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У передостанній день першого 
Національного фестивалю 
«Кропивницький», що 
відбувся на батьківщині 
корифеїв українського 
театру, мені пощастило 
поспілкуватись з дуже 
талановитим і нині топовим 
українським драматургом 
– Павлом Ар’є. 

Т
ого дня, у програмі фес-
ту глядачам Кропив-
ницького презентува-
ли аж дві вистави за 
п’єсами драматурга: 

«Слава Героям» та «На початку 
і наприкінці часів». «Славу Ге-
роям» показували першою, на 
сцені місцевої філармонії. Ко-
продукція Івано-Франківського 
академічного обласного україн-
ського музично-драматичного 
театру ім. І.Франка та київсько-
го театру «Золоті ворота», як за-
вжди пройшла з аншлагом. Ця 
ж сама вистава, тільки навесні, 
здобула відзнаку за «найкращий 
акторський ансамбль» на міжна-
родному фестивалі «Мельпоме-
на Таврії» у Херсоні. А Дмитро 
Рибалевський за роль Андрія 
Васильовича, здобув відзнаку за 
найкращу чоловічу роль. Другою 
виставою, щоправда на іншій ло-
кації, була вистава Херсонського 
обласного академічного музич-
но-драматичного театру ім. М. 
Куліша «Баба Пріся або на по-
чатку і наприкінці часів». Цей 
спектакль драматург поставив 
особисто на сцені Херсонсько-
го театру. Тож подивитись на 
такий творчий «експеримент» 
прийшло чимало охочих кро-
пивничан. Принаймні, перепо-
внена зала малої сцени театру ім. 
Кропивницького, овації та захо-
плені коментарі від побаченого 
тому свідок. Як вдалося це ре-
жисеру-драматургу? Кому він у 
цьому завдячує? З Павлом Ар’є 
говорили не тільки про театр, а й 
про багато проблем сьогодення. 
Дуже втомлений, але щасливий 
від насиченого робочого дня, 
драматург з посмішкою відпові-
дав на питання…

– Ви успішний, відомий драма-
тург. Чому вирішили особисто 
втілити на сцені одну з написа-
них п’єс на сцені Херсонського 
театру? 

– Якщо цю п’єсу і випускали 
десь у театрі, то там завжди був 
режисер, який ставив. Мені було 
цікаво спробувати самому попра-
цювати з цим матеріалом. І якраз 
Олександр Книга (директор Хер-
сонського театру) – людина, яка 
почула мене і дала мені можли-
вість це зробити. За що я йому 
дуже вдячний. Коли починав пра-
цювати я не знав ні акторів, ні в 
яких умовах я буду працювати, 
але з радістю погодився, бо сам 
пан Книга погодився на цю про-
позицію. Я щасливий, що саме ці 
актори зі мною працювали. Це 
хороший досвід.

–Чи задоволені Ви результа-
том?

– Я ніколи не задоволений ре-
зультатами. Це нормально. Я вва-
жаю, що завжди є можливість 
краще зробити. 

– Виставі вже десь півроку, як 
вона, на Вашу думку,  змінилась 
за цей час? Як кажуть «набрала 
м’язів»?

– Актори набирають дуже силь-
но. Я помітив, як вони починають 
грати паралельну гру з художни-
ком по світлу і це дуже гарно ви-
ходить, це вже новий етап виста-
ви. У акторів з’являється маневр. 
Знаєте, таке відчуття ніби це ди-
тина росте і набирається досвіду. 
Дуже цікаво спостерігати. Але на-
разі я думаю над тим, як попра-
цювати над декорацією, щоб вона 
була більш мобільна та рухома. 

– Як ви обирали акторів у 
Херсонському театрі для «Баби 
Прісі…»?

– У цьому мені допоміг голо-
вний режисер театру Сергій Пав-
люк, який добросовісно надав 
свою руку підтримки. Він запро-
понував окремих акторів, правда 
були ще інші актори, яких я ди-
вився. Тепер я розумію – все було 
правильно і спрацювало дуже до-
бре.

– За який термін була постав-
лена вистава?

– За 4 тижні. Мій маленький «ні-
мецький» вклад в український те-
атр. Я не розумію, як можна ста-
вити виставу 2 місяці, 3 місяці. Є 
нормальний, продуктивний про-
цес – 4 тижні. Можна ставити ви-
ставу за такий час, якщо правиль-
но працює машина театру. І якщо 
не зникає запал. Бо якщо воно 

дуже довго – це перетворюється 
на рутину, а рутина – найбільший 
ворог театру. Тому я дуже вдяч-
ний, що Херсонський театр мене 
зрозумів і пішов на цю модель ро-
боти. Приємно, що дуже велика 
частина театру ці 4 тижні допома-
гала і працювала над створенням 
вистави. Коли є асистенти, які 
працюють, художники, що ство-
рюють декорації… У мене жод-
ного разу актори не спізнювались 
на репетиції. У мене є прийом – я 
завжди спеціально трішки спіз-
нююсь на репетицію, щоб не ба-
чити, як спізнюються актори, бо 
мене це дуже розчаровує. Вони 
розкусили цей мій фокус і завжди 
приходили вчасно, тим самим по-
казували, що це для них важливо. 
Це приємно.

– Чому обираєте переважно іс-
торичні теми? 

– Тому що вони болять, тому що 
вони важливі, тому що вони не 
залишають у спокої.

– Наразі над чим працюєте?
– Наразі я працюю над таким 

проектом з Стасом Жирковим, 
про який ще зарано говорити... 
Скажу так, ми працюємо над од-
ним неукраїнським класичним 
текстом і робимо його україн-
ським. Ми готуємо антиуто-
пічну виставу – я пишу текст, а 
Стас буде ставити…Історія така: 
йдеться про те, якою б була Укра-

їна, якщо б Радянський Союз до 
цих пір існував. Ми придумали 
цю річ на фоні класичного тво-
ру, але з іншого боку я хотів би 
показати нас такими, якими ми 
є насправді. Хочеться показа-
ти нас самих в такому «кривому 
дзеркалі». Інколи перебільшу-
ючи, перевертаючи історію з ніг 
на голову. Однак, тим чи іншим 
чином всерівно буде зрозуміло, 
що відбувається з нами зараз, що 
робить з нами ця, так звана, нова 
влада... Вона анонсує «жити по-
новому», а насправді «маємо те, 
що маємо». Прийшов час гово-
рити владі про це. Таку історію 
створити важко, у ній ми оживи-
ли багатьох персонажів, які заги-
нули в свій час, але вони живуть 
у цій виставі. Таких як Юрій Га-
гарін тощо. Але багато говорити 
не буду, бо ще зарано…

– Ви вважаєте, що у всіх «на-
ших бідах» винна влада?

– Ми винні самі та і влада винна. 
Ви ж бачите зараз до яких злид-
нів ми опускаємось? Ніколи ще не 
було так погано жити моїй мамі 
пенсіонерці, герою Чорнобиля. У 
неї відбирають пільги на ліки, без 
яких вона не може жити. Як на це 
дивитись? Це геноцид бідних лю-
дей, старших людей, байдужість, 
корупція, яка нікуди не дівається. 
Ті самі люди, які всім набридли, 
продовжують сидіти у провлад-

них кабінетах. Прийшов час ска-
зати про це. 

– Наразі, багато хто з письмен-
ників звертається до тем Майда-
ну та війни? Вам на ці теми пи-
шеться?

– Я вважаю, що такі речі дуже 
складні. Як творча людина я ще 
не готовий переосмислювати і ба-
чити ті грані, але звісно Майдан 
і війна впливають на мене. Через 
кожну маленьку історію малень-
кої людини ми можемо написати 
саму велику історію і саму вели-
ку річ. Через людину, через її біль, 
через її радість, через сподівання. 
Ми живемо в часі, коли не можна 
розказувати людям, що є добре, а 
що погано. Люди самі знають, що 
є добре, а що погано. Треба гово-
рити про якісь болючі теми, не 
давати відповіді, а задавати пи-
тання. Є конкретні ситуації в які 
потрапляють конкретні люди і є 
їх рішення. Саме від рішень зале-
жить наше майбутнє. 

– Що для Вас є натхнення?
– У мене 2 аспекти натхнен-

ня. Бувають дні такі, я маю час, а 
воно не йде і все. І думаєш, Боже 
мій, чому, а потім прориває. У 
мене свої є прийоми. А 2-й аспект 
– задати саме питання, що є на-
тхнення. Біль, переживання, не-
спокій – це і є натхнення. 

Спілкувалась Єлизавета ТАРАСОВА

ПАВЛО АР’Є 
ОЖИВИВ ГАГАРІНА

Честь, спокута й зв’язок поко-
лінь… Зганьбити себе та зали-
шитись живим, чи пожертвувати 
життям заради миру й загально-
го добра? Цьогорічна прем’єра 
Херсонського облмуздрамтеа-
тру ім. М. Куліша, моновистава 
«Лицар храму» у виконанні Вале-
рія Гайфулліна, це містична дра-
ма, що розгортається одночасно 
в двох площинах – середньовіч-
чі та наш час. Головний герой, 
колишній боєць спецназу, а нині 
– просто кілер. Під час Револю-
ції Гідності, він був по ту сторону 
барикад, сприймаючи світ крізь 
призму оптичного прицілу…  

Груба душа, зачерствіла від війн, 
вбивств та страждань, але все ж 
таки не позбавлена ідеалів. Він 
здатен кохати, але його дружина, 
його Всесвіт трагічно гине. Й сер-
це заполонив холод й темрява. 
Здавалося б все людське вмер-
ло… Злість на несправедливість 
світу перетворилась на над ідею 
– очищення суспільства через фі-
зичне знищення ворогів. Саме в 
цьому він вбачає сенс свого жит-
тя. Це його служіння людству. Од-
нак це темний шлях, шлях псевдо 
ідеалів. Все ж таки, світло сумлін-
ня пробивається крізь призму 
егоїзму… Починається внутріш-

ня боротьба. Битва з власними 
демонами, супроводжуються 
видіннями з далекого минулого, 
коли він – лицар ордена Тамплі-
єрів мав виконати свій обов’язок 
– зупинити войовничого коро-
ля Франції Філіппа. Місія не вда-
ється… Але нове життя ставить 
перед ним нові завдання й нові 
виклики. Тепер кілер має вбити 
представника миротворчої мі-
сії, але видіння відкриває йому, 
що це його брат з минулого жит-
тя. Брат, що пожертвував собою, 
щоб врятувати його від смерті у 
французькому вогні. І тепер, тися-
чі років потому, постає питання, 
чи здатен він зберегти життя ми-
ротворцю, втративши своє? Заги-
нути й врятувати мільйони, чи ви-
конати замовлення, жити багато 
й щасливо? 

«Я дуже люблю Ремарка і в ньо-
го є роман «Час жити і час по-
мирати» і саме в цьому романі 
йдеться про війну очима Ернста 
Гребера – солдата фашистської 
армії. Людина мала ідеали, а по-
тім настав час розчарування, але 
він вимушений продовжувати ді-
яти… Гребер має співчуття на-
віть до ворогів, але постає пи-
тання, що вище, жалість чи його 
обов’язок як солдата? Інколи дуже 

корисно дивитись на світ очима 
тих, хто від нас по інший бік.  Я не 
вважаю, що «око за око», це дуже 
гарна штука. Треба вчитися про-
щати», – ділиться своїм баченням 
режисер вистави та головний ре-
жисер театру Сергій Павлюк.

Пан Сергій, зазначає, що кож-
на моновистава – це складний 
жанр. Тому й режисер інколи ви-
ступає в якості майже актора.  

«Коли,  ти приходиш у театр, а  
тобі в очі говорять, що ти мудак 
– то це не дуже приємно. Я ви-
ступаю певним фільтром, адже 
усю ненависть, яку актор витягує 
в образі, він кидає на мене. Та й 
націлювати зброю на людей – це 
мевітон. Тому я фільтр негативу 
для глядача», – ділиться таємни-
цями майстерності режисер.

«Лицар храму», за п’єсою сучас-
ного драматурга Тетяни Іващен-
ко, це спроба зазирнути в без-
одню людської душі. Своєрідна, 
необіблійна притча про падіння, 
каяття й спокуту. Про звільнення 
душі з полону мороку та її відро-
дження у світлі альтруїзму. Бо на-
справді ми є людьми, лише тоді, 
коли здатні жертвувати собою 
заради блага інших. 

Олександр ТАРАСОВ

МІСТИЧНА ДРАМА ПІД ХЕРСОНСЬКИМ НЕБОМ


