
Чи треба співчувати Гедді Габлер? 

На театральному небосхилі Дніпропетровська з’явилося нове ім’я – в 

академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка вже другий рік поспіль 

ставить вистави молодий режисер Діана Айше, яка тільки цього літа захищає диплом у 

Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-

Карого. Торік вона вперше познайомила дніпропетровців з п’єсою популярного сучасного 

французького драматурга  Е.-Е. Шмітта «Маленькі подружні злочини». Вистава з 

успіхом йде і досі, причому, як розповідає актриса Ірина Медяник, глядачі дуже 

зацікавлено реагують на неї, іноді навіть приходять за лаштунки подякувати за те, що 

допомогли їм розібратися в особистих проблемах. Діана недарма отримала нагороду 

«Січеславни-2014» за кращий дебют. 

А нині вона взялася за одну з найскладніших п’єс світового репертуару – «Гедду 

Габлер» Генріка Ібсена. Ми вирішили побесідувати з молодим режисером про неї та про 

обрану нею п’єсу. 

 

-- Діано, розкажіть про себе. Айше – це… 

-- Псевдонім, звичайно. 

-- Я так і подумала. Він щось означає? 

-- Його придумав мій дизайнер. До речі, він був і автором афіші «Злочинів». Я з 18 

років почала ставити експериментальні, постмодерністські, абсурдистські спектаклі. Але 

не наважувалася назватися перед публікою, і він допоміг мені таким чином сховатися. 

Айше – це татарське ім’я і означає начебто горда чи щось інше добре про дівчину, яка 

його носить. 

-- Як ви опинилися у Дніпропетровську? 

-- Я народилася в Молдові, у театральній сім’ї і теж хотіла стати актрисою, але 

батьки були проти. Коли мені було п’ять років, ми переїхали до Дніпропетровська, і тут я 

знайшла підтримку в особі свого дяді – Валерія Івановича Ковтуненка, він і тепер 

дозволив мені ставити у театрі, де він директором. 

-- Чим викликаний інтерес до такої незвичної  драматургії? 

-- Може тим, що мене вабить психологія. У нашому університеті я отримала ще дві 

спеціальності -- психологія та англійська мова, і навіть рік вчилася у США. Мені 

подобалося слово, його багатозначність, узагальнення. Потім я від цього відійшла. Стало 

більше цікавити відчуття побуту, середовища, національності, часу. Ми робили з моїми 

товаришами маленькі речі, наприклад, англійскою мовою для культурного центру при 

американському посольстві. Але все це вимагало грошей, та й актори у мене тоді були 

непрофесійні, що також обмежувало можливості. Коли торік випала удача попрацювати у 

форматі академічного театру, я взялася спочатку за роботу на малій сцені.  

-- У вас була своя постановча команда, цього року теж? 

-- Але інша, ніж торік. Цього разу зі мною працював чудовий сценограф з Києва – 

Олександр Друганов, володар «Київської пекторалі», і хореограф Юлія Соловйова, чия 

робота дуже важлива у цій постановці, музику я підбирала сама, як завжди. 

-- А п’єси обираєте самі? Шмітта я теж люблю, у нього не тільки захоплююча 

інтрига, але й думки, зміст, які залишають по собі вагомий слід і добрий присмак. 

 --Так-так. У мене був список відмінних п’єс, та я взяла цю – «Злочини», пікантну і 

водночас глибоку.  

-- А тепер пішли ще глибше – це ж карколомний твір Ібсена, з яким пов’язані 

найславетніші театральні імена. 

-- Так, бо мені шкода витрачати життя на якісь минущі дрібниці. Щороку я обираю 

іншу тему. Ось торік було кохання. І цього було так багато, що тепер вже хотілося чогось 

суворого. Я зупинилася на «Гедді» тому, що знайшла свою Гедду у цьому театрі – актрису 

Наталю Тафі. 



-- Але у вас грають і ті, з ким ви вже працювали, – Ірина Медяник та Віктор 

Гунькін. Причому зовсім у несподіваних ролях. 

-- І ще я познайомилась з чудовими акторами – Михайлом Чернявським, Василем 

Крачковським, Оксаною Петровською, Тетяною Лозою. 

-- На мою думку, Михайло Чернявський в ролі судді Брака – 

найпереконливіший у цій виставі, але це, мабуть, ще й тому, що він більш 

визначений автором, такий цинік і ловелас. З Геддою, звичайно,  набагато 

складніше. Її важко зрозуміти, жоден її дивний вчинок не можна пояснити ні 

житейськими, ні корисливими, ні якимись іншими мотивами. Тут все психологія, 

іноді, здається, алогічна. У вас же виходить, що її самогубство викликано тим, що її 

загнали у кут, що вона це зробила через безвихідь свого становища 

-- Ібсен писав це на межі двох періодів творчості, коли переходив до символізму. 

Тому смерть для нього -- алегорія. Гедда справді застрелилась, але вона вбивала себе 

своїми руками і раніше, йдучи на компроміси чи поступаючись совістю. Людина приймає 

рішення себе вбити, коли відчуває, що не справляється з життям, не здатна боротися за 

щось світле, потопає у всьому поганому, що є в ній. Тим більше, вона не цінує й інших 

життів. 

-- Найцікавіше і найнесподіваніше ваше тлумачення образу Берти. Роль 

нібито суто функціональна – служниця, та й годі. У вас вона дуже помітна і значна. В 

ній можна побачити Гедду у майбутньому, так? 

-- Ви знаєте, я люблю, коли в театрі є кілька рівнів для різних глядачів: одні 

дивляться на рівні сюжету, інші  бачать підтексти, треті занурюються у психологію, 

філософію. Ось і  в Берті різні люди побачать різне. Складність п’єси в тому, що Ібсен 

ніяким чином не дає оцінки того, що відбувається. Мені особисто не вистачало у виставі 

того, хто б усе оцінив, Берта здалася найбільш підходящою для цього, а Таня Лоза це 

зробила, на мій погляд, добре, виразно. 

 -- Хочеться говорити про кожного, бо всі вони не такі, якими здаються на 

перший погляд. І взагалі, виявляється,  тут немає жодного позитивного характеру. 

Кому тут співчувати? 

-- Глядачі  часто говорять, що п’єса їх не зворушує, але вона й не повинна 

«зворушувати». Мені якраз і цікаво було розібратися у такому тексті, який нікого не 

зачіпає за серце, а тільки обурює, і зробити так, щоб глядачам навіть не спадало на думку, 

що вони повинні комусь тут співчувати. Я тільки хочу розбудити їх вміння мислити, 

аналізувати, розбиратися в мотивах людської поведінки. 

-- Що ж залишимо це майбутнім глядачам вашої вистави, яку, треба 

сподіватись, вони подивляться не без користі для себе. 

 

Тетяна АБРАМОВА. 

 «Наше місто», 18 червня 2015р. 

 

 

 


