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•

Режисер-nостановник вистави
" Молоді роки короля Людовіка

М.Резнікович довірив голов

XIV"

ну роль своєму студенту- випус

кникові Київського інститугу те
атрального

мистецтва

імені

І.К.Карnенка- Карого. Тема вис-

-

тави

•

зІткнення кохання та вла-

ди. Режисер визначив жанр як
•

іСТОрИЧНу драму:

-

ПіслЯ ('дворянського гнізда" я

досить довго не мав змоги стави 
ти. Я не знав, що треба нинішньо
му глядачеві. І раптом зрозумів:
зараз, як ніколи, потрібні високі й
чисті почуття. Герої О.Дюма цю

потребу цілком задовол ьняли; вони
відтворювали атмосферу юності й

чистоти. До того ж, саме в цей
час в країнах колишнього СРСР роз

почалася безглузда боротьба за вла
ду, боротьба без правил, без рука
вичок. У виставі ж я хотів пока

зати людину в стані природності
людських почуттів. Як правило,
коли людина отримує владу, вона
поступово стає рабом цієї страш -

ноz машини,

ч

що руинує почуття .
т еат р у:

Треба бути генієм або святим, щоб,

В . Заклун ну , В . Бесараб а,

маючи все, зберегти живі людські
порухи душі.

-

•

ха ю роз -

Михайле Юрійовичу, а як у

лучають ся , король , як

•

1

виставі з'явився ваш вихованець у

належить , одружується 1 з принце-

головній ролі?

сою . Але у виставі є ще один

-

У театрі на той час не було,
....

.,

.

•

фінал ,

вигаданий режисером .

та и зараз немає актора, якии змІг

Фінал надії . Впаде завіса , відго

би зіграти Людовіка, відчути весь

роджуючи його і їі від королівсь

драматизм і водночас дитинність

кого двору, залишить наодинці. І

цієї ролі. Можливо, я ризикував, але

на авансцені атмосферою заво -

Олег віддав своєму герою все, що

міг, на що була спроможна душа ...
І на прем 'єрі в нього був тріумф.
Трагічним стає кохання Людо
віка і юної Манчіні. На терезах
держави

вл ада

переважує ,

з ако-

•

•

лод1є природнІсть кохання.

-:-

Про що ж ті сльози ?

-

Ось

моя рука!
-А ось моя! І серце! ..
Вистава " Молоді роки .. " зібра
ла майже всіх " зірок " столичного

Б . Возню ка , А. Пазенка , Д . Бабає
ва . Та саме два дебюти

-

О .Тре

по вськоrо та О . Кульчи цької ( Ма
рія)

-

стали с правжньою п оді єю :

дебютанти не загубилися серед

"зірок", тримали у напруженні зал
і п а рт нерів . Тр е п овському н е
тільки вдалося " почути " режисе 
ра

-

сталося втілення " особисто 

го" Людовіка .
Слово виконавцю :

-

Олег, чотири роки тому випу

щено виставу ((Молоді роки... " У

тебе там. головна роль. Три роки
тому

-

((Історію однієї при-

Актор Олег Треповський.

страсті"

с цена

- знову головна роль. Нка

йшла важче?

-

Важче було працювати над

Людовіком.

-

кохання

...

Там людина у стані

.

иого розквІту

Саме так.

Тут треба було

пройти на вістрі меча
граєш "

-

-

инедо

чер-гова жага бажання,

"переграєш

" - заяложеність зако-

- А як ти сам

кою Олімnією (О.Єна). Міс Бор

•

ренгени не поеміють пережити і за
•

ставишел до Лю

деро

щиро

налістів

сто рокІв.

-

ненавидить

жур

"мерзотних писак", що
•

порnаються у nм, що має нале-

страсті". Знову на сцені "зірки":

жати лише двом людям

В.Заклунна, В.Предаєвич, Б.Воз

Джефрі. Листи ДЖефрі, його ~о

нюк. Вистава за мотивами повісті

хання в них закарбоване,

Г.Джеймса "Листи Асперна" ви-

що тримає міс Бордеро на цьому

•

конана у кращих традицІЯХ пси-

хологічного театру. Постановник
•
• ••
ІІІІОВ ДО Ц1Є11НСЦеН1ЗаЦ11 ДВадЦЯТЬ

ханост І.

".

переживає таке кохання, яке Бе-

•

•

-

та 11 демон

Тіною (В.Заклунна) та вихован

...

бору.

"т оиvб епє

інколи заздрю. Він за декілька днів

І ось ''Історія однієї при

-І в стані становлення та ви

-

з вистави

•

•• •

•

рою в.

-

їй та

- єдине,
-

світі. Та мета у Генрі чиста

по•

дарувати людству ще одне освщ•
••
чення в коханнІ велико1 людини,
тим самим ще раз нагадати

- кра

Фабула вистави, на перший по

са кохання врятує цей зшалені

-

гляд, дуже проста: молодий жур

лий від ганебних пристрастей світ.

особистість. Помилки, провини,

наліст Генрі (О.Треnовський) ви

Мета у Генрі чиста? ..

дитинність- все це можна проба 

падково дізнається, що у старих

...

довіка?

-

А я його просто люблю. Він

На сцені Людина у чорному
•
з1

кварталах Венеції ще й досі живе

тримає

міс Джуліана Бордеро (В.Предає

свічкою- вічний келих з вогнем.

Вогонь

ставі є такий епізод: королева Анна

- кохана жінка видатного по
ета Джефрі Асперна. Генрі - дос

живе,

запитує свого секретаря Беренге

лідник і пристрасний nрихильник

змерзле серце, а може споnели

на: '~ ви змогли б покохати Ма

його творчості. З надією отрима

ти. Протягом усієї вистави Лю

рію Манчіні?" "Так!"'~ якщо були

ти листи Асnерна до коханої,

цина (Б.Вознюк) стане супугни

б королем?" "Ніколи!'' Розумієш?

Генрі інкогніто оселяється у ста

ком головного героя, його другим

Якщо були б... А Людовік вже ко

рому палацо, де міс Бордеро до

"я". Саме з нею Генрі відчувати

роль, а все одно не боїться ... Я йому

живає свій вік з племінницею

ме себе відвертим ... Іхнє спілку-

чити.

-

За що ж така шана?

-А він не боїться відчути! У ви -

вич)

на

-

долонях

істота жива і, як усе

непевна

•

чашу

-

може

•

•

зtrрtти

вання побудоване режи

-

сером ніби з урахуванням

життя?

•

четвертого виМІру просто-

-

РУ і часу. Генрі то захи

Навіть ціною власного

життя. Мій герой- і тво

щається, то безжально на

рець, і руйнівник водночас.

ступає ... на самого себе.

Відродив любов у одній душі,

Інший режисерський
nрийом

але зруйнував два життя.

пряме спілку

На терезах важити буде

вання актора і залу. Саме

мо? Немає ще таких те-

-

до глядача вигукне Генрі

·

Навіть ціною власного

•

резzв

...

слова, що стануть лейтмо

Акторові вдалося пере 

тивом: "Як•цо у вогні го-

дати нюанси психологіч

рить

кошеня

•

картина

них рухів свого героя. Пла

Рембрандта, кого ви ки

стика дещо незвичца, ску

нетесь рятувати?"

та . Складається враження ,

1

,

А Генрі, рятуючи свою

що людині боляче рухатись

картину Рембрандта, по

по сцені. І раптом

дарує міс Тіні, сам того не

рив відчаю , майже істери

тямлячи, хоч не велич ко

ки:

хання поета Асперна

-лень:ку Іfадію

-

ма-

-

венеціансь

-

про

Я не винен, вона все

одно померла б, не сьо

кого карнавалу. У прориві

годні , то завтра!

•

дв1

Актор працює на кон

си-

трастах. Спокійний , впев

ньому карнавальних кос

нений у собі чоловік рап-

простору
•

•

випІрнуть
•

1стоти у червоному

тюмах

-

1

кольору спокути

і благодаті

т ово

- Тіна (Заклун

ста є

•

вІдразливим

жалюгідним. Знову

-

•

1

впев 

на) і Генрі (Треповський).

нений , знову

І в той же час озветься

ний . Часовий простір роз 

сухий голос тріскачки у

тинається ,

правиці Людини в чорно
му. "Ви танцюватимете зі
мною все життя? Але все

Режисер Михайnо Резнікович.

--------------------------------------------що зараз діється у світі, у мис

ЖИ'І""(Я танцювати не можна ... "

" Міс Тіно!
З вами- можна!"
•

Тіна слухатиме тільки те, що

хоче

почути

-

слова

коха~ня,

Генрі ж казатиме тільки про
що хоче здобуrи

-

листи

гається

'Fe,
Acnep-

на.

тецтві, у душах людських, має

єдину н'азєу

-

тому, що він ще здатний хоч. щось
Олег, твій герой Fенрі, по суті,

відчути. У житті, на жаль, час

здійснює святотатство. Саме 'ІЄ

тіше стикаєшся з живими мерця

рез нього помирає стара Джуліа

ми.

-

на, ІЮАи ба11ить його біля секре
теру із листшни від Джефрі. J/gби

не випадо", твій герой просто ви"
рав би іх•.• По чуттю все одно, 'IUJІ
правда?

-

Цікаве питання. Що таке

правда? Хто, коли і де вивів неза
перечний закон правоти?

- Так ми далеко зайдемо•••
- Далі, ніж зайшов цей світ ..останні.м часом, йти вже, я гадаю,
нікуди. Мені інколи здається: те,
•

-

-

те ,

що

могло , в його уяві , приве -

сти до трагедії. І знову

-

Моя мета була чистою!
стає

лю д иною ,

що

з дат н а

відповідати і за себе, і за інш их .
Але, як завжди, запізно .
Зовсім інпrий сце нічний обр а

створено актором у виставі М.Рез 
ніковича " Школа скандалу" за
п'єсою Р.Б.Шерідана . Цього разу

Твій Тенрі у пориві пристрасті

розбудив сІІJUІчу душу 'Лни

-

вона

закохалася. І що з того вийшло?
Він загубив ії.

·-

пригадати

:Примхливий хлопчик поступо
во

ва засуджувати мого героя. Хоча б

Генрі нам а 

Істерика:

Люди дуже вдало ошукали самих
Як актор і людина я не маю пра

жалюгід

•

глобальне ошукання .

себе.

-

Не знаю. І так, і ні. Можли

во, я'ІСбu не Генрі, вона б ніколи не
відчула себе Жінкою у

fi вищому

•
призначенн1.

-А я"е вище призна~~ення жінки?

- Зуміти подарувати
тині людства щирість.

іншій час-

•
ВІН виступив одразу в двох р олях

-Автора і Джозефа. " ІІІколу скан 
далу" можна віднести до різно 

виду вистав " видовища у видо
вищі" . Як і годиться, кожне ви 
довище розпочинає Автор. Тут він
витончено - іронічний.
Джозеф - зовсім інша пласти
ка ролі, - пjд маскою "людини ви
соких

почуттів "

криється

підступність і зрада. Актор малює
свого героя широкими впевнени -

м.и мазками. Інтрига, як засіб

М.Резніковича

Коли сnостерігаєш за дією на

існування Джозефа, раптово обер

Г.Товстоногов поч>ебував ві;д

сцені, здається, що актор зрушИіВ

тається проти нього. За хвилю на

a.Icropa малюнка

профілю героя

на глядача масу власних переJ(И~

МІСЦІ порядного І чесного чолов-

в просторі сцени. О.Треповсь

вань і роздумів. На початку століnя

іка опиняєть.ся відразливий і хиб

~ому поrрібно було знайти фар

таке існувааня актора на ецені на

ний шахрай. Миттєвим пере-

би малювати. у площині не

зивали душе·вним натуралізмом .

тільки профіл·ь, але й анфас.

Момент спевіді характgрний для

•

•

•

•

втшенням можна назва1'И той

.
.
пІдхщ

молодого

актора до

. ..
-

ЦІЄІ

•

Педагог

Чим вільніш·ий fурмізах, тим
скутіший Алхонон

ролІ.

-

світом,

•

всrх

••

repom

актора

.

- О;ш, а JU«Jгг ~ти АJОбuш?

Андрій Іванович у виставі А.Ба

•
•
МІстечком, власною неnовноц1•
ншстю.

napmн(}p по сцені- рятівне t<,оло. Я,

бенка " Ревність" аа п'єсою М.Ар

"З найнершої ночі Гурміза

рятуючись партнером, рнтую його,

Потім були Серrій Петрович і

-

Зрячого. Для мене і глядач, і

цибашева, Онуфрій у "Коханні

хом був я·",

студента" молодого режисера

белє Алхонон, у відчаї просити-

-

І. Барковської.

ме

- J/ б сказав, нерозривність коло-

Та, на мій погляд, справжньою

-

~<;охання,

вигукне до Той
яке вже

-.
в1мано

глядач рятує нас. Так, і живемо...

Колообіг?

Гурмізаху. Кожен із втіл~них

обігу. Ми всі люди -.ми всі страшен

•

театральнІ

актором героїв рельєфно висту

кола заговорити про О. Треповсь

пить із простору сцени. Учнів

НD СХ091Сі. Треба тільІGи озватися сер
цем. Розгледіти собі подібних, відчу

кого як актора для Театру російсь-

ство поступиться справжній

ти іх, полюбити.

•
подІєю,

що

••

змусила

стала

майстерності. Одухо'Fвореність і

-А свого героя у ''ШІЮІІі сканда

вистава М.Резніковича за n'єсою

професія з' єднаються в oдlle

лу" Джозефа Серфеёа ти теж лю

І.Зінгера та ·І . Фрідман " Тойбелє

•
цше- дар, що не так час'tо зуст-

биш.?

та її демон ".

f)ічаєrься. Виконавець підніметь

-Мені його ШІGода. 'Він- духовний

Михайле Юрійовичу, п'єс а

ся у виставі до глибини иочуrrя

калі1еа. Парадокс, але саме зараз

"Тойбелє та її демон" написана у

траrічного. Його геро.й несе

їхній Час. 'Але час, який ніколи не

жанрі мелодрами. Вистава

•
•
свІ~Ло, пристрасть 1 шалеву, пе-

зможе стати вічністю. Пороху не

кельну ревність водночас. Алхо,...

вистачить. А інші маі герої

А:он ТреповськQго хвилює,

дові1С, Генрі~ Алхонон

підкоряє, ПО'Ц)ясає. Актор ніби

ливість вже мають. lхній шлях жит

коІ драми

-

невипадкового,

- тра

гедія.

-

На цьому матеріалі ставити

мелодраму

-

це злочин. П'єса, на

мій погляд, є філософською прит
чею про подвійність людських по

.
.
...
...
.
ЗJПFаЄ назуСІрlЧ 'Jl)ЗreДU; В ll просnр,
•

Існує в ньому легко

•

1

•
вшьно.

-

Jlю

цю мож

-

тя

- то духовний вчиною.
. .. Каятrя Алхонона

перетво

чуттів, минущість людських при

Автор п' єси "Тойбелє та ії де

рюється Треновським у пристрас

страстей, їхню ірраціональність. Я

мон" зазначив: "Я nисав і пишу

ну сnовідь зломленої .людини. Лице

хотів, щоб вистава стала історією

для усього людства". У співrвор-•

стає виснажен:~им, очі сухі , ааче

pe)IWcepa виник-

присипаm поnелом; мистецтво rри-

•

великого почуття. Бо без почуття

чості актора й

людина не змогла б бути людиною,

ла тема,

у

му тут безєи:ле . Він говорить пrвид

була б безсила жити на цій землі.

першій виставі,- нестримне ба-

ко, уривчасто, фрази наскакують

П'єса "Тойбелє та П демон"

жання свою особисту провину,

одаана одну. Це ке звична, чітко

розповідає про кохання " солом'

біду, щастя підняти до рівня за-

форма;rьна сценічна мов·а. Так

яної вдови" Тойбелє і помічника

гальнолюдськоt, загальнолюдсь-

буває лише в житrі. Як і сльози rе

вчителя Алхонона, який прики

ку зробити особистою .

роя у фіналі вИстави. І ще. Малень

дається демоном пристрасті Гур•
мtзахом.

-

Олег, важко було грати вод

ночас дві ролі?

-

Мій педагог М. Резнікович ще

проголошена

ше

.

..

- Михайле Юрійовичу,

.

те, що ·

ка деталь, Що може буrи

випад

веа ваших виставах

ком, а може, й ні. В оДН'ій з ос

працюють одні й ті самі акто

танніх оцен вистави Гурмізах, вмов

ри, це випадок?

ляючи Тойбелє роздивитись Алхо

....

маиже у

-

Ні. Дуже мал·о ак,торів

нона, каже: '"Велика ненависть

на першому курсі інституту вчив

здатні відчути всю міру qухов

здатна nеретворитись

мене не грати на сцені. На сцені

ності :матеріалу і донести її до

любов. На небі є палац, де ці два

намагаюсь жити. Можу сказати

гллдача. Я намагаюся працюва

почупя стають одним'' . На одній з

ще одну для мене страшну річ.:. чим

ти з тими акторами, у яких, на

виста'В ГурМізах-Алхонон (або ви

більше "граєш ролі '~ такого діапа

мій погляд, існує головна якість

-

конавець?), обмовивпіись, вИГук

зону, тим. більше мимоволі спусmо

вміння відчувати біль, реагувати

нув: " Велика ненависть здатна пе

шуєшся у житті. Але ... ЯІG-mо ка

на нього. Мjй учень належить

ре'Fворитиоь на веnику любов. На

жуть, не залишай мене, надіє...

саме до таких аІGторів.

сценІ є палац

.

.

... "

на велику

