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У статті надається аналіз трансформації виражальних засобів театральної дра-

матургії Новітнього часу як естетичного фактора. Визначаються пріоритети синтезу 
та інтеграції мистецтв в контексті як «натуральної школи», так і авангардного театру. 
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In the article the analysis of transformation of expressive facilities of theatrical 

dramaturgy of Newest time is given as an aesthetically beautiful factor. Priorities of 
synthesis and integration of arts are determined in the context of both «natural school» and 
vanguard theater. 
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Кінець ХІХ ст. позначений активним розвитком режисерського театру. 

Режисура в цей час освоювала модель традиційного театру ХІХ ст. і стрімко її 
руйнувала. Суттєвий крок у цьому напрямі був зроблений символістами, які 
спиралися на принципово інше розуміння театру. Уявлення про мистецтво за-
галом у символістів ґрунтувалися на ідеї синтезу мистецтв заради виявлення 
певної квінтесенції, єства мистецтва. Розробляючи театральні концепції, сим-
волісти не стільки реформували театр, скільки прагнули вирватися за межу по-
езії до тотального творення мистецтва майбутнього. 

Символістський театр використовував режисерські принципи для створення 
не побутової атмосфери. Впізнанні предмети втрачали свою реальність і мали ін-
ше значення. Те, що відбувалося на сцені, було театральною реальністю, розшиф-
рованою для глядача, протиставленою йому. 

Проблема культурологічних проблем формування провідних напрямів єв-
ропейської режисури в театрі досліджувалася переважно у роботах П. Паві, 
М. Акімова, А. Арто, Л. Баткин, В. Березкин та ін, адже це, передусім, дослі-
дження, орієнтовані на конкретні театрознавчі реалії культури.  

Мета статті – визначити культурологічний контекст аналізу трансформа-
ції театральних режисерських систем Новітнього часу.  

Одним з теоретиків символістського театру був поет і драматург Пьєр 
Кійар, який підкреслював першорядне значення тексту в новому театрі і вказував 
у зв'язку з цим на новий принцип оформлення, який повинен лягти в основу гля-
дацького образу спектаклю. Розвиток декораційних принципів сприяв формуван-
ню Театру Художника, в якому спектакль залежав, перш за все, від рішення 
сценічного простору, від перетворення задуму драматурга в задумі художника. 
Спектаклі, в яких символістська модель подвійності світу передається голо-



вним чином через візуальне рішення сценічного простору, були розвинуті на 
сцені Театру д’Ар [1].  

Театри Художника, де головну роль відігравав зовнішній образ спектаклю, та 
Театри Поета, в якому всі театральні засоби підкорялися поетичному слову, зумо-
вили виникнення концепції вистави, де сценічні засоби максимально розширюва-
лися на основі використання принципу синтезу: поєднання тексту, музики, кольору, 
запаху (наприклад, постановка «Пісні пісень» П.Н. Руанара в грудні 1891 р.) [1, 39]. 
Складна побудова спектаклю передавала не внутрішню відповідність слова, звуку, 
кольору, запаху, а зовнішню їх ефектність. Однак це не применшує значення само-
го прагнення театру до створення атмосфери спектаклю, метафоричної мови, до 
відкриття нових способів впливу на глядача і до витіснення (в окремих постанов-
ках) пріоритету слова. 

Якщо Театр д'Ар створювався зусиллями поетів для реалізації їх символістсь-
ких задумів, то Театр Евр, створений 1893 року одним з найвидатніших акторів, ре-
жисерів, антрепренерів межі XIX–XX ст. Орельєном-Марі Люньє-По, – це театр 
професіоналів. Серед провідних акторів – Берт Баді, Едуар де Макс, Сюзанн Депре, 
на початку XX ст. – Елеонора Дузе. 

О.М. Люньє-По пропонував синтетичну ігрову форму, в якій крім, власне, 
драми використовувалися елементи пантоміми, театру маріонеток і театру тіней. 
Це свідчить, перш за все, про те, що режисер надавав великого значення плас-
тиці і світлу, а також був близький до символістських ідей. Для Люньє-По ха-
рактерне використання контуру (звичайно, розмитого світлом) фігури актора, 
непомітна поява і зникнення актора, який зливається з тінню. Декларуючи оріє-
нтацію на театр тіней, режисер прагнув домогтися виразнішого малюнку, ком-
понуючи лінії фігури актора та його тіні [5, 58]. 

Особливе місце в символістському і постсимволістському театрі займає 
творчість художника, музиканта, теоретика, режисера Адольфа Аппіа, який 
підкорив сценографію спектаклю режисерському задуму. Замість декорації, що 
імітує реальну обстановку, художній образ Аппіа створює сценічну реальність, 
що складається з об'ємів, просторів і світла як головного організуючого засобу. 
Синтезуючи різні виражальні засоби, Аппіа організуючим мистецтвом визначає 
музику, спрямовуючи через неї твір на розкриття можливостей актора. Таким 
чином, на його думку, відбувається синтез двох начал: аполлонівського і діоні-
сійського, візуальноілюзорного і музичносутнісного [5, 127]. Ніцшеанська кон-
цепція трагедії, розробку якої обумовили трактати і ліричні драми Р. Вагнера, 
одержала логічне завершення і модель можливої реалізації в розробках Творів 
живого мистецтва А. Аппіа [5]. 

Говорячи про символістські шукання у сфері театру, слід відзначити й те-
атральну концепцію Стефана Малларме, який прагнув на папері зафіксувати те-
атральне дійство. Згідно із С. Малларме, лінія сюжету рухається від слова до 
слова, слова стають персонажами, літери вступають у конфлікт. В основі сюже-
ту – процес творення Книги. На аркушах і в нарисах виявляється акт читання 
твору перед публікою, одночасно – процес його створення. Виникають яскраві 
випадкові деталі цього уявлення, однак сюжет не виходить за межі самого тво-
рчого акту як речівсобі. 



В уявленні Малларме вже не актор і не поет, а «оператор», «розпорядник» 
приводить у дію спектакль. 202 аркуша «Лівр» задумані автором як сценарій 
уселенського уявлення, що відбувається в побутовій обстановці. Театр став ре-
альним життєвим процесом, але не побутовим, а святковим. Поетартист для 
С. Малларме є «розпорядником свят» [1, 98]. Цю ідею переосмислив надалі Ан-
тонен Арто, розвиваючи ідеї символістського театру, для якого актор – «розпо-
рядник священної церемонії». В процесі творчого акту «розпорядник», який 
організовує реальність, «народжує» в собі «двійника». Цей двійник – не очище-
не символістське єство, а саме існування, головне і єдине. Цей двійник – ніщо, 
даоська пустка (кун), оскільки він – не розкладання форми, а відсутність форми 
[1, 112]. Та межа форми, до якої дійшов С. Малларме, стала відправною точкою 
для А. Арто. 

Символістська концепція Книги-Твору, хоча і передбачала можливість 
публічного виконанняпроживання авторомчитцем, не могла бути реалізована в 
професійному театрі. Театр розвивався в іншому напрямі, але концепція 
С. Малларме відобразила в абсолютному, буквальному вигляді символістські 
театральні шукання. 

Початок XX століття у Франції ознаменовано появою нових театральних 
тенденцій, що долають символізм, однак при цьому органічно розвивають най-
важливіші його принципи. 

Одним з помітних театральних явищ у Парижі 1910 р. став Театр дез Ар 
(Театр Мистецтв), заснований Жаком Руше. Замість боротьби художніх течій 
Руше пропонував певний синтез режисерських шукань, синтез різних мистецтв, 
зокрема здійснюваний запрошеними режисерами в спектаклях різних жанрів. 
Істотним моментом для розуміння естетики Театру дез Ар є його орієнтація на 
філософію Анрі Бергсона, спроба відтворення якої на сцені зумовила виник-
нення естетичнофілософського спектаклю, в якому, на шкоду інтуїтивному пі-
знанню, торжествував раціональний підхід [2, 39].  

Продовжуючи експерименти Жака Руше, інший французький режисер 
Жак Копо, фундатор театру Вьйо-Коломбьє («Старий Голубник») робить спро-
би підсумувати всі режисерські шукання від натуралізму до модерна і поєднати 
новаторство режисерського театру з театром традиційним, що спирається на 
акторську майстерність і високу класичну драматургію. Він прагнув бачити в 
сучасних площадкових виставах відродження традицій далекого Середньовіччя, 
коли, на його думку, панувала «піднесеність і чистота» традицій, висхідних не 
до народних святкувань тих років, а до літургійних дій, містеріального театру, 
що оповідає про «пристрасті Христові», «мученицьке життя святих». Тобто він 
хотів бачити театр, що впливає «на релігійні відчуття й етичне виховання наро-
ду» [2, 46]. Ж. Копо також наділяв театр особливою функцією, що, можливо, 
суперечить релігії, функцією, що утверджує велич особи, однак не за допомо-
гою її причетності до реального буття, а завдяки показуванню внутрішніх дра-
матичних процесів, що відбуваються в ній і знаходять нові душевні глибини. 

Інакше соціальна проблематика представлена у виставах Театру Насьо-
наль Популер, створеному у 1920 р. Фірменом Жемьє. Видатний французький 
режисер і актор, Ф. Жемьє головною метою театру вважав активізацію свідомо-



сті трудящих мас та етичне їх звільнення зпід гніту міщанського побуту, релі-
гійних догм та уявлень, залучення демократичних кіл Парижа до головних про-
блем століття, до мистецтва та краси.  

У воєнні роки, на хвилі опору виникають нові ідейні прагнення французько-
го театру, пов’язані з давньою мрією діячів сцени про мистецтво, близьке широкій 
глядацькій аудиторії, причому не лише столичній, а й периферійній. Цей процес 
сприяв утворенню драматичних центрів, будинків культури з постійними профе-
сійними театральними трупами в робочих передмістях Парижа, Сент-Етьєна, 
Страсбурга, Ліона, Реймса, Марселя, Тулузи, в багатьох департаментах країни. І 
тут основоположна роль належала режисурі. Саме режисери стали керівниками 
драматичних центрів, будинків культури, визначаючи політичний і художній на-
прям пошуків, репертуар, а часто і весь комплекс культурної діяльності. Серед 
цих режисерів – Роже Планшон, Робер Оссейн, Марсель Марешаль, Аріан Мнуш-
кіна і багато інших. 

Післявоєнний процес театрального розвитку є рухом від форм метафорич-
них та умовних до реальних, документально засвідчених, до максимально можли-
вого поєднання театру з життям. 

Розвиток головних мотивів післявоєнної західної драми має кілька етапів. 
Перший позначений німецькою і французькою інтелектуальною драмою, другий – 
англійською соціальнопобутовою драмою кінця 1950х рр., а третій представлений 
жанром документальної драми, що була поширена в багатьох країнах [4, 37]. 

Західний театр середини XX ст. розпочинається з антифашистської інте-
лектуальної драми, в якій людина усвідомлює свою відповідальність перед ін-
шими людьми і право на свободу вибору; здійснити це право вона змушена в 
умовах тотального насильства, в жорстокій, трагічній, безвихідній ситуації. 
Отже інтелектуальна драма – це питання: чи в змозі людина відстояти свою 
свободу, чи їй доведеться стати маріонеткою в чужих руках; може вона поводи-
тися відповідно до своїх етичних принципів чи їй лишається покірно слідувати 
невблаганним велінням потужних зовнішніх сил. Засобом відповіді на ці пи-
тання тут є метафора і притча. 

Тяжіння до зображення сучасності за допомогою іносказання та міфу, ви-
значалося потребою в стійких і монументальних художніх формах – незалеж-
них від повсякденної дійсності. Декорована історичними реаліями, нарядно й 
екзотично обряджена сучасна суспільнополітична ситуація, така мерзотна, така 
убога, підносилася, і, разом з тим, втрачала зловісний ореол винятковості. Інди-
відуальна людська доля через міф поширювалася в часі і просторі, прирівнюю-
чись до долі багатьох. Незмінна сюжетна схема міфу виразно виявляла ідейне 
значення інтелектуальної драми, звільняючи ідейність від подробиць побуту, 
ефектно відтіняючи від традиційного мислення. Логічні доводи і розумні думки 
частіше належать тут не герою, а його супротивникам; чужим аргументам, а не 
мотиву історичної необхідності і суспільної користі він протиставляє не якіне-
будь інші, вагоміші аргументи, а власну одержимість, прагнення бути вірним 
своєму життєвому призначенню, своїм бажанням, своєму настрою, нарешті. 
Французька інтелектуальна драма – драма настрою. Боротьба героя з несприят-
ливими обставинами і людьми, прихильними обставинам, – це боротьба на-



строю з розумом; у міру розвитку конфлікту з'ясовується, наскільки настрій був 
глибоким. Герої французької інтелектуальної драми б'ються з іншими за те, 
щоб вони не охолодили їх настрою – їх настроєності на подвиг. 

В інтелектуальній драмі 19401950х років історія була лише декорацією. 
Сучасність недбало драпірувалася в історичний одяг, в жодному разі не претен-
дуючи на те, щоб бути невпізнанною. У Брехта й Ануйля історія відіграє другоря-
дну роль, до неї ставляться не дуже шанобливо, не приймаючи її всерйоз [4, 41]. 

Ідеї екзистенціалістів – в тому чи іншому тлумаченні, в тих або інших по-
єднаннях з іншими ідеями – характерні для всього післявоєнного театру. До по-
чатку 1950х років інтелектуальна екзистенціалістська драма як самостійна 
художня течія вичерпується і втрачає колишній вплив. Обмеженість її можли-
востей визначилася саме на початку 1950х рр., коли на європейській сцені з'яв-
илися, з одного боку, п'єси Брехта, а з іншою, – п'єси абсурду. 

Брехту, при всій його революційності, ідея самотнього жертовного герої-
зму, що її пропагували французькі інтелектуалісти, видається чужою, він вва-
жає її сумнівною – як з етичної, так і з політичної точки зору. Він створює театр 
трагічної тверезості, розрахований на розсудливих громадян. Брехт вимагає, 
щоб людям дали жити полюдськи, а Сартр і Ануйль вимагають від людини го-
товності йти на смерть [4, 43]. 

Французькі драматурги початку ХХ ст. вважають, що нелюдяна дійсність – 
це даність; вона є сьогодні і буде завтра, уникнути її неможливо; залишається 
лише виробити норми етичного поводження в цих умовах. Брехт же, навпаки, 
веде мову про те, що ці обставини слід зробити моральними [4, 47]. 

В театрі абсурду ідейний склад інтелектуальної драми розщеплюється на 
елементи, одні з них перестають бути, інші – набувають домінуючого значення. 
Спосіб метафоричного зображення життя в театрі абсурду набуває інших форм. 
Віртуозно розроблене відсторонення як засіб активізації людської свідомості 
приходить тут в суперечність з мотивом безцільності людського існування. Тим 
самим і вся художня система інтелектуальної метафоричної драми набуває ін-
шого значення. 

Беккет та Іонеско свідчать про час, в якому, як вони переконані, не зали-
шилося ні ідеалів, ні надій, ні натхнення. Сартр і Ануйль проповідували стоїчну 
неучасть людини в історії, – абсурдисти показують людей, покинутих історією, 
людей, які майже все втратили і готові до нових втрат, які не знають, що їм ро-
бити: оплакувати втрачене чи радіти тому, що вціліло. Персонажі абсурдистсь-
кої драми виникають між двома катастрофами: тією, що вже трапилася, і тією, 
що насувається. 

Автори театру абсурду використовують прийоми не лише драматургів кі-
нця XIX – початку XX століття: у Метерлінка, Шоу, Жаррі, а й сучасного кіно, 
зокрема техніку сповільнених крупних планів і монтажу атракціонів. Значу-
щість психологічних станів і житейських ситуацій, показаних у театрі абсурду, 
підкреслена тією обставиною, що героями є тут люди без виразних якостей, з 
ледь обкресленим характером. Міф набуває в абсурдистській драмі гострішого і 
напруженішого характеру, ніж в інтелектуалістів, оскільки створюється у фор-
мах сучасного життя, без підтримки історичного маскараду та сюжету, запози-



ченого у стародавніх; міф будується безпосередньо на сучасній повсякденності, 
гротескному перебільшенні її трагічних і фарсових ознак. 

Після логічних абстракцій і витончених метафор французької інтелектуа-
льної драми, після умовних і натуралістичних притч театру абсурду для англійсь-
ких п'єс другої половини 1950-х років характерна демонстративна прихильність 
до реальної дійсності і побутової фактури. Повсякденність в англійській драмі 
тлумачилась широко – як критерій істини і міра всіх речей, вона досліджувала-
ся з боку, що зазвичай не брався до уваги.  

В 1960-ті роки як реакція на необхідність подолати кризу ідей, розвинуту 
в попередні роки, на Заході виникла документальна драма. Автори кращих до-
кументальних п'єс відмовляються від дуже обширних концепцій, зокрема й тієї, 
згідно з якою існування людини в сучасному світі є абсурдним. Так, вони вва-
жають, що ідеологія себе скомпрометувала, проте вони не відрікаються від неї. 
Вони звертаються до мужньої й об'єктивної достовірності. Автори документа-
льних п'єс спираються на історичні факти, на всім відомі події, що не можуть 
бути заперечені чи поставлені під сумнів. Цим історичним фактам і всім відо-
мим подіям вони, як правило, слідують неухильно, із скрупульозністю прото-
колістів, прагнучи реально представити історичну істину, навіть тяжіючи до 
жорстокості [4, 71].  

Документальна драма – це акт довіри глядачу з боку мистецтва. В глядачі 
передбачається така вихованість думки і така зрілість історичного досвіду, що 
драматичний автор ніби усувається від тлумачення зображених ним подій, йо-
му, глядачу, передовіряючи це право. Історія в документальній драмі набуває 
першорядного значення: вона є перевіркою теперішньому часу, в теперішньому 
часі продовжує своє буття. Тягар історії, минулих злочинів лежить на сучаснос-
ті. Не зживши минулого, не можна скинути цей тягар, рухатися далі. Докумен-
тальна драма – це не драма вибору, не драма розуму чи побуту, а драма совісті. 
І самі авторидокументалісти розраховують на совість глядачів, залишаючи їх 
вічнавіч з фактами, довіряючи їм самим зробити необхідні висновки. 

В 1960–1970-ті роки нова драматургія сприяла активізації пошуків у напря-
мі сценічних інновацій. Про це свідчить, зокрема творчість М. Марешаля, актора, 
режисера, теоретика театру, який прагнув створити елітний театр, однак такий, що 
задовольнятиме потреби як освічених драматургів, так і робітників і селян. 

М. Марешаль протидіяв невиразності та комерціалізації мистецтва, що 
перетворює театральну виставу на продукт «суспільного споживання». Він ба-
чив свою місію в синтезі поезії та нових сценічних форм, презентуючи «Ком-
пані дю Котурн» як театр «поетичного реалізму». Він будує «народний 
експериментальний театр», що має дивовижну здатність вбирати в себе і пере-
осмислювати все різноманіття театральних ідей та яскравість сучасного життє-
вого досвіду. В «Компані дю Котурн» на першому місці є Автор. Авторський 
театр режисер перетворює у феєрію дійства, творчо репрезентуючи режисерсь-
кий зміст слова. Актор, який майстерно втілює ідеї режисера, в театрі Мареша-
ля на другому місці [3]. Саме навколо Автора та Актора розгортається непере-
вершене театральне життя. 



У 7080-х рр. XX ст. відбувається посилення інтересу до проблеми як ви-
довища загалом, так і до окремих важливих його аспектів, зокрема святковості, 
синтетичності, ігрової специфіки, дієвості, колективності, демократизму. 

Видовище як форма емоційноестетичного та ідейноемоційного спілкування 
передбачає обов'язкову присутність глядача з його співучастю, співпереживанням 
і співтворчістю. Видовище, поперше, перебуває в прямій залежності від візуальної 
здатності глядача, що передбачає рух глядацької уваги та її максимальну концент-
рацію. Подруге, видовище є публічним актом, спрямованим «на глядача».  

Соціальноісторичні типи видовищ, охарактеризовані італійським філософом 
А. Банфі, а також історична періодизація видовищних форм, здійснена В. Кісіним 
[6, 5], підтверджують прадавнє історичне коріння видовищного акту та його знач-
ну соціокультурну функцію. Сучасні західні філософи та теоретики культури роз-
глядають проблему видовища в постіндустріальному культурному процесі з 
урахуванням посиленої ескалації в усіх сферах людського життя [6, 5]. Вирішення 
складних проблем, пов'язаних з видовищною творчістю, потребують звернення до 
різних галузей гуманітарних наук, що мають пряму чи опосередковану причет-
ність до проблеми видовища. 

Навряд чи можна взагалі чітко визначити момент, в який обрядове дійст-
во перетворюється на театральне. Навіть тоді, коли існування грецького театру 
вже не викликає сумнівів, у ньому продовжують зберігатися ознаки давніх об-
рядових культів. Не шукаючи єдиного витоку становлення грецького театру, 
можна стверджувати, що саме свята Діоніса є чи не єдиною предметною осно-
вою для дослідження грецького театру як першої форми мистецького видовища 
і для вивчення природи театрального видовища загалом. 

Культ Діоніса, що передбачає смерть і воскресіння бога в іншій іпостасі, 
зберігає в собі ознаки ритуальноміфологічного навернення, що обов'язково має 
бути емоційно пережите учасниками. В діонісійські оргії повинні були бути за-
лучені всі. Кожен мав узяти участь у вбивстві бога, щоб пережити муки та каят-
тя з приводу скоєного «гріха», а надалі повною мірою відчути радість від 
воскресіння бога та всезагального прощення. Таким чином, через особисте за-
лучення і переживання мало відбутися очищення – катарсис. 

Виникнення видовища переорієнтовує святковокультові традиції. Видовище 
відкидає необхідність співучасті в реальному дійстві заради глибокого пережи-
вання та досягнення катарсичного стану. Воно базується на гуманніших позиціях: 
споглядання заради співпереживання та досягнення катарсису. Ранні форми теат-
рального видовища ще залишаються близькими до співучасті. Однак, учасниками 
є не усі присутні, а кілька представників – хор. Останній має право не на дію, а на 
слово, на коментар, на висловлення думки від імені всіх присутніх. Поступово не-
обхідність у такій дійовій особі відпадає. Глядач залишається самнасам із своїми 
особистими переживаннями та думками, залучаючись до катарсису методом спо-
глядання та співпереживання. 

У ХХ ст. сутність естетики видовища поступово зводиться до зорової нату-
ралізації ідеологем і міфологем століття. Наприклад, це видовище шествувань із 
смолоскопами в культурі ІІІ Рейху, чи видовище натовпу в культурі, яку потім 
назвуть Gesamtkunstwerk Сталін. Онтологія почуттів тут ідентична – це зорова 
екстатика великих мас людей. Схожий екстатизм спостерігається і в мітингових 



уподобаннях кінця століття. Зорові реалії компенсують логоцентризм знеосіб-
леного буття, перетворюють його в натуралізовану схему почуттєвих пережи-
вань часу, що з’являється як видовище. Тут немає ані глядачів, ані акторів. Це 
театр шекспірівський, де грають усім світом. Гра відбувається із самим часом, 
життям. Видовище є лише частиною цієї гри, її верхівкою, симптомом і фанто-
мом самовизначення співбуття буття культури. 
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