
 1 

ЇЇ ОСТАННЄ ТАНГО 

 

Нова вистава Дніпропетровського академічного українського 

музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка «Дерева вмирають 

стоячи» А. Касони є цікавим та сучасним сценічним видовищем. Так, 

адже телевізійні новини про вбивства та крадіжки, мабуть, ніколи не 

завершаться. То ж трупа шевченківців виконує актуальну місію: 

говорить із глядачем про вічні моральні цінності.  

П’єса «Дерева вмирають стоячи» А. Касони має більш, ніж щасливу 

сценічну історію. Сюжет про бабусю, яка мріяла перед фіналом життя 

побачити єдиного онука, та обставини змінили багато чого, розігрувався 

багатьма славетними актрисами. Автору рядків довелося бачити у цій ролі і 

Ніну Сазонову, і Валерію Заклунну. Але проводити паралелі із виставою 

шевченківської трупи не треба. Адже шевченківці вкотре доводять свою 

своєрідність та неповторність. У чому? 

Цікава та символічна сценографія: художник Тетяна Котенко кількома 

штрихами створює атмосферу умовної Іспанії: перуки, костюми, побут, 

палісандр. Але головне є те, що сценограф розташувала у центрі 

намальований знак питання. Глядач мусить мимоволі замислюватися: що це? 

Натяк? Підтекст? Підказка? Шлях до розкриття таїни назви твору? 

Сценографічний символ у вигляді знаку питання логічно переносить дію у 

будинок сеньйора Бальбоа. 

Народна артистка України, режисер Лідія Кушкова завжди вибирає 

п’єси, у яких вона дає можливість акторам різних генерацій створювати долі 

людей. Так, вже у першій дії публіка побачила Пастора у виконанні 

Володимира Носко. Актор, безумовно, талановитий, працездатний, 

різноманітний. Так вже якось склалося, що його творча доля залишається «у 

темряві». А у цій виставі В.Носко розкрив трагедію людини, яка змушена 

принижуватися заради заробітку. Переконує міміка, динаміка рухів, уміння 

реалістично зіграти відчай людини. 

Заслужена артистка України Ірина Медяник у ролі секретарки Елени 

підкорює зовнішнім малюнком ролі. Пластика актриси нагадує граціозні 

рухи пантери. А хіба ж ця секретарка Елена не є пантерою? Актриса уміє 

віртуозно, кількома штрихами передати і зовнішню суть цієї сеньйори, і те, 

що вона приховує у душі. Її Елена приховує за улесливими інтонаціями 

голосу конкретний розрахунок жінки, яка має виконувати вказівки свого 

господаря. Роль, начебто, і невелика, але виконавиця робить її однією із 

головних. Конкретно – смислових. Елена відпрацьовує свою зарплатню. 
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Дует  «Директор (Маурісіо) – Максим Подорожній та Марта (Ізабелла) 

– Світлана Сушко»  цікаво розігрує сюжетні схеми на тему «переродження 

людської душі». Дещо наївні колізії самої п ’єси «Дерева вмирають стоячи», 

де «звичайні персонажі раптово перероджуються у позитивних», отримують 

у грі цих акторів свою сценічну правду. Та не будемо забувати той 

історичний  факт, коли ця п ’єса була створена (1949) , і якою була сама 

католицька Іспанія. Якою була мораль іспанців похилого віку. Можливо, 

саме тому у переконливій інтерпретації акторів (щирі інтонації голосів, 

схвильованість, розгубленість, логічні рухи,  сприйняття позиції сеньйори 

Еухенії) ці Директор та Марта уособлюють «грішних ангелів». Такими є 

закони мелодрами. І навіть неважливо, де саме відбувається дія – у Іспанії, чи 

у іншій країні. Важливо те, що процес «перевиховання» людей має позитивні 

наслідки. 

Сеньйор Бальбоа у трактовці неповторного актора Вілена Головка 

викликає симпатію глядача. Провідний майстер сцени Вілен Головко – це 

справжній ураган. Сценічна майстерність цього непересічного актора 

базується на бурхливому темпераменті, глибині проникнення у соціально-

психологічні обставини, я яких опинився Сеньйор Бальбоа. Актор грає і 

Суддю над своїми вчинками (вигнав єдиного онука із будинку), і Адвоката 

своєї життєвої позиції (захищає право своє та своєї дружини Еухенії на 

людську гідність). Прорахунки драматургії, на жаль, не дають можливість 

повернути сюжет у інше річище (наприклад, дідусь вибачає онука, та віддає 

йому гроші), то ж публіка не симпатизує цьому персонажу. 

Сеньйора Еухенія. Граючи цю роль, народна артистка України Лідія 

Кушкова синтезує і свій акторський досвід, і життєві погляди. 

Використовуючи голосову палітру барв (чекання улюбленого онука із 

дружиною; мудрість жінки, яка усе пробачила онуку) актриса розкриває 

глибокий душевний біль бабусі. Так, є чоловік, є будинок, є гроші. Але у 

будинку відсутнє людське тепло. Л.Кушкова грає страждання жіночої душі у 

психологічній манері: очі актриси переповнені і розкаяння за  вчинок свого 

чоловіка, і безмежного щастя від того, що онук змінився. У виставі органічно 

використане танго «La Cumparsita». Танго для Іспанії – це особливий світ: 

кохання, молодості, пристрасті, надії. Танго для Іспанії – це свідоцтво 

особливого стану людини.  Танго для Сеньйори Еухенії-Кушкової – це і 

перенесення у її молодість, і моменти душевної та фізичної радості, та 

фізичного майже одужання. Танго  для Сеньйори Еухенії-Кушкової – це і 

прощання, адже бабуся є хворою людиною. 

Незабутніми є сцени Сеньйори Еухенії із Мартою: два різних жіночих 

світи, але актриси Л.Кушкова та С.Сушко зворушливо грають душевну 
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спорідненість. Так би мовити, «піковими» є також сцени Сеньйори Еухенії із 

Другим (Василь Петрушко). Як на мою думку, то талановитому актору 

В.Петрушко дуже поталанило у цій виставі саме із цією роллю. Його 

персонаж - бандит, але, по суті, нещасна велика дитина. Василь Петрушко 

володіє майстерністю передачі трагічного стану людської душі. Актор грає 

не покидька, а заручника негативних обставин. Нервовий надрив його голосу 

переконує, адже то є крик відчаю. Його персонажу навіть співчуваєш, та 

мимоволі бажаєш, щоб йому віддали ті гроші.  В.Петрушко, до речі, дуже 

органічно виступив у виставі «Зона» у ролі Онука. Шкода, що В.Петрушко, 

якого планували ввести на роль Лукаша у «Лісовій пісні» Лесі Українки 

чогось так і не зіграв цю роль. Це був би дуже органічний Лукаш. 

Вистава «Дерева вмирають стоячи» А. Касони – це калейдоскоп 

життєвих доль. Так, талановита актриса Аліна Чорнодуб у невеликій ролі 

друкарки Амелії розкриває підтексти життя своєї героїні. Переконуєшся у 

тому, що  її Амелія заробляє у цій дивній фірмі на шматок хліба, боїться 

втратити цю роботу, та тому так сумлінно виконує усі обов’язки. Жебрак у 

виконанні Ярослава Безкоровайного (особливо мені здається, що цей актор 

прекрасно міг би зіграти роль Миколи Задорожного у «Украденому щасті» 

І.Франка) якась дивна істота. Та хіба ж жебрацтво має конкретну 

визначеність? Хеновева (заслужена артистка України Жанна Дмитренко) – 

така собі конкретна голова у будинку. Від її жіночого та хазяйського ока 

нічого не приховаєш. Хеновева-Дмитренко – мати трьох синів, тому доля 

подружньої пари «Маурісіо-Ізабелла» її також хвилює. Втіленням добра та 

простоти, жіночної привітності  є зворушлива покоївка Феліса у 

інтерпретації заслуженого працівника культури України Марії Проценко. І 

Хеновева, і Феліса контрастно відтінюють світ зла та аморальності. Такі 

невеликі персонажі дуже важливі у розумінні загальної концепції твору.  

 Вистава «Дерева вмирають стоячи» А. Касони гідно доповнює афішу 

Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного 

театру ім.Т.Шевченка. 
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