
 

Господи, збережи бідного короля Еріка 

23 та 25 квітня на великій сцені Національного академічного драматичного 
театру ім. Івана Франка відбулася прем’єра вистави «Ерік XIV» за п’єсою 

шведського драматурга Августа Стріндберга.  
  
Це перше звернення до п’єси «Ерік XIV» на українській сцені та її перший україномовний 
переклад (перекладач Максим Яковлєв) та друге – до драматургії Августа Стріндберга. В 
2002 році в театрі ім. Івана Франка йшла п’єса Стріндберга «Батько». Вперше ідея 
поставити «Ерік XIV» з’явилася ще чотири роки тому та тільки зараз склались театральні 
зірки. Загалом робота над виставою тривала три роки.  
  
П’єса написана Стріндбергом в далекому 1899 році напрочуд актуальна і сьогодні, 
особливо сьогодні. Проблема та вирішення питання людини при владі завжди були і 
будуть злободенними.  
  
Тригодинна вистава, в основі якої епізод з періоду правління шведського короля Еріка XIV, 
переносить глядача в місце між часом та простором. Осучаснення п’єси  
створене за рахунок художнього вирішення – декорації, музичний ряд, костюми з деякими 
символічними елементами. Глядач розуміє, що такого одягу та рушниць не було в Швеції в 
шістнадцятому сторіччі. Та крім зовнішніх атрибутів, життя мало змінилось. Особливо це 
стосується людини та її суті –  почуттів, емоцій та вчинків. Люди так само кохають, 
ненавидять, сумують або радіють, і так само втрачають розум від влади, якщо не здатні її 
підкорити. Влада –не іграшки, а велика відповідальність не тільки за себе, а й за багато 
людей. Не всі здатні витримати випробовування владою, навіть народження для неї 
монархи.   
  
Якщо звернутися до історичних реалій, то слід зазначити, що події описані Стріндбергом, 
не такі вже трагічні. Проте вони сповнені потенціалу для загострення меж талановитою 
драматургією.  
 
Ерік XIV був королем сім років та вісім місяців. В історії Швеції він відомий. як реформатор. 
Син Густава I Вази, при якому Швеція досягла незалежності від Данії, був правителем, 
наділеним усіма якостями для монарха, яких потомки називають визначними. Ерік знав 
багато іноземних мов, серед його інтересів були історія та географія, військова справа та 
астрологія. До того ж, король був непоганим музикантом і навіть розводив бджіл. 
  
Однак, у його величності короля Швеції була й інша сторона  –  неврівноважена психіка та 
дуальність характеру доведена до крайності, яка виявилася руйнівною для збудованої 
Густавом Вазою країни. Як часто буває після смерті могутнього монарха його діти 
починають боротьбу за владу, до якої підключається дворянство. Так і сталося після 
смерті короля Густава. Така постать, як король Ерік, людина тонкої душевної організації, 
ідеальний герой для цікавої драматичної та емоційно насиченої п’єси. Проте, як правило, 
такі особистості провальні кандидати для ролі сильного монарха, який втримує і зміцнює 
владу. Ним можна маніпулювати, оскаржувати його рішення та критикувати, посилюючи 
невдоволення оточуючих, таким чином загострювати з часом його друге хибне «я». 
  
Король Ерік театру Франка – суцільні протиріччя, як у думках, так і у вчинках.  
Ніжний та люблячий батько для дітей, палкий коханець своєї Карін та великодушний 
правитель для простих людей, і водночас хворобливо підозрілий та патологічно 
жорстокий з аристократами. Вони ненавидять його, а він їх – особливо родину Стуре. 



Нахабні аристократи і родички мачухи Еріка королеви-вдови відкрито насміхаються з 
короля та його дивацтв.  
  
У його величності лише три вірні людини – коханка Карін, донька простого солдата і мати 
його двох дітей, радник Йоран Перссон та шляхтич Нільс Юлленшерн. Та й з ними 
стосунки Еріка надскладні та завжди на грані, адже він не довіряє нікому.  
Вважається, що персонаж Йорана Персона – це alter ego Еріка, що він має цей державний 
розум, який не вистачає правителю. Та в деяких моментах здається, що сам Йоран, ще 
більш божевільний ніж його господар. Адже, погодьтеся, багато людей мріє про владу, та 
не всі здатні її опанувати. Йоран хотів влади та здобув її через, на його думку, слабкого 
Еріка і не втримав, помилок він зробив не менше за короля. Співчуття та водночас 
захоплення викликає персонаж мужньої Карін –  вона у пастці свого руйнівного кохання та 
жалості до короля.  

  
Акторський тандем Євген Нищук - Олексій Богданович –  живі втілення своїх персонажів, 
майже їх «реінкарнація». Взагалі, слід зазначити, що акторський склад настільки вдало 
підібраний, що здається сто років тому ці ролі Август Стріндберг писав саме для цих 
акторів. Важко повірити, що Євген Нищук взявся за роль короля Еріка лише півтора місяці 
тому. До цього роль шведського монарха репетирував Остап Ступка. 
  
Художнє вирішення вистави з першого погляду лаконічне та, як виявляється, не менш 
насичене, ніж текст п’єси та гра акторів. Клацання зброї як акцент дії у виставі для нашого 
глядача викликає інстинктивне, малопомітне, майже внутрішнє здригання. Для музичного 
оформлення за ідеєю Станіслава Мойсеєва використали маловідому широкому загалу 
музику зі стрічок американського режисера незалежного кіно Джима Джармуша. Дещо 
дратівливий за звучанням саундтрек Джармуша ідеально вписався у драматургію вистави і 
створює відповідний ситуації на сцені настрій та ненав’язливо допомагає у сприйнятті 
героїв.  
  



 Напередодні прем’єри для ЗМІ була влаштована прес-конференція. Творчий склад 
вистави розповів про те, як саме здійснювалась постановка.  
 

  
Станіслав Мойсеєв (режисер-постановник та художній керівник театру): 
  
На той час Стріндберг був популярною та модерновою людиною, у якого був свій власний 
незвичайний погляд на історію, культуру, літературу власної країни. В тексті багато 
посилів не політичних, а саме загально гуманітарних. Ця історія цікава для тих, хто 
цікавиться не тільки історією, а й державою, людиною, яка тримає скіпетр та відповідає за 
життя багатьох людей, та яка залишається передусім людиною, яка зіткана з протиріч. 
Король Ерік та його друг та радник Йоран Перссон намагалися трансформувати тодішнє 
суспільство. Це ще один цікавий аспект. Ті, хто подивляться виставу зрозуміє, чому як цей 
матеріал співвідноситься з українськім сьогоденням. Твори Стріднберга надзвичайно 
актуалізовані. Історію короля Еріка він перетворює в абсолютно сучасний аспект. Він 
знайшов щось надважливе і зумів розповісти це про людину, яка живе діє і вмирає в певну 
епоху, але це не стає фактом музейної справи. Для того, щоб зрозуміти Еріка та його 
вчинки, треба відкрити сторінку його психоделії. Для мене немає заборонених людських 
проявів. Вони мають право на те, щоб бути винесеними на сцену.  
  
Євген Нищук (виконавець ролі короля Еріка XIV): 
  
Драматургія Стріндберга та постать Еріка передбачає в межах кількох хвилин чотири 
людські якості в крайньому стані – від шаленої ніжності і любові до крайньої жорстокості і 
неадекватних вчинків. Це вимагає пробудження якихось речей, які є в кожному, просто ми 
проявляємо їх за певних обставин. Мій образ мене провокує до непритаманних мені речей 
у житті, але я розумію, чому він їх так робив. Можливо, це через те, що він мав схильність 
до шизофренії. Це важкий психологічний стан, який потрібно не грати, а відчувати 
насправді. В розмові зі мною про мою роль Любомир Гузар сказав, що дивлячись на цей 
образ, люди будуть розуміти, де є лихі дії та вчинки, а де є світле. Як не дивно, те, що я 
був якийсь час міністром мені допомогло в цій ролі. Вистава дуже актуальна тому, що 
відчуття страху, зради, інтриги – це все є і було на всі віки.  



Для мене ця роль –велика подія, на яку я довго чекав. Я до цього дійшов.  
  
Олексій Богданович (виконавець Йорана Перссона):   
В моїй ролі ми намагалися показати долю цієї людини. Не просто того, хто займає владну 
посаду та займається вбивствами та інтригами. За всім стоїть людина. В цій п’єсі немає 
поганих людей є просто обставини. Можливо, якби вони були іншими проявилися б його 
чесноти – доброта, співчуття. Ми не граємо поганих людей.  
  
Тетяна Шляхова (виконавиця ролі Карін Монсдоттер) : 
 
 Ерік був не тільки схильним до шизофренії, він був добрим і сентиментальним в глибині 
душі. І Карін це бучила.  Хотілося б повчитися у неї милосердя, прощення та терпіння. На 
мою думку, Ерік боявся своєї слабкості. Він вважав, що це слабкість – сентиментальність 
та доброта. Він не зміг витримати тягар влади.   
 
      
Поліна Лазова  (виконавиця ролі королеви-вдови Катерини Стенбок):  
  
Як людина, я дуже симпатизую такому Еріку, як у нас. Тому, що шизофренії я явної не 
побачила, скоріше параною. Ерік –був королем для людей, він любить дітей, любить свій 
народ, він покохав дочку простого солдата. Моя роль  - це роль королеви-функції, це 
влада, у якої є маска. Ерік –живий, а вона - нежива. Вона функція, як комп’ютер.    
  
Андрій Александрович- Дочевський (художник-постановник) 
  
Міст у виставі – це, звичайно, натяк та стилізація, але те що з мостом відбувається в кінці, 
наштовхнуло мене на крамольну думку, що він з’єднує лівобережну та правобережну 
Україну. І, якщо не дай Боже у нас будуть правителі –шизофреніки, то може статися те, 
що ви побачите.  Міст – це об’єкт, який з’єднує, об’єкт –символ.   
  
Тож можна привітати не тільки Національний академічний драматичний театр ім. Івана 
Франка, а й український сучасний театр в цілому.  
Нарешті українські театрали дочекалися вистави найвищого професійного рівня, сучасну 
та стильну, яку треба показувати в Європі. Терміново. Бо театрально ми вже в Європі.  
  

Текст Ярослава Матвєєнко 
  
Світлини надані прес-службою Національного академічного драматичного 
театру ім. Івана Франка 
 Фотографи Валерія Ландар та Юлія Вебер 
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