
УК. Що ж є двигуном Вашої діяльності? Якщо Ви не ставите
цілей, тоді для чого Ви робите фестиваль? Чим Ви керуєтесь
у творчості?

Точно знаю, що я не стільки керую цим процесом, як знаход-
жуся у ньому. Іду, як природа наділила, як життя підказує. Твор-
чість дуже тісно пов’язана з висловлюванням. Висловлювання —
це річ дуже особиста, не суспільна, не спільна — а індивідуальна.
Абсолютно не зрозуміло, що підштовхує висловлюватися, не
думаю, що хтось може серйозно відповісти на це запитання. Це
певне афективне природне явище, закладене в людину. Воно є в
кожного, але в різних пропорціях. Ці пропорції також пов’язані
з творчою енергією, якою людина наділена з незрозумілих при-
чин і незрозумілим чином. Тобто, я не думаю, що можна се-
рйозно ставити якісь свідомі задачі. Власне, їх ставити можна —
але це — обманювати себе й інших. А якщо говорити про реаль-
ний процес, то єдине важливе — це явище, яке треба зрозуміти,
почути. Тому немає ніяких задач. Є одна задача: як сформулю-
вати те, що є всередині й не дає тобі спокою. Тут особливо немає
про що говорити. Легше пояснити питання вибору матеріалу.
Людина ж закохується не тому, що ставить собі таку задачу, чи
хоче збагатитися чи просунутися по службі. Звісно, люди так
роблять, але це вже не про закоханість. Якщо говорити про
явища духовного, чи-то душевного характеру, то вони існують
за незрозумілими нам законами. І нам би лиш встигнути зрозу-
міти, що це почуття чи бажання варте твоїх зупинок, життєвих
затрат, відмови від себе. А інші — не варті. У цьому слід розби-
ратися, а не планувати.

УК. Сьогодні на всіляких українських подіях у галузі театру й
кіно багато говорять про спробу відійти від літератури, від
образу словесного до візуального. Як це відбувається у світі?

Можу сказати, що це вже дещо застарілі тенденції. Хоча їх
дійсно багато. І саме те, що їх багато, підтверджує їх застарі-
лість — адже маса підхоплює останньою. Тому що передове —
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Реакції. Олег Ліпцин
Катерина КОТ

Театральний клуб

«Ендгейм»

80-ті й 90-ті роки минулого століття,
«друге українське Відродження»,
спалахнули формуванням нового
театрального мислення і великою
кількістю незалежних театральних студій.
«Це було багатообіцяюче», — каже Олег
Ліпцин, відомий і визнаний у світі
театральний режисер, знаковий
український художник кінця ХХ століття. 
А журналісти у залі одразу реагують
запитаннями: «Чи плануєте відродити
український театр?», «Які цілі ставить
фестиваль?», «Що потрібно змінити?» —
погодьтеся, звичні питання на прес-
конференціях. Але Ліпцин відповідає
незвично, у нього немає амбіцій щось
«змінювати» чи «привносити», не
узагальнюючи і не шукаючи «глибинних
причин», режисер «просто реагує на те, 
що його зачіпає»



завжди рідкісне, «поштучне». На мою думку, це питання було пе-
редовим років 20–25 тому, особливо тут, у середовищі слов’ян-
ського театру, повністю орієнтованого на діалог; театру, в якому
ідеологія виражалася через слово, літературу. І відмова від ідео-
логії спонукала багатьох відмовитися й від слова, точніше від
вербальності. Я останніх кілька років багато працюю в Тайвані.
Це китайський театр, який має свої традиції і стійкі форми. Од-
нією з них є присутність оповідача, наратора — що є елементом
відкритої  театральної форми. Однак, це не заважає їм мати
іншу категорію акторів, які, скажімо, тільки співають чи тільки
танцюють. Тобто все дуже розділено. Але цей наративний дис-
курс мені зараз дуже подобається і здається дуже сучасним. Пи-
тання, як завжди, в суті, а не у формі. Коли ми говоримо про
невербальність, ми говоримо не про суть, і люди, які це роб-
лять, — говорять про форму, про жанр і мають усвідомлювати
це. Коли автор переростає молодий, експериментальний пе-
ріод, він починає розуміти, що від суті залежить і форма,
і решта всього. І в цьому сенсі слово нічим не гірше жесту. Тому
це дуже відносне позиціонування. Якщо існує традиційний
театр, побудований на слові, то новий театр, той, що народжу-
ється чи намагається щось оновити, мабуть, буде побудований
на якомусь іншому елементі. Але це ж не змінить суті. Важливо,
щоб не було ілюстративності. Ілюстративність — тобто тавто-
логічність, взаємоповторюваність — це пуста витрата про-
дукту. А суть залишається суттю.

УК. В одному з інтерв’ю Ви сказали, що українці не сприйма-
ють «українське» як частину світового процесу, у «контексті»
світу, так би мовити…

Це пов’язано з неповноцінністю, з комплексом українців,
який я багато в чому співвідношу з історією народу й культури,
яка утискалася довго, не визнавалася як повноцінна й само-
стійна, як незалежне культурне явище, а потім ще й потрапила
в «живогробельну» машину радянської ідеології, яка з усього ро-
бить щось особливе, на кшталт «радянський слон — кращий
слон у світі». Мені здається, це багато в чому пов’язано з претен-
зією на винятковість, яка, у свою чергу, була сформована відчут-
тям невизнаності, неприйнятності. Українці завжди тримаються
окремо, відділяються, позиціонують себе дещо зверхньо — буцім
нас хтось сприймає, як нікчемність. Це ми самі себе так сприй-
маємо. Але я гадаю, що це питання переважно політичне, це не
питання культурології — тому що так політикам легше маніпу-
лювати. Що з цим робити? Просто якомога більше відкриватися.
Відкриватися на максимум.

УК. Про радянське. У розмові Ви говорили, що пострадянські
проблеми недостатньо піднімаються і розкриваються в ук-
раїнській культурі.

Особисто я не бачу, що культура починає осмислювати радян-
ське, уже вийшовши з нього, що ті, хто вийшов звідти, почина-
ють осмислювати своє радянське минуле. Принаймні я цього не
бачу. Ні в театрі, ні, наприклад, у літературі. Ця тема не роз-
крита. Є експлуатація її, проте не на серйозному мистецькому
рівні. Але це дуже цікаво як культура, яку потрібно осмислити —
і це було досить добре показано у виставі «Мама Маріца, дру-
жина Колумба» (вистава режисера-львів’янина Євгена Худзика за
мотивами повісті Марії Матіос — К.К.). Я бачив це в костюмі,
в манері гри, я навіть у темі це бачив. У цьому сенсі для мене вис-
тава мала новизну. Я згадав, що колись у Театральному клубі ми
грали виставу «Я» за творами Миколи Хвильового. Хвильовий
став одним із перших наших авторів, тоді він був ще забороне-
ним, а ми першими, хто звернувся до нього. Так от в його «Я (Ро-
мантика)» син убиває матір, а в «Мамі Маріці» син з матір’ю
спить. І вистава ніби повернула мене в ті часи, в ту атмосферу.
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«Контрабас»

П риводом до організації Першого фестивалю
актуального українського театру стало 

25-річчя від заснування Театрального клубу 
в Києві — однієї з перших театральних спільнот 
в Україні, яка суттєво вплинула на культуру 80-х–
90-х і стала середовищем для нового, відносно
вільного творчого висловлювання молодих і тала-
новитих театралів.

«Ідея Театрального клубу полягала у форму-
ванні середовища, — говорить Олег Ліпцин. — Ми
починали з читок Булгакова, Ахматової, Воло-
шина. Обирали заборонених художників найви-
щого рівня, які мали відношення до Києва,
України. Театральний клуб та подібні клуби — це
канали культури. Я хочу на прикладі маленького
Театрального клубу показати, що процеси відбу-
ваються і розвиваються, і форми їх можуть стати
не такими закритими й стисненими».

Вансан Марге, Олег Ліпцин



У цілому мені було приємно і радісно дивитися роботи своїх
учнів, бо я побачив художнє «дорослішання» (режисерами вис-
тав фестивалю є колишні студенти Олега Ліпцина — К.К.). Для
мене головним у «Записках божевільного музиканта» (вистава
режисера Євгена Чистоклєтова донецького театру «Жуки» за
мотивами повісті Миколи Гоголя — К.К.) було те, що я врешті
зрозумів дещо, чого довго не міг зрозуміти. Я завжди підходив
до цього тексту з точки зору, чого не вистачає головному персо-
нажу і що робить його божевільним? А слід підходити до нього
по-іншому: мені чогось не вистачає у відношенні до нього, тому
що йому — всього вистачає. Він тому й божевільний, що йому
всього вистачає. І цей переворот у свідомості для мене дуже цін-
ний, він мені багато чого відкрив, і дивно, що я якось не «в’їхав»
у це спочатку.

УК. А ви самі не зацікавлені дослідити тему радянської/по-
страдянської свідомості в сучасному світі?

Я б із задоволенням. Але, знову ж таки, потрібно, щоб усе
якось зійшлося. Я не можу так: ось є дуже важлива тема, зараз я
щось на цю тему поставлю. У мене так не працює. Такий примі-
тивний ідеологічний ланцюжок здається мені хибою. Мовляв, є
адекватний запит, тепер знайдемо матеріал, що підходить, тепер
того, хто це зробить, — це, швидше, мислення продюсера. Я, як
режисер, не в стані так думати. Я, як уже говорив, можу реагу-
вати. Наприклад, у виставі «Контрабас» (вистава паризького ре-
жисера Вансана Марге за мотивами однойменного монологу
Патріка Зюскінда — К.К.) мене найбільше вразило «стояння» ак-
тора, як він перечікував паузу, коли виникла технічна заминка.
Як він, актор, поводився на сцені в той момент — це людські
прояви, реакції, особистісні, і це дуже важливо. Я дуже добре
знаю Жиля (актора вистави — К.К.), він був моїм студентом. Це
доросла людина, за професією стоматолог. Він об’єктивно виді-
лявся серед студентів двома речами: був украй скромним у житті
й на сцені в ньому прокидалася абсолютно інша людина. Розку-
тість — це його сценічна якість. У житті він сором’язливий,
скромний чоловік, який ні на що не претендує. І це саме собою
говорить про особливий внутрішній талант. Він декілька років
поспіль 3–4 рази на тиждень грав у моно-комедіях, своєрідних
стенд-ап шоу, які йдуть одне за одним, як сеанси в кінотеатрі, у
Парижі. Він грав там роками. Тому в нього натренований м’яз
спілкування з публікою. 

УК. Отже, вибір Семюеля Беккета (фестиваль закривала вис-
тава «Ендгейм» в режисурі Олега Ліпцина) теж був Вашою ре-
акцією, «творчим висловлюванням»? Чому Ви звернулися до
абсурду?

Абсурд — це вкрай умовне поняття. До нас він почав дохо-
дити лише на початку 80-х, пропущений через радянську м’ясо-
рубку і зовсім не з тими значеннями, які мав у Європі в кінці
50-х. Все це заходило дуже «порційно» і одразу викривлено. Ви-
кривлено хоча б цією забороною, яка нагнітала ажіотаж. Адже
один із принципів абсурдизму — це неуспіх, це небажання ус-
піху. Він виник як критика буржуазних засад. Абсурдисти не хо-
тіли робити щось на угоду «конс’юмеру», споживачу. І Беккет,
заходячи в театр, де сиділо 10 людей у партері, говорив — ось це
і є мій театр. Для нас завжди поняття успішності — це те, що не
підлягає обговоренню, воно є головним мірилом творчого ус-
піху, але у світі — далеко не так. Є категорії, які не підлягають
під такі заміри, тому що не може творчий рівень вимірятися, на-
приклад, популярними нагородами. Ніхто у світі не вважає
Оскар мірилом творчого рівня фільму, ніхто й не підозрює, що у
нас, якщо є Оскар, то й фільм високохудожній. Таке неправильне
сприйняття від того, що культура дуже закрита. Вона не отримує
адекватного меседжу через свою закритість.
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«Записки божевільного музиканта»

«Мама Маріца, дружина Колумба»

«Ендгейм» (справа Олег Ліпцин)

«Мама Маріца, дружина Колумба»



Так от, для мене Беккет ніякий не абсурдист. Для мене Бек-
кет — це надзвичайно сучасний автор, рівень творів якого, і ес-
тетичний, і тематичний, відповідає моїм сьогоднішнім поглядам
на життя. Так, як він описує сьогоднішнє життя, для мене майже
жоден драматург не описує — на такому сучасному рівні. Тому
я, звісно, братиму Беккета. Не тому, що він абсурдист чи не аб-
сурдист, і не важливо, коли він жив. Це один мотив. Інший — це
момент «челінджа», виклику, який здається мені дуже важливим
для художника. Художник увесь час випробовує себе на міцність,
де межа його міцності, він постійно виставляє собі планку так,
щоб не могти до неї дотягтися — і намагається. У цьому меха-
нізмі витягування себе за волосся, у цьому мюнхаузенському
міфі — здається мені — є ще одна з ознак художнього погляду,
художнього підходу, ось ця незрозуміла енергія.

У цьому сенсі п’єса Беккета була для мене серйозним викли-
ком. Я цю виставу робив у 2003 році. Її ми грали на фестивалі
«Мистецьке березілля». І надихнула мене на п’єсу Барбара Брей,
яка була дуже близьким другом Беккета, а також його головним
помічником і близькою людиною. Ми познайомилися в Парижі.
І, власне, через неї я почув Беккета. Я зрозумів, наскільки це емо-
ційно, хоча абсурд у нас завжди сприймався, як дещо абстрактне,
холодне, інтелектуальне. Нічого подібного взагалі! І Барбара при-
їхала на «Березілля», що було для нас величезною честю, і для мене
зокрема. Це унікальна жінка, яка була не лише головним поміч-
ником Беккета і багато в чому «творцем» цього нобелівського лау-
реата. Вона також працювала з Гарольдом Пінтером. І, власне
кажучи, ця вистава присвячена Барбарі Брей. Також вона за-
гально визнаний кращий перекладач із французької на англійську
письменниці Маргеріт Дюрас, класика французької п’єси ХХ сто-
ліття, а ще засновниця двомовного театру у Парижі. Над цією
п’єсою ми працювали більш, ніж півтора року. Для мене це дуже
життєва річ. І навряд чи зараз є якийсь матеріал, що може пода-
рувати мені більшу радість і більшу складність.

УК. Ваші враження від фестивалю.
Моя фірмова страва — дуже низький рівень задоволеності

після зробленої роботи. Не хочу кокетувати, але це так. Най-
більше враження на мене склало те, що колишні студенти дорос-
лішають і стають повноцінними серйозними художниками. А ще
творчі вечори. Два вечори, які повторили для мене те чудо, що я
не знаю, як відбувається, — коли раптом з нічого виникає якась
колосальна художня енергія і стоїть, наче стовп творчості. Один
був вечором Театрального клубу, другий — поетичний. Я лише
спостерігав ці процеси. Дивився, як на моїх очах невідомо звідки
раптом виростає це чудо. Я розумів, що це пов’язано тільки з осо-
бистостями. Саме з тими окремими фігурами, які сідають — не
важливо, відомі вони чи ні, — якщо це серйозна сформована осо-
бистість, по-людськи і творчо — це щось не підвладне тобі і дуже
спокусливе. Тому що це не ти робиш — хоча й ти — але нічого
не роблячи. Ось мої головні враження.

І найважливіше, для чого фестиваль був затіяний — і мені важ-
ливо це підкреслити — спроба сформувати можливість створення
тут, у Києві, семінару ігрового театру. Певної нової альтернативної
театральної школи для людей, які уже якоюсь мірою творчо підго-
товлені (в театральному значенні), і яка зможе дозволити просунути
наш український театральний процес. Мені здається, що йому не
вистачає нових теоретичних ідей і методів їх втілення. Я, завдяки
тому, що отримав щеплення від свого учителя Михайла Буткевича і
з цим матеріалом більше пов'язаний, сподіваюся, що фестиваль
створить фон, котрий дозволить нам зібрати такий семінар. Ми,
власне, зараз хочемо спробувати на базі «Майстер класу», буквально
на хвилі фестивалю, оголосити семінар — щоб, можливо, восени
провести уже першу сесію, а весною другу — аби вийти вже на пев-
ний продукт. Фестивалем ми хотіли привернути увагу до семінару.
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