
Коментарі членів журі XXVIII фестивалю-конкурсу на здобуття 

вищої театральної нагороди Придніпров’я   «Січеславна-2020» щодо 

вистави «По той бік кургану» за мотивами легенд і міфів Давньої Скіфії 

(постановка заслуженого діяча мистецтв України Сергія Бєльського). 

 

Гарбузюк Майя Володимирівна – голова журі, доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, головний редактор журналу 

«Просценіум» /Львів/ 

«Під час перегляду вистави ти літаєш разом із тим, хто на сцені, разом 

з думкою автора. Ваша «безсюжетність» - це дуже серйозний  рівень! 

Зробити сюжет  - це одне, а зробити виставу, де ти, ніби, не маєш за що 

зачепитися, але вона тебе тримає – це набагато складніше. Ви оперуєте 

гарними технічними можливостями. Дуже добре працює екран. Він, виглядає 

наче археологічний документ, артефакт. Є драматургія і динаміка світла. І, 

незважаючи на те, що все відбувається на одній площині, є відчуття 

об’ємності. Є експресивний рух, чіткий добір пластики для кожного 

окремого епізоду, костюм. «Зерно» руху, музика, світло,  простір, реквізит – 

це все детально  пропрацьовано, це схоже на самодостатні номери, які можна 

просто окремо показувати. Вони самі в собі мають окрему цінність, але коли 

вони разом, то це виходить такий шар, пласт нашої культури. Хороша, 

серйозна, цікава робота, з хорошими виконавськими роботами. Ти не бачиш 

слабкої лінії, ти бачиш залізну партитуру. Вистава справді виглядає 

монолітом, який дістали із землі. Такий театр дуже важливий, тому що це 

школа небуквальних, асоціативних речей, але й в міру  пізнаваних і 

важливих.» 

 Швець Юлій Юхимович - театрознавець, критик, журналіст, 

сценарист, кореспондент журналу «Кіно-Театр 

 «Я би охарактеризував виставу мультитематичністю, яка об’єднується 

первісним вогнем, на який дивилися наші пращури. Я не робив ніяких 



записів, я лише дивився на цей «вогонь», який то спалахував, то затухав, то 

знову спалахував. «Вогонь», звісно,  в метафоричному сенсі. Маємо 

експресивну партитуру. І ця експресивність руху та трагічність світовідчуття, 

яка говорить нам проте, що за все, що ти робиш, маєш сплатити свою ціну, 

часто трагічну.  Герої йдуть на це добровільно, розуміючи, що якщо не 

заплатять, то назавжди залишиться варварами. А все таки цивілізація 

рухається. Мають бути якісь закони, які дозволять досягнути певного рівня. 

Це актуальна вистава, вистава про нас. Ми маємо ідентифікувати себе з цими 

героями і зрозуміти як ми маємо жити, може  щось змінити, а може щось 

залишити. Згадуючи вистави вашого театру, я звик до відточеності вашої 

пластики. У вас є своєрідний особливий стиль. Хочу подякувати, що ви дали 

можливість подумати про вічне, розкрити широку амплітуду почуттів, 

провести інтелектуальну роботу над тим, що ж за сюжет криється в тій чи 

іншій сцені. Багатогранна і поліфонічна вийшла вистава». 

Підлужна Алла Антонівна – театрознавець, журналіст; член Національної 

спілки театральних діячів України, Національної спілки журналістів України; 

лауреат Премії в галузі театрознавства і театральної критики Національної 

спілки театральних діячів України, лауреат Мистецької премії «Київ» ім. 

Амвросія Бучми /Київ/ 

 

      У виставі режисер-постановник Сергій Бєльський звертається до 

історичного матеріалу, до часів Стародавньої Скіфі] і використовує в 

сюжеті легенду про дівчину Рудану, яка своєю жертовною смертю 

врятувала людей свого племені. Це пов’язано з місцевістю, на якій за 

цією легендою виник сучасний Кривий Ріг, тому така прив’язка до 

міста дає театрові певні емоційні преференції у розмові з глядачем. 

Вистава у художній формі передає фантазії, що і як відбувалось у ті 

далекі часи. Дія будується на глобальному конфлікті сил Світла і Хаосу. 

На тлі їхнього протиборства розгортаються події. Вистава вирішена у 

жанрі, в якому працює театр — пластична драма. 



     По той бік кургану... Курган тут — прообраз египетської  піраміди, 

що ховає свої загадки віків. В українському кургані не менше загадок, 

тож, вистава пропонує заглянути по той бік таємниці віків. 

     Сценічний простір вільний, чорний кабінет підкреслює глибину 

сцени і створює обєм, потрібний для оповіді — відчуття широти й 

вільності скіфських степів. На темному тлі графічно виглядають фігури 

воїнів, жерців, стародавніх людей племені. Дію супроводжує не музика, 

а скоріше, звукоряд, низка тривожних звуків, що передають стан 

оповіді. Пластичний малюнок взаємодії персонажів вигадливий, 

цікавим виглядають групові комбінації, протистояння маси та 

індивідууму. Синхронні рухи надають пластиці відчуття динаміки, 

експресії. Стрункість рядів воїнів протистоїть хаосові природи, яка є 

для древніх людей загрозою. Конфлікт людини і природи 

використовується постановником у сценах протистояння і войовничих 

сутичках складними конфігураціями траєкторій рухів, широкими 

мазками побудов мізансцен. 

      Сцени двобоїв Божеств Світла і Хаосу вирішені через 

кінематографічний принцип затемнення сценічного простору. Кожна 

фігура їхнього протистояння, що змінюється пластично, висвітлюється 

і затемнюється, через кілька секунд виникає інша постава. Таким 

прийомом робиться наявною метафора чередування митей історії, що 

символізують плин часу. Божества управляють людьми, вони дають і 

відбирають силу, йде боротьба за душі і переконання. В акторському 

виконанні переважає манера динамічного руху, емоційної фізичної 

протидії персонажів-супротивників. Легкість рухів, пластичний 

психологізм дуетних сцен, живописні синхрони, вивірене пластичне 

розташування героїв у певному порядку надає чуттєвості візуальним 

картинам, емоційності від споглядання їхньої взаємодії. 



      Цінність художньої інтерпретації театром теми цієї давньої легенди 

полягає у намаганні опоетизувати Криворіжжя, цей суворий 

промисловий край, розповісти про його історію натхненно, засобами 

яскравої театральності. У такому художньому вимірі постала у виставі 

легенда про Рудану, образ якої мінився у розсипах золотого порошку, 

просипаного на сцену, так визначила це уява постановника. Проте, ця 

версія дає поштовх для розквіту фантазії глядачів, які можуть через 

призму сценічного твору відтворити у своєму внутрішньому світі 

картину далекого минулого нашої країни. 

 

 


