
Ч.и зникає традиція в теа;rрі? 
Що т.аке традиція в т.еатр1? З чим П звіряти? Відомо-бо) вистава - надто недовrовічний 1:1родукт. Звичайно, завдяки дос
лІwкенням мауковців , свідченням очевидців, ескізам художн~ків, рецензіям оглядачів та фо-rознімкам репортерів (для сучас
~;~~х вистав фіксація є річчю r:1ростіщою завдяки наявності відеокамери) можна більшою чи меншою мірою її реконсr:руюва
ти, але іfакі речі, як темnература твор"Іоrо горіння , насtрій, аура·, енергетика- все те, чим найбільше вистава впливає t;ta ... . 
rrлядача, -зникають в тои мoмet;tJ, коли оnускається завІСа. 

І все--rаки, в ін"Fерпретації поняття ~<традиції» існуютгь певні констанrrи, певні оріє171тири. Не завжди їх можна витлумачити, 
часто-гуото це понят.rя .кожен розуміє по-своєму. Так сталося , що дві статті, наnисані з різного nриводу, об 'єднує одна й 

та ж nроблема - що таке традиція в tеатрі? Над цим (скоріше з приводу сценічної іt:перпретації класичної драматургії), 
розАумує rсеатрознавець Валентина Грицук після перегляду німецької вистави «Підступність і кохання» і режи0ер Віктор 
Восканян після робо11и в традиційних українських театрах, які довгий час мали статус <<музично-драмати~нИХ>>. На думку ре
дакції, ав~ор цієї етапі f!ie зовсім усвідомnює неминучісlіь деформації цього статусу, що відбувається t;te тільки під дією 
нееnJі)иятливих економічних умов, а й під впливом модернізації теа~ральноі справи , розширення світоглядного і методоло
rічноrо круrозору театральних д,і'ячів. 

Ре;t:~.акція заr1рошує чиіfачів дол;учиJися до розмоеи про долю традиції в українському театрі, в тому числі музично-драма

тичному. 

«Коли б ми дожили до національ

ного театру, то ми стали б наці
єю»,- сказав юний Фрідріх Шіл-

• •• 
лер в одному ІЗ свохх естетично-

філософських трактатів більше 
• 

двох сотень рок1в тому. 

Баварський державний драма

тичний театр із Мюнхена 
(Residenztheater) продемонстру-

• V • • •• • 

вав стІИКІСТЬ традицн на театрІ . 

Традиції cyro національної як за 
• • • 

драматурпчним матерІалом, так 1 

за манерою його пода чі. Втім, 
nозбавленої будь-якого екзотич

ного етнографізму, скоріше. нав-.. 
паки , - завуальованох осучасне-

• 

ними силуетами: костюмІв, режи-

серських акцентів , сценографіч-
• 

ного вир1шення. 

Валеитииа Л 

На перший погляд, цей театр ні-
• • • 

ЧИМ Не ВІДрІЗНЯЄТЬСЯ ВІД НашОГО 

театру імені І . Франка чи імені Ле
сі Українки , але потім бачиш ха

рактерну особливість: німецькі 
вистави несуть в собі 1 ОО відсот
ків смаку, а наші ... Втім , театро-

• 
знавство далеке в1д точних наук з 

їхніми цифровими позначками , а 

тому боюсь помилитися. Безсум
нівно одне - в українських теат

рах кожен компонент вистави ви

магає до себе якнайбільшої гля
дацької уваги: сценограф намага
ється перекричати композитора, 

режисер пригнічує сценографа, 
. .. 

головнІ герох заступають один 

другому шлях до глядача, а крик

лива різнобарвна масовка, яку 
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так полюбляють, зокрема в Київ-
• • V • • 

СЬКОму театрІ рОСlИСЬКОІ драми , 
• 

ВТОМЛЮ€ НаСТІЛЬКИ, ЩО переста-

ЄШ сприймати будь-що вартісне. 
(Ненароком думаєш: а чи не пе-

v • 

реиняли театри отакІ манери у 

рідного парламенту?) В будь-яко-
• • • • •• 

му випадку МІНІМалІзм нІмецькох 

роботи ( «Підступність і кохання» 
Ф.Шіллера) викликає симпатію , 
складаЄться враження , що кожен 

з творців вистави побоюється бу

ти нав 'язливим , а через те охоче 
• 

поступається Ігровим простором 

для партнера. Ансамблевість , 

про яку так полюбляли поговори

ти у нас ще донедавна в зв'язку з 

єдиним театральним авторите-

том Станіславським , чомусь пога
но прижилася в Україні , зате ми 

• 
мали змогу досхочу спостерІгати 

ЇЇ в гастролерів з Німеччини, де , 
• • 

до речІ , ця риса має значно давнІ-
• • • • 

ШІ коренІ , НІЖ Імпортована за ча-

сів радянщини з Росії. Мо:жливо , 
.... 

саме тому досить старомоднии 
• V •• 

театр з уома иого заrждженими 
.... 

прииомами виглядав у нас, немов 

якесь надприродне явище. По-
• 

важна театральна традицІя вигля-

дає надприродною у нас тому, що 

переривалася насильницькими 
V о ••• • 

емертями наивидатн1ших п про-
• • • 

довжувачІв та ІНтерпретаторІв. 

Але Україну не здивуєш хороши
ми акторами. Це чи не єдине, що 

вабить публіку в театр і дає силу 
театральним критикам не поли

шати свою невдячну професію . 
Та навіть найбільш вдалі роботи 

• 

наших колективІв , наприклад 

«Те в ' є-Тевель» у франківців чи 

«Дрібний біс» в Театрі на Лівому 
березі, залежать від примхливого 

• 
настрою виконавцІв, вони не 

працюють з надійністю добре ви-
• 

готовленого І налагодженого ме-

ханізму. Актор бере на себе занад
то велику долю відповідальності 

• 
за виставу, І саме це стало, хоро-

• 
шою чи поганою, але традИЦІЄЮ 

українського театру. В Театрі ро
сійської драми багато вистав 

«тримає на собі» Давид Бабаєв, в 

театрі імені Франка Богдан Ступ
ка чи Богдан Бенюк, в Театрі дра

ми і комедії- як не Горянський, 
то Лінецький. А буває, що най-

• • 
повнІша акторська самовщдача, 

відшліфована зрілою майстерніс
тю , змушена прикривати собою 
низку надокучливих режисерсь

ких витребеньок. (Наприклад, 
Анатолій Хостікоєв . у режисурі 
Андрія Жолдака). Деколи актор-
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ськии настрІи принципово закла-

дається в основу вистави. Саме 
• 

ВІН творить кожну наступну зуст-
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рІч з глядачем, ЯКІИ притаман:нии 

особливий імпровізаційний век
тор. Анатолій Петров та Ярослав 
Чорненький (Експерименталь
ний театр НаУКМА) кожної вис-

• • 
тави чекають якогось зовом ІН-

шого Годо , знаходять у творі Се

мюела Беккета повсякчас нову ім-
• ' V 

провІзацІину перспективу, що не-

залежна від будь-яких режисерсь

ких трактувань. Це прекрасно , 
але доступно винятково обдаро
ваним. 

Тим цікавіше спостерігати інший 

спосіб структурування роботи . 
Не шукаючи нових режисерсь
ких ходів, Маттіас Гартман «скла
дає» виставу за старими добрими 
схемами. Надійність роботи ме-

• • • 
хан1зму залежить тут ТІЛьки в1д 
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ЯКОСТІ деталеи та ІХНЬОГО ТОЧНО-

ГО місцеперебування в компози
ції . Виявляється, це не так мало , 
бо історія винятково романтич-

• • 
ного кохання прозвучала у НІМЦІВ 

• 
з такою переконлив1стю, як жит-

тєва історія з уст сусідки. І ця ре-
• 

портажна точнІсть викладу, не 

позбавлена якоїсь, аж газетної, 
• • • • • V • • • 

Іронн та емоц1инох стриманостІ , 
• 

потрапила в тон сучасного спІЛ-

кування між людьми. Нараторам 

повірили. Звичайно, ця історія 
• • 

НІкого не вразила своєю трагІч-

ністю , бо ЗМІ кожен день пові-
• 

домляють про речІ значно страш-

ніші . Але Шіллер і театр з Мюн-



• 

• 
хена переконали нас , що ця «МІ-

• 
щанська трагедІЯ» сталася не че-

• 
рез грошІ, не через наркотики, 

не через горілку (що нам особли
во близько) і навіть не через зір
вану нервову систему (що теж до

сить актуально),- а саме завдяки 

вічному конфліктові між висо

кою , спорідненою з релігією еи,ер
гіЄ?о 'К.охшн:ня та підстуn?іістю еле

ментарних відносин 'К.уnлі-про

дажу, нехай закамуфльованих під 
великі пристрасті. Особливо точ

не образне вирішення цього кон

флікту знаходимо у сцені Ферді

нанда (артист Маркус Блюм) з ле
ді Мільфорд (артистка Ева Рік). 
Від високих енергій дуже часто 

віє замогильним холодом. Саме 
тому вони не всім доступні . Ко
хання вимагає неабиякої сміли-

• 
ВОСТ1 . 

Та леді Мільфорд воно уявляєть

ся як тепла ванна. Вона по-міщан-
V 

ськи хоче приимати кохання , як 

снотворне на ніч і збуджуюче 

зранку. Звикнувши завойовувати 
блага за допомогою інтелекту, 

• • 
краси, хитрощІв , лед1 намагаєть-

ся захопити любов як багатство 

чи як самця. Але ще нікому не 
• 

вдавалося приручити цю дику звІ-

рину, що водиться в найглибших 

холодних водах Океану й у найви

щих холодних висотах Космосу. 
Демонструючи презирство до 

світоглядних позицій леді Міль
форд, Фердінанд вступає високи

ми чобітьми у ванну-мрію , де ні

житься жінка. Для нього вона 

паруюче пекло , яким розкрива-
• 

ЄТЬСЯ ПІДЛОГа. 

Це один з найбільш вдалих ак

центів вистави. До речі , ванна у 

підпіллі - єдиний сценаграфіч

ний трюк. Простір сцени звуже
но до блакитна-чорного кутка 

• 
кІмнати, що жодного разу не по-

терпає від сценаграфічних транс

формацій. Так само економно ви

користовується і музи~а (музичне 
вирішення Райнера Иоріссена). 
Вона не існує паралельно з усіма 

іншими виразними засобами, не 
• • 

коментує 1 не пІдсилює акторську 
• 

гру, не попереджає просторовІ 

зміни, не виставляє акцентів. Во-
• • 

на ТІЛЬКИ продовжує, ПЩХОПЛЮ€ 

здобуту акторами атмосферу в ос
танній сцені , коли Луїза (артист

ка Анне-Маріє Бубке) знову стає 
чистою перед коханим , признаю-

• • 
ЧИСЬ у ВІрНОСТІ . 

Вистава принципово позбавлена 

таких звичних для нас поліфоніч-
·v 

них звучань, в н1и кожен компо-
• • V 

нент почергово 1Снує у власІ-пи 

часовій ніші . Саме це надає дії 
особливої стриманості , що шля

хетно приглушує аж занадто 

пристрасні колізії драматургії . 

Звідси й особлива органічність 
вислову. Важливо зазначити, що , 

попри вишукану акторську холод-
• 

НІсть , гра насичена нюансами . 

Чистота Луїзи в сцені із суперни
цею леді Мільфорд або з Ферді
нандом в останніх бесідах перед 

смертю моментами нагадує кра-
v • 

сиво подании цинІзм , а шляхетна 

воrнистість Фердінанда деколи 

обертається сентиментальною 

брутальністю. Важливо також , 
• • • 

що динамІчна змІна мІзансцен ду-
• • V 

же точно поєднана 1з спок1иними 

шматками ді ї. Вистава має точно 
V V 

вирахувании темпоритм , якии 
• 

тримає увагу глядача в напрузІ. 

Традиційний німецький театр від-
• 

крив нам зворушливу щирІсть кла-
• 

сики, в яку ми не завжди ВІримо, 
. . ... 

аж поки знову не зустршемося з п 

прозорою простотою. Виявляєть-
• • 

ся , моралІзаторське просвІтниц'Г-

во двадцятитрьохрічного Фрідріха 
Шіллера може виглядати сьогодні 

значно свіжіше, ніж найбільш 

ефектні постмодерні пошуки, за 
• 

що можна подякувати органІзато-

рам гастролей: Гете-Інсти-rуту в Ки
єві та посольству Німеччи.ні в Укра

їні. Шкода тільки , що синхронний 

переклад вівся російською. Це що , 
диктат приміщення, в ЯІ<ому відбу

валися гастролі? 

~ля 1-lоого 

воиа 

па 1-(Jtle 

n ЛО, 
яким 

роз1{р_uваєтося 
пzдлога 

Сцени з вистави 
(( Підс{l[пн.ісm'Ь і кохаю-LЯ" 
за Ф . ілл~ом . 
Баварськии державний 

V 

драматичнии театр. 


