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Театр починається з літератури. Це в глобальному сенсі, бо в повсякденному 

має починатися з вішалки, себто гардеробу. На жаль, ходити щодня до театру 

не випадає. Та й загалом рідко вдається. Тому, коли, під час перебування в 

Кіровограді на Міжнародному театральному святі «Вересневі самоцвіти» 

отримав запрошення від головного режисера Театру Корифеїв Євгена 

Курмана переглянути перший післяпрем’єрний показ комедії І.Карпенка-

Карого «Хазяїн», вирішив беззаперечно: «Поїду!» 

Я не критик загалом, і не театральний критик – поготів. Але мистецтво для 

того й існує, щоб породжувати емоції. Саме емоціями й хочу поділитися. 

Сцена, серед якої великий хрест – класичний і водночас символічний. Хрест 

вкритий грубою мішковиною, мовби зодягнений. Згодом це підтвердиться – 

то не просто одіж, а непосильна ноша, останній і вічний халат для головного 

персонажа вистави – Терентія Гавриловича (заслужений артист України 

Олександр Ярошенко). І саме цей хрест причавить сільського олігарха до 

такої рідної йому землиці. 

І от починається дія, яка не випускає з напруги до останньої репліки. Що таке 

хороша гра актора для мене – пересічного глядача? Це коли я не помічаю… 

гри! Бо стаю частиною дійства, яке на сцені, чи то пак, просто поруч. Межа 

між коном і залою просто зникає, розмивається, губиться. Виникає 

дивовижний стереоефект – таке собі театральне 3D. 

 Терентій Гаврилович Пузир в моїй уяві ще зі шкільної лави і театральних 

постановок радянського часу – грубий, тупорилий (читай – схематичний) 

товстун, який ледве пересувається по сцені. Зовсім іншим постає цей «хазяїн, 

мільйонер» у версії Є.Курмана –худорлявий, рухливий, із миловидним, хоч і 

втомленим, якщо не змученим обличчям. Велетенська, підкреслено 

бутафорна борода Пузиря зменшується, а згодом зникає зовсім, поволі 

переміщаючи увагу глядача на очі персонажа. І ця мова очей протягом 

вистави стає все виразнішою. Терентій Гаврилович жорсткий і навіть 

жорстокий, різкий і безапеляційний в судженнях і… глибоко нещасливий. 

Він більше схожий на сучасних нуворишів, які ніби то все мають і всього 

досягли, окрім звичайної душевної рівноваги. 

 Взагалі, сучасність тягнеться через виставу червоною ниткою, ба ні, 

повсюди розсіється червоним туманом. Це яскраві, надивовижу впізнавані 

алюзії, що складаються з багатьох, не надто опукло артикульованих 

елементів – сценічного одягу, реплік, жестів та міміки. Але сучасність у 

виставі звучить, випирає і вирує. П’яне божевілля Феногена (актор 

Олександр Малахатько), дрібні крутійські манси Зеленського (артист Антон 

Адаменко) та Ліхтаренка (артист Володимир Бідаш), фінал «халатної епопеї» 

від «кравчихи з города» Павлини (артистка Ірина Ликова), «проект» від 

Маюфеса (заслужений артист України Анатолій Литвиненко) – мовби клапті, 



з яких зшивається широка картина тогочасного/сучасного українського 

життя буття. Все це – безперечний успіх режисера й акторів. 

 Трішки про інші образи й символи. Наскрізний – «овечки-бирки», які в 

різних іпостасях оточують Терентія Гавриловича та жінки-трудівниці з 

великими лантухами на плечах. Його патологічна любов і повсякденно 

байдужа зневага. 

Оригінально вирішена сцена смерті – позаду Пузиря з’являється привид 

незаслужено зневаженого і покараного Зозулі (артист Євген Скрипник), який 

не стерпів ганьби і наклав на себе руки. Він мовби виростає із останнього 

халата і поволі плуганиться за головним героєм. Тут – могутня метафора, від 

якої мороз на шкірі. 

Окремий образ – це шахмейстер Куртц (артист Олексій Дорошев) – єдина 

«людина з душею». Свої своїх розпинають (за Т.Г.Шевченком), а німець-

чужак пошкодував. Не грошей Пузиревих, а простих людей, мужиків. 

А ще – вагон-теплушка, схожий на ті, в яких везли на Сибір за сталінських 

часів і куди нарешті заходять всі дійові особи, а глядач уже й не збагне: хто з 

них вівці, а хто люди. Позитивний фінал – усіх згуртовує і ніби урівнює 

народна пісня, мовби кажучи: «Отакі ми є, українці. Така своєрідна нація!» 

  

Кілька суб’єктивних зауваг. Деякі нейтральні і так звані позитивні персонажі 

виглядали не так яскраво, як згадані вище. І дружина Пузиря Марія Іванівна 

(заслужена артистка України Галина Романюк), і його донька Соня (артистка 

Дар’я Завгородня), і її наречений Калинович (артист Валерій Лупітько), і 

«щирий українець» Петро Петрович Золотницький (артист Микола Ігнатьєв), 

який опікується спорудженням пам’ятника Котляревському, сприймалися 

таким собі рухомим доповненням до декорацій. Та й в оригінальному тексті 

твору І.Карпенка-Карого вони не надто «виблискують». Врешті, зважаючи на 

загальний рівень вистави, це теж могло бути режисерським задумом. 

Недостатньо індивідуалізованим вийшов і Маюфес – спочатку це звичайний 

панок, який нічим не відрізняється від інших, згодом – єврей у ярмулці, який 

розмовляє вишуканою українською без жодного акценту. І якби не 

специфічний жаргонізм, вкладений у вуста Маюфеса режисером, образ 

взагалі би розчинився у потоці. 

  

Словом, «Хазяїн» від Кіровоградського Театру Корифеїв – безумовна подія 

загальнонаціонального масштабу, про яку хочеться розповісти якомога 

ширшому загалові. 

Своєрідним ноу-хау вистави стало вручення на сцені квитка члена НСПУ 

поетові Олександру Косенку і його поетичне вітання ущерть наповненій залі, 

яка наприкінці дійства аплодувала до червоних долонь, не відпускаючи зі 

сцени акторів і режисера. 

 

Сергій Пантюк-секретар Національної спілки письменників України. 
  

  



  

 

 

  

  

  

 

 

 


