера також призначив на роль Принца 
Зігфріда М. Прядченка: артист з великим успіхом танцював цю 
партію як на сцені рідного театру, так і на гастролях. 

Образ Красса в балеті «Спартак» А. Хачатуряна потребує зо-
всім інших виражальних засобів, ніж Ромео. Ця роль стала для 
М.  Прядченка однією з найулюбленіших, хоча його сценічним 
амплуа завжди вважалися позитивні образи. М. Прядченко по-
своєму інтерпретував образ жорстокого та владного воєначаль-
ника, що відзначалося театральними критиками. Ось уривок з 
однієї рецензії: «Його Красс позбавлений самовпевненості. На-
одинці з совістю, яку він ще не зовсім втратив, він страждає, 
тому що його гордість патриція поступається перед гідністю 
Спартака. Ціною душевної роздвоєності зійшов на Олімп пере-
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моги римський консул у виконанні М. Прядченка» 109. Артистові 
були близькі психологічно складні образи, що потребують пере-
осмислення, де характер героя представлений у розвитку. Партії 
«одного стану» (як, наприклад, Базиль у балеті Л. Мінкуса «Дон 
Кіхот») М. Прядченка приваблювали менше, хоча він мав успіх 
і в цій ролі. Саме психологічною складністю був цікавий образ 
Поета в білому в балеті Є. Станковича «Прометей». У ньому ре-
презентована тема митця, який глибоко переживає крах старого 
суспільства з його ідеалами. Образ романтичного Поета в білому 
цікавий своєю трагічністю. «Там… маятник станів героя розхиту-
вався в діаметрально протилежні напрями: від романтичного по-
ета-лірика до революціонера, і від нього до білогвардійця, який 
розстрілює колишніх соратників»,  – говорив М.  Прядченко  110. 
Ця роль стала однією з найуспішніших у творчій кар’єрі артиста. 

Хоча основним сценічним амплуа М. Прядченка було ліри-
ко-романтичне, він з успіхом виконував і гротескні, гуморис-
тичні партії. Наприклад, дуже відзначився артист у жартівли-
вому номері «Старий цирк» на музику Ж. Оффенбаха, де його 
партнеркою була народна артистка України Людмила Сморга-
чова. У  «Чіполліно» К.  Хачатуряна в постановці Г.  Майорова 
М. Прядченко виконав партію графа Вишеньки. (Адажіо із цьо-
го балету стало частиною конкурсної програми М.  Прядченка 
та Н.  Семизорової на Московському міжнародному конкурсі 
артистів балету, що приніс їм нагороди та звання лауреатів). 
Пізніше, вже будучи педагогом, саме М. Прядченко брав участь 
у поновленні спектаклю «Чіполліно» на київській сцені. Перш 
ніж приступити до роботи, він сам вивчив усі партії за відеоза-
писами й вимагав від артистів точності виконання хореографіч-
ного тексту та мізансцен. Постановник спектаклю Г.  Майоров 
високо оцінив роботу репетитора. Відтоді М.  Прядченко був 
єдиним репетитором спектаклю «Чіполліно»: працював з кор-

109  Стеблянко  І. Своїм життям до себе дорівнятись… Театрально-
концертний Київ . 1989. № 19. С. 2–4. С. 4. 

110 Цит. за  : Тарасенко Л. Искусство быть партнёром. День. 2011. 8–9 июля 
(№ 117–118). С. 22. 

дебалетом, солістами, усіма провідними артистами. Тоді він ще 
сам танцював на сцені Національної опери.

В останні роки сценічної діяльності М.  Прядченко мав таку 
саму популярність, як і на початку своєї кар’єри: часто їздив на 
гастролі, танцював прем’єри вистав. Так, у  1986  році він стан-
цював Солора в «Баядерці» Л. Мінкуса та Принца в «Лускунчи-
ку» П.  Чайковського (обидва балети  – постановка В.  Ковтуна), 
у  1990-х  роках  – Красса при поновленні балету «Спартак» (на 
прем’єрі М. Прядченко був також серед перших виконавців цієї 
партії), Ферхада в «Легенді про любов» А. Мелікова (обидва – у по-
становці А. Шекери). Останньою балетною прем’єрою М. Пряд-
ченка стала «Фантастична симфонія» на музику Г. Берліоза, яку 
А. Шекера створив спеціально для нього. Згодом артист говорив, 
що цей балет продовжив його сценічне життя: робота над новою 
роллю відкрила нові грані його індивідуальності. Балет «Фан-
тастична симфонія» неординарний за своєю структурою: це не 
традиційна балетна драма, а філософська оповідь, розповідь про 
життя та любов героя від першої особи. У спектаклі було багато 
новаторських на той час режисерських прийомів. Дуже вираз-
ним вийшов монолог Леліо в поєднанні з натхненною деклама-
цією Богдана Ступки. М. Прядченко говорив, що в балеті «багато 
переходів від реального до потойбічного. Ці внутрішні перепади 
настрою Берліоза – від безумства до свідомості й назад – просто 
вимотували мене. Треба було перелаштувати внутрішній стан і 
висловити це рухом, внутрішньо піти за музикою»  111 Востаннє 
М. Прядченко виступив перед глядачами саме в ролі Леліо: він 
станцював у концерті адажіо з «Фантастичної симфонії» з моло-
дою солісткою балету О. Горбач. 

Завершення сценічної кар’єри – драматичний момент для ар-
тиста будь-якого рангу, і М. Прядченко не став винятком, хоча 
танцював він доволі довго. Артист дуже відповідально ставив-
ся до себе. Вимогливість він переніс і на репетиторську роботу. 
М. Прядченко почав педагогічну діяльність ще під час сценічної 

111  Ткаченко  Л. Танцы на кончиках пальцев. Известия в Украине. 2011. 
10 июня. С. 5. 
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кар’єри: давав уроки, готував партії з молодими здібними артис-
тами, займався з учнями хореографічного училища. Він прище-
плював своїм учням кращі традиції балетного академізму, носієм 
яких був сам. Для манери його танцю характерна гармонійність 
і стрункість ліній, еластичність plié, що додавало стрибкам від-
чуття легкості. Одна важлива особливість виконавського стилю 
танцівника – виразність і закінченість поз. 

Коли М.  Прядченко вів масову репетицію будь-якого спек-
таклю, він ніколи не закінчував її раніше запланованого часу, 
і  цього часу йому завжди бракувало. Він надавав великого зна-
чення найтоншим нюансам постановки, прагнув музикальності, 
синхронності виконання. Для М. Прядченка не існувало поняття 
«спростити текст» номера або переставити його на меншу кіль-
кість учасників, коли з тих чи інших причин багато артистів були 
відсутні. Це було пов’язано як з його чесним ставленням до робо-
ти, так і з особливостями характеру.

М. Прядченко був прекрасним танцівником, талановитим ви-
конавщем, але ніколи не ставив хореографії. Коли він давав клас 
для трупи, то завжди готувався до уроку дуже відповідально: 
складав комбінації вдома, для нього було важко перелаштуватися 
й на ходу переробити комбінацію, якщо, наприклад, у залі було 
мало місця. Зате на сольних репетиціях виявився дуже корисним 
його професіоналізм. Робота із солістами не потребувала жор-
стких, примусових методів, що їх М. Прядченко не схвалював як 
людина інтелігентна за своєю натурою. Він працював із тими, хто 
розмовляв з ним однією мовою – мовою творчості. Він умів зна-
ходити цих людей, і вони знаходили його. Із теплотою згадують 
про співпрацю з М. Прядченком народні артисти України Г. До-
рош та М. Чепик (нині – педагог-репетитор Національної опери). 
Вони почали працювати з М.  Прядченком саме тоді, коли його 
танцювальна кар’єра вже добігала кінця. З того часу ці прекрасні 
артисти, які приїхали до Києва з Дніпропетровська, де були про-
відною балетною парою, усі свої спектаклі готували з М. Пряд-
ченком. Багато учнів М. Прядченка танцюють на сценах кращих 
театрів світу. Наприклад, лауреати міжнародних конкурсів Іван 
Путров та Сергій Полунін танцювали на сцені Королівського те-

атру Ковент-Гарден у Лондоні, Ярослав Іваненко керує балетною 
трупою в Німеччині (м.  Кіль)  – він має дуже цікаві сучасні по-
становки. І. Путров, приїжджаючи до Києва, завжди займався з 
М. Прядченком, готував з ним нові партії.

Взагалі становлення багатьох артистів пов’язано з ім’ям 
М.  Прядченка. Це, зокрема, н.  а.  України М.  Мотков, заслу-
жені артисти України Є.  Кайгородов, М.  Міхеєв, Г.  Жало, Ян 
Ваня (соліст балету з Чехії) та багато інших. Останнім часом у 
М. Прядченка з’явилося кілька зовсім молодих, але талановитих 
учнів. Як згадувалося, М.  Прядченко був прекрасним партне-
ром – майстром дуетного танцю. Незважаючи на свій порівняно 
невисокий зріст і витонченість фактури, танцівник мав неабия-
ку фізичну силу й витривалість, міг танцювати в парі з багатьма 
балеринами, серед яких були й дуже високі, опановуючи складні 
підтримки й силові дуетні елементи. У роботі над адажіо він на-
давав великого значення не тільки техніці підтримки, а й її фор-
мі, лініям (адже відомо, що в адажіо балерина й танцівник мають 
становити єдине ціле, партнер ніби продовжує позу балерини). 
Дует М. Прядченка з Л. Сморгачовою, Р. Хилько, І. Задаянною, 
Г.  Кушніровою були наповнені натхненням, артистизмом, це 
був справжній діалог почуттів героїв. Володіючи прийомами ду-
етного танцю, М. Прядченко передавав їх своїм учням, з партне-
ра стаючи Вчителем. Тому багато балерин вважають його своїм 
педагогом. Це Г. Дорош, Т. Боровик, О. Філіп’єва, Т. Голякова, 
О. Киф’як, Х. Шишпор, К. Козаченко, К. Алаєва та ін. Навряд чи 
знайдеться в Національній опері артист, який хоча б один раз не 
працював з М. Прядченком.

Про підхід М. Прядченка до роботи може свідчити і досвід 
авторки цього тексту, яка готувала з ним, зокрема, такі ролі: 
Магнолія, графиня Вишня в «Чіполліно», Рок у «Кармен-сюї-
ті», східний танець у «Лускунчику» (окрім тих вистав, де він був 
постійним репетитором як сольних, так і масових сцен). У ре-
петиторській роботі для нього не існувало дрібниць. Напри-
клад, коли на східний танець у «Лускунчику» був призначений 
Ян Ваня, з  яким М.  Прядченко готував усі партії, репетиція з 
ним (за участі авторки цього тексту) цього номера відбувалася 
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задовго до прем’єри. Так само, працюючи із солістами в «Кар-
мен-сюїті», він надавав неабиякого значення сцені кориди: цей 
невеликий динамічний дует Ескамільйо та Рока дуже важливий, 
тому що це смислова кульмінація всієї вистави, і М. Прядчен-
ко прагнув, щоб жорстка й експресивна хореографія А. Алонсо 
була представлена гармонійно. 

Репетиції з М. Прядченком були цінними тим, що він нале-
жав до такої категорії педагогів, які роблять конкретні заува-
ження, знаючи механіку руху. Темою дипломної роботи в Мос-
ковському ГІТІСі М. Прядченко обрав удосконалення майстер-
ності молодого актора з урахуванням його індивідуальності. 
Саме цим він і займався останні роки свого життя: навчаючи ін-
ших, він сам ніколи не переставав учитися. Це виявилося в його 
ставленні до хореографії нових спектаклів театру – класичних і 
сучасних, де йому довелося бути репетитором. Він працював із 
солістами в балетах «Віденський вальс», «Даніела» (постановка 
А. Рехвіашвілі), «Грек Зорба» (постановка Л. Мясіна), «Майстер 
та Маргарита» (постановка Д. Авдиша) тощо. М. Прядченко го-
тував зі своїми учнями не лише ті партії, які колись танцював 
сам, але й незнайомі йому за стилістикою. 

Наприклад, соліст балету Я. Ваня, прийшовши до театру, за-
рекомендував себе як класичний танцівник-прем’єр, виконую-
чи партії традиційних балетних принців. Коли ж він станцював 
Воланда в балеті «Майстер та Маргарита» (цю роль підготував 
з ним М.  Прядченко), його дебют був настільки вдалим, що 
всім стало зрозумілим: амплуа цього танцівника не обмежуєть-
ся чистою класикою. У репертуарі Я. Вані поряд із провідними 
класичними партіями (Зігфрід у «Лебединому озері», Дезіре у 
«Сплячій красуні», Принц у «Лускунчику», Альберт у «Жізелі» 
та ін.) з’явилися характерні ролі (Ганс у «Жізелі», Ротбар у «Ле-
бединому озері», Маноліос у «Греку Зорбі», Бірбанто в «Корса-
рі»), які він виконував з великим успіхом. М.  Прядченко вмів 
розкрити індивідуальність кожного свого учня, водночас усіх 
їх об’єднує бездоганне володіння технікою класичного танцю, 
чистота й академічність виконання, а також внутрішня насна-
женість, натхненність танцю. 

У спектаклі «Корсар», присвяченому 60-річчю М. Прядчен-
ка, усі провідні й сольні партії виконували його учні: Г. Дорош 
(Медора), М. Чепик (Конрад), Є. Лагунов (Раб), М. Ковтун (Лан-
кідем), Т.  Льозова (Гюльнара), Я.  Ваня (Бірбанто) та ін. Спек-
такль був гармонійний: усі артисти створили цікаві хореогра-
фічні образи й показали віртуозність виконання. Того вечора 
М.  Прядченко був щасливий. Він ніколи не працював тільки 
заради слави. В одному з інтерв’ю артист зауважив: «Істерична 
жага слави – явище скоріше виключне, аніж нормальне. Балет – 
це праця й душа, а не каторга й мета»  112. Однак квіти й апло-
дисменти були для нього приємні. Після завершення сценічної 
діяльності в душі М. Прядченко все одно залишався артистом, 
а педагогічна діяльність допомагала йому самовисловлюватися 
через своїх учнів. Тому він присвячував роботі всі сили, забува-
ючи навіть про своє здоров’я. 

У неділю ввечері 18  травня 2014  року М.  Прядченко як за-
вжди був у залі на своєму місці для репетиторів і дивився виста-
ву «Майстер і Маргарита»: він працював із солістами, тому мав 
проконтролювати, щоб усе пройшло як треба. А в понеділок його 
вже не стало. Артиста провели в останню путь оплесками. 

Висновки. Історія балетного мистецтва в Україні сягає часів 
кріпосних театрів, але справжнє його становлення відбулося в 
період 1900–1920-х  років. На формування українського балет-
ного театру, розвиток виконавської майстерності, утворення 
школи вплинули в різні часи провідні майстри польського та 
російського балету Б.  Ніжинська, О  Кочетовський, М.  Морд-
кін, Л.  Жуков, М.  Рейзен, а  учениця А.  Ваганової Г.  Березова 
пов’язала своє життя з київським балетом, зігравши провідну 
роль у розбудові національного театру і першої державної ба-
летної школи. Формування системи балетної освіти стимулює 
розвиток виконавської майстерності. У  30-х  роках ХХ  ст. Ки-
ївська опера після численних експериментів повернулася до 

112 Цит. за  : Тарасенко Л. Искусство быть партнёром. День. 2011. 8–9 июля 
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шедеврів балетної класики, і саме це обумовило розквіт україн-
ського балетного мистецтва. З’являються перші балетні вистави 
української національної тематики.

Одна з провідних проблем сучасного балетмейстерського 
мистецтва, яка полягає у втіленні драматичного змісту танцю-
вальними засобами між ризиками зведення балету до пантоміми 
або до дивертисменту, успішно вирішується балетмейстерами 
Національної опери України. Можна твердити про формування 
своєрідної традиції розв’язання цієї проблеми, яка склалася в ки-
ївському осередку. Одним із провідних майстрів, з іменем якого 
пов’язане формування особливостей підходу до інтерпретації ба-
летної вистави, став А. Шекера. На основі такого підходу стало 
можливим переконливе танцювальне витлумачення драматич-
ного тексту, в якому відтворюється глибинний зміст і складаєть-
ся гармонійний ансамбль виконавців. 

Продовжувачем традицій А. Шекери став В. Яременко, який 
поглибив його творчі тенденції. Зокрема, увагу було спрямова-
но на переосмислення вистав класичної спадщини (М.  Петіпа, 
М. Фокіна), та створення оригінальних вистав засобами класич-
ного балету. Балетмейстер виявив творчу фантазію і організацій-
ний талант, зумівши дати переконливе танцювальне прочитан-
ня таких творів і засвідчивши тим могутній потенціал балетної 
трупи Національної опери. Зокрема, прикладом талановитого 
прочитання безсмертної комедії Бомарше став комедійний балет 
«Весілля Фігаро» в постановці В. Яременка.

Виразне національне обличчя балету Національної опери 
України, створене зокрема зусиллями названих балетмейстерів, 
переконливо засвідчується також тривалою сценічною історією 
творів з виразними національними ознаками. Насамперед це сто-
сується творів за текстами Т.  Шевченка. Балетна інтерпретація 
шевченкіани стає можливою завдяки інтерпретації дієвого тан-
цю, придатного для розкриття драматичного і ліричного змісту. 
Можна твердити про створення балетного національного епосу, 
де одним з перших кроків стала вистава «Лілея» К. Данькевича. 

Проблеми оновлення класичного балету, його системи кон-
венцій, розширення діапазону його виражальних засобів та хо-

реографічних стилів а також розкриття невичерпності умовного 
коду класичного танцю та відкриття нових можливостей через 
творчу рефлексію демонструє сучасна інтерпретація оповідних 
літературних текстів. Можливості такої інтерпретації демонструє 
вистава «Майстер і Маргарита» в постановці Д. Авдиша. Успішне 
виконання одного з найважчих режисерських завдань – розкрит-
тя прози засобами танцю – свідчить не лише про талант і вина-
хідливість балетмейстера, але й про могутність рефлексії як осно-
вного шляху балетного мислення. 

Традиційні балетні прийоми розкривають свою невичерпність 
у полі творчої рефлексії як незамінні засоби перевтілення добре 
відомого театрального тексту. Про невпинні продуктивні зусилля 
розкриття нових можливостей традиції свідчить сценічна історія 
інтерпретацій «Баядерки» Л. Мінкуса.

Антична спадщина, переосмислена в імпресіоністичному 
ключі, дозволяє демонструвати найістотнішу специфічну осно-
ву балету  – творчу рефлексію. Саме її роль особливо увираз-
нюється завдяки реконструкції прийомів історично відомих 
вистав, як це демонструє «Дафніс і Хлоя» М.  Равеля. Водно-
час досвід роботи над постановкою нових вистав, висвітлення 
творчої лабораторії балетмейстерів на підставі безпосереднього 
спілкування підводить необхідність докладного аналізу творчих 
індивідуальностей виконавців, на співпраці з якими ґрунтуєть-
ся результативність вистави. 

Отже наступними етапами досліджень інтерпретації балетних 
вистав повинно стати саме висвітлення її виконавського аспек-
ту, адже роль індивідуальності артиста у створенні вистави не-
можливо переоцінити, про що й свідчать вищерозглянуті історії 
створення спектаклів а також наведені приклади творчих біогра-
фій видатних майстрів балету В. Калиновської та М. Прядченка, 
сценічних образів, створених ними, а також 

Балет є мистецтвом танцювальних форм, і тому саме хоре-
ографічне мислення балетмейстера стає запорукою вдалої ін-
терпретації художнього твору. Отже, віддавши шану ролі літе-
ратурних творів у створенні балетної вистави, слід погодитися 
з Л. Блок у тому, що танець – це «самостійний матеріал для 
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мистецтва, який у руках митця може складатися у твори ве-
ликої значимості – змістовні на манер змістовності музики й 
живопису, тобто оформлені своїми й тільки своїми законами 
виразності» 113. Отже, вивчення виразних можливостей танцю, 
і  в першу чергу класичного танцю, який є головним засобом 
виразності в балеті і має невичерпний потенціал розвитку та 
оновлення, є одним із провідних завдань досліджень україн-
ського балетного театру. 

113  Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Москва : 
Искусство, 1987. 556 с.
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ставу «сімнадцять» за п’єсою Миколюка. Договори про гастролі 
в м.  Бердичеві, Вінниці, Кам’янець-Подільському, Проскурові, 
21.09.1933 – 1.01.1935, 21 арк.;

ф. 650. Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 4. Алфавітний список 
співробітників, 1933, 28 арк.;

ф.  650. Державний польський театр Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 5. Листування з 
Радою Національностей ВЦВК, Наркомпросом УРСР та Ки-
ївською міськрадою про реконструкцію приміщення театру. 
Доповідна записка до Ради Національностей ВЦВК СРСР про 
розвиток польського театру на Україні, 28.01.1934 – 8.10.1935, 
54 арк.;

ф.  650. Державний польський театр Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 6. Накази №306–347, 
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1–75а директора з основної діяльності та по особовому складу, 
28.10.1934 – 9.04.1935, 48 арк.;

ф.  650. Державний польський театр Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 7. Витяги з нака-
зів директора по особовому складу та заяви співробітників 
про прийом та звільнення з роботи, надання відпусток, 1.10. – 
2.12.1934, 52 арк.;

ф. 650. Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 14. Списки співробітни-
ків, 1934, 1936, 24 арк.;

ф.  650. Державний польський театр Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 15. Довідки, видані 
співробітникам про роботу в театрі та направлення на роботу, 
1.01.1934 – 21.01.1935, 26 арк.;

ф. 650. Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 19. Постанови, накази, 
розпорядження Всесоюзного Комітету в справах мистецтв при 
РНК СРСР, НКО УРСР, Управління в справах мистецтв при РНК 
УРСР про роботу культурно-мистецьких закладів. Статут театру. 
Кошторис на 1935  р. Доповідна записка про діяльність театру, 
10.01.1935 – 17.09.1936, 74 арк.;

ф. 650. Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 20. Накази НКО УРСР з 
питань роботи та фінансування театрів та музичних закладів. Ін-
струкція «Про порядок здійснення контролю за видавництвами 
та репертуаром», 17.01. – 28.11.1935, 21 арк.;

ф.  650. Державний польський театр Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР, м.  Київ, оп.  1, спр.  23. Листування з 
ЦК КП(б)У, Всесоюзним комітетом в справах мистецтв при РНК 
СРСР, партійними організаціями та управліннями культурних 
закладів Москви, Ленінграда та інших міст про проведення га-
стролей. Листування з газетою «Trybuna radziecka» («Трибуна 
радзєцка») про спільне проведення вечора польської культури, 
14.10.1935 –27.10.1936, 61 арк.;

ф. 650. Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 91. План обслуговуван-

ня театром частин Червоної Армії. Довідка про роботу театру за 
5 років. Заяви та рапорти співробітників з виробничих питань, 
7.01.1937 – 14.04.1938, 25 арк.;

ф. 650, Державний польський театр Управління в справах мис-
тецтв при РНК УРСР, м. Київ, оп. 1, спр. 178. Особова справа Лів-
шиць Міри Аронівни, 1935, 13 арк.
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