Від

qacy написання - 1975 року

"Старомодна комедія" ОАрбу

-

зова постійно йде у театрах, nри 
чому твором спершу зацікавили•

сл за кордоном , а вже nоТІМ у нас.

Пригадаймо початок цієї зво-

видого чоловіка. Піщаний за•

мок на авансценІ ,
•
•
ВІтрянІ

кульки,
•

згодом

по -

парасолька ,
• ••

поведінкою лікаря у виставі , ми ба

чимо , що йому властиве тяжіння до
гри не менше, ніж

ексцентричній

наче взята з шюстрацu до каз-

товаришці Жербер. Як1цо у п'єсі

ки про Оле-Лукойе, ляльки

Родіон Миколайович

П'єр о та Коломбіни

-

такі ат

•

справдt

вольова ,

то

-

людина
•

у

виставІ
•

•

вІн,

•

рушливоІ та невмирущо1 1сторn:

рибуr,и цієї вистави (художник

залишивпrись на самоТІ, ІЗ невиму

на шостий день свого пере буван

постановник С. Петровський) .

шеною поблажливістю до себе дістає

•

u

•

·-

•

ня на курорті Лідія Василівна по

Столик у кафе, за яким nрово

цигарку з1 схованки ,

стала перед очима Родіона Ми

дять час персонажі, є водночас

куючи насолоду , хоча щойно казав

колайовича, головного лікаря са

•

1

про шкідливість паління.

паторію. Зустрілися Він і Вона ...

Лідії Василівни нагадує тр ади

йозність характеру замінює добро-

ційний аксесуар фокусника.

•
душнІсть

І от сьогодні на сцені театру

•

каруселлю, а чалма на головІ

•

наперед сма-

поведІнки,

Сер

наголос

ро -

російської драми імені Лесі Ук

У виставі розвинена й дове

биться на м'якосердості Родіона

раїнки - Лідія Василівна і Родіон
Миколайович - Валерія Заклун
на і Юрій Мажуга. Вистава режи

дена до умовності тема фаху

Миколайовича, котрий не те що

сера Ірини Баркавської має на

сиркою. Обоє дійових осіб по

ти їм опір. Сварка туr

зву "З вами небезпечно мати

водяться легковажно.

розвага, ніж наслідок розбіжн:ості у

.

n р аву ...

с

,,

••

•

вий майданчик. Надувний м ' яч

•

•

ПЩПадає ПІД ВПЛИВ

байдуже ким

ВОК, а просто не має потреби чини

-

акІрисою чи ка

ЖІНОЧИХ ВИТІ -

-

швидше

поглядах.

читаючи , цікаво стежити саме

Лідія Василів~а у виконанні Ва
лерії Заклунної в сцені знайомства

за тим, як Лідія Василівна зби-

•
певну дивакуватtсть,

йович дуже солідний чоловік і ,

демонструє

••
•
переЛІтаЄ З ДОЛОНЬ ЛlТНЬОІ ЖІНКИ

ває

сер -

чим і привертає увагу. Вона виго

невеликого зросту до рук повно-

йозність. А спостерігаючи за

лошує зауваження стосовно непра-

•

.

•

•

героlНІ, котра працює у цирку:

В Арбузова Родіон Микола

Актори опиняються в обста
новці, яка нагадує дитячий ігро

•

з

нього

•

надмtрну

•

мимоволі~ плавно перейшовши

силівна повертаєтьс!t, чому без

до ррзnовіді від спогадів, пов'я-

межно радий Родіон Миколайо

заних

з

•

першим

•
чоловІком

-

"дурнем Снєжинським", які так
шокували Родіона Миколайови

В"заrалі ...то, за даної
сценіч,
ної інтерпретації не так просто

ча.

визначити, в кого з nерсонажів

У виставі Лідія Василівна Ва
лерії Заклунної під час монологу
вдається до, так би мовити,
підручних засобів: двох ляльок,

більше фантазії, адже саме Ро
діон Миколайович викопує
ч~сленні вставки пісень на
цирконо-балаганну тематику.
Номери ці, завдяки акторській
чарівливості Юрія Мажуги, зво

якими жестикулює, супроводжу•

ючи власні слова. З одного боку
•

"

.

справу... " за

n ' єсою

це виправдано, адже п-рашки на-

рущують глядача, nроте навряд

гадують дитинство сина (може,

чи варто було заміняти ними

колись вона так само гралася із

цілі урйвки драматургічного

хлоnчиком у "домюпній театр").
Але, з іншого боку, такий підхід

матеріалу, оскільки тема "а-ля
Вертинський" випад ае з коп

спрощує психологічне наванта

тексту; а.рбузівської п' єс,и, бо в

ження епізоду, бо коли йдеться
про втрачену близьку людину,

Арбузова цирк

•
. навряд чи. доцшьно

Юрій Мажуга у виставі
3 вами небезпечно мати

О.Ар бузова

"Старомодна комедія".
Фото І.Сомовоі.

вкt~.

переводити

•

-

веселе мистец-

тво, котре має вивести зі стану
•

•

·.#

зац1пен1ння,

викликати

щире

подробиці особистих стосунків у

захоплення, тобто несе життє

примітивний візуальний ряд, ро

радісну функцію, що й вираже

зігруючи типову лялькову інтер-

но пісенькою про цирк на сло

•

медоо

•

ва

.

Белли

Ахмадуліної ,

яку

вильност1 усталених норм трохи

Мабуть , поняття пам'яті- одне

вередливо, з деяким безцеремон

з найважливіших і найфункціо

цирковий

ним кокетством. І, мабуrь, Роді

нальніших у "Старомодній ко
медії''. Звичайно , спогади викли

п'єсі). Є й 1ут певний смуток ,

онові Миколайовичу, незважаю

сnіває Лідія Василів.на (єдиний
номер, вказаний у
'

стіше сум, аніж веселощі, але но-

але він досить легкий і об надійливий для почуття~
Зрештою, оптимізму виставі не

стальrія не стоїть на заваді ані

бракує. Так, у фінальній сцені

Лідія Василівна Валерії ЗаклунНої,

нема чого робити". Проте він

їхній ефектній поведінці, ані
святковій насолоді, протистав

сприймає ії дещо упереджено,

леній буденності існування.

ми полюбляє її міфічний ко

.

чи на його позицію відповідаль•

кають у персонажів набагато ча

•

ного працшника медицини, lМПО-

нує фраза Лідії Василівни про те,
що "порядок вигадують ті, кому

.

жонглюючи яблуками, котрі вель

немов якесь незрозуміле, майже

І хоча строк перебування Лідії

ілюзорне створіння. Втім, коли

Василівни в санаторії завершив

кімнати Родіона Миколайовича

Родіон Миколайович під вражен-

ся, Родіон Миколайович, розшу

справжню святковість. І кидає

кавши

котра

йому один плід. А він, при~

зібралася в дорогу, пропонує їй

чи яблуко , перебирається на кло

ням

•

вщ

концерту,

заговорив

•
1з

Лідією Василівною, то відчув

свою

знайому,
•

лишній

чоловік,

вносить до

близьку людину, яка поділяє його

по гостювати декшька дюв у ньо-

настрій. Однак раптова схвильо

го. Спершу вона ніяковіє, та,

уна. Вона - у такому ж вбранні.
Останні їі слова у виставі: "А

ваність і надмірна емоційність

зрештою, долає свої вагання й за

знаєш, тобі личить!"

•

супуrницІ виявилися загрозливи-

лишається. Але " подовження ку

В Арбузова цієї репліки немає,

ми для здо"ров'я: Родіона Мико

рорту" теж швидко наблизилося

лайовича спіткав серцевий напад.

до кінця. І от- прощальна вече-

як і сцени з переодяганнями. Це
додаток режисера Ірини Бар

Відкинуто вбік парасольку старо

•
ря, п1д час яко1 персонажІ нама-

ковської, ії версія стосунків ста

•

•

••

винного зразка, лунає потойбіч

гаються поводитись навІть дещо

ромодних і сьогоденних Адама і

ний голос під супровід нічної rро

офіційно, аби приховати хвилю

Єви, які, незважаючи на солідний

зи. Та все минулося, зрештою,

вання. Одначе стихійність про-

вік, вибігають на поклони до гля

щасливо, мов небезпечний цир

. ривається у впорядковану атмос

дачів зі справжнім датхненням ...

феру застілля. Балансуючи, несе

Таким чином втілюється мрія про

героїня Валерії Заклунної кели

щасливе життя, хоча б під
старість. Безперечно, реакція залу
вельми доброзичлива, бо завжди
приємно nобачити перемогу ба
жання над обставинами. Але чи
. не згладжується тут конфлікт,
саме долання перепон?

ковий трюк.

Однак Родіон Миколайович
•

4

••

•

опинився пІсля nєІ прогулянки у

хи з вином. І відчутrя напружен

лікарні. Там його і відвідала Лідія
Василівна. За п'єсою кульміна
ційний момент у цій сцені при-

ня

•

•

••

поволі зникає.

tхати

Та треба

...

І вона виходить з його дому. А

падає на розповщь ЖІНКИ про сво-

потім наче питає себе: навіщо? І,

го загиблого сина, причому вона

зрозумівши, що нема потреби
нищити власне щастя, Лідія Ва-

починає його згадувати начебто

До афіпrі театру російської дра-

ми імені Лесі Українки винесено
репліку Родіона Миколайовича на
адресу Лідії Василівни: " З вами

сценічна історія "Старомодної
комедії", котра без применшен
ня тріумфально npoйnura на кра
щих світових (;Цена)с І постанов

небезпечно мати сnраву ... " Ма

буrь, небезпека ця нікого не здат

ники, і виконавці (особливо жіно
чої ролі) отримали силу-силенну
найпрестижніших нагород. Назву
лише декотрі: 1977 року за поста
новку в театрі "Комедія де шанз
Елізе" Іву Бюро була присуджена
традиційна премія Доменіка за

на відлякати , бо сам герой від
nочатку пристосований до будь

•

якої екстравагантності, в нього
нема необхідності боротися з
власною натурою, щоб порозумі
тися із безпосередньою жінкою .
Треба сказати, що Юрій Ма

УГОРСЬКИИ

НА ВИСТАВУ КИЯН

сезону у Франції; 1979 року Кан 
читі Монтес присуджена премія
•

ня.

••

Якби мені довелося обрати
одну виставу з програми фе сти

•

за краще виконання жtночоt ролt-

Але, змінюючи авторські умо-

ви гри, тобто знищуючи відмінності темпераментів і характерів
дійових осіб, чи не руйнує режи

в Іспанії (театр ім.Вільє); 1980
року режисер Уно Дзикуті поста
вив цю п' єсу в Токіо й отримав
премію ''Кінокунія " за кращу ре

сер драматургію у своїй виставі?

жисуру... Список можна nродов

В постановці у театрі російсь
кої драми ім.Лесі УКраїнки пер

жувати. І назва твору, до речі,

•

змінювалася частенько: " Паро 
rmав до Лієпаї", "Ви перекидає
тесь?", "Зустріч з gсінню ~' ...

сонажі стають начебто учасника
ми атракціону, бо , по суті, не за

мислюючись, піддаються збіго~і
обставин, який виявляється длЯ

Звісно, знаючи все це, хотілося

них сприятливим: такий собі не
о
ий цирковий оберr, при

скупі матеріали про найпомітніші

ємний ПОВОJ''ОТ у долі приготува
ла для нюс режисер Ірина Бар

медії~', які є в нашому розпоряд

ковс:ька.

міти, що творці тих вистав, дода

створити Щось своє. Та навіть ті
постановки "Старомодної ко
женні, дають можливість зрозу

Арбузов же виявлкє щемливу

ючи своєї фарби, діяли в межах

близькість двох цих людей саме

психологічних установок драма

попри їхню несхожість. Перво

ТУРга. Отже, в нашому виnадку

зданна "Старомодна комедія" комед-ія характерів. Тоді як вис
тава "З вами небезпечно мати
справу... " у театрі російської дра
ми ім. Лесі Українки у виконанні

постановник не змагається з ав
торитетними

попередниками,

а

мовби відходить убік, пояснюю
чи: це інІпий жанр і судіть мене

за тими законами , які я сам д.т1S1

Валерії Заклунної та Юрія Маж.у
ги - тільки приємне для ока і зас

себе визначив.
Що ж, яюцо судити за цими

nокій.Jщве, попри свою назву і

законами,
то все гаразд. Вистава
•
дає глядачам неабиякий емоцій-

блискучий антураж, видовище ,
яке передбачає гру в підцав'КИ між

ний заряд, супроводжується оп

лесками. І хай така вистава свою
функцію виконує, хай живе дов-

природно артистИЧІ:Іими натура

-

цирк для двох. Чому ж ре,

.

..
жиеер вдаєrься до nшroi, аж шяк не

го і щасливо.

•

передбачуваної авІ'QроМ стиліСJ'Іn(И?

За великим же рахунком , тут,

Може, це данина часові? Так,
нашому, м'яко кажучи, невесе

гадаю, варто посnівчувати Валерії

лому часу, коли хочеться не пе

реобтяжувати глядачів над•

•

·

Заклунній та Юрію Мажузі . Адже
не часто в пору акторської зрілості

траrшяється такий матеріал. Ім

РНАЛ

ВІ ГУКНУВСЯ

кращу nостановку театрального

жуга створює образ , який викли•
•
•
кає симпатоо 1, навtть, розqулен-

ми

"'

валю- принаймні , з тієї частини,
яку я бачив , - я, безперечно , вка

зав би постановку " Года " А.За
манської (Київський експеримен
тальний театр НаУКМА) . Спос
терігаючи за грою акторів А. Пет
рова (Естрагон) та Я .Чорненько 

го (Владімір), вже за перші

5 хви

лин я зрозумів, що бачу не лише

·

найкращу постановку " Г одо", але
і найкращу інсценізацію Беккета
з усіх, які ме;н:і відомі. Після зак.ін
чення вистави Григорій Гладій,
що сидів поруч мене, сказав точ

но те саме. Г.Гладій довгий час
був актором у трупі Анатолія Ва-

.

сильєва, він також виконав одну

з головних ролей у фільмі Золта
на Камонді, а nротягом останніх
шести років живе й працює в Ка
наді . У Львові він nроводив
тренінги за власною методою на
основі системи Гротовського.
Я постійно відчував , що слова

Беккета є дЛЯ київських акторів
зовсім не абсурдними, а абсолют
но реальними. Для мене їхня гра
була надзвичайно сильним бажан
ням

не

зникнути ,

залишитися

живими. На сцені я бачив таку
саму живу енергію, як і на вули

цях, вокзалах . До того липте двічі
в жипі я мав нагоду відчути зі
сцени енергію такої сили. Таке
виконання не збіднило поетич
ності тексту, навпаки, мова вис
тави

-

суміш заїкання, прискоре

ного ритму діалогу та імпровізації
перетворила nідомий прозовий

МІрНИМ ПСИХОЛОГlЗМОМ, а ПОда-

було під силу гідно подолати всі

руваТИ їм легке і майже безтур 

розставлені Арбузовим психо
логічні бар ' єри, їм, виконавцям

літературний текст на зразок

найвищого рівня, до снаги було
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ботне видовище. Тільки ж чи
варто було вибирати саме цю
річ Арбузова?

переконливо виправдати найпара

поезії, що звучить.

Не виключено, що над режи

доксальніші сюжетні повороти.

сером тяжіла просто-таки фено

Та, на жаль, планку свідомо не
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ра "Коли в українцеві пробуджеєть-

менальна як для сучасної п'єси

було піднято на належну висоту.

ся запорожець
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