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Анотація. Досліджена вирішальна роль сценографії у створенні 
сценічних метафор. Українська театральна культура досі перебуває під 
значним впливом натуралістично-побутової естетики ХІХ ст., надто 
повільно рухаючись у напрямку образно-метафоричної лексики та 
філософського осмислення буття. Завданням статті є прищеплення 
творцям сценічного мистецтва та їхнім вихователям потреби в 
образному мисленні та здатності до створення сценічних метафор 
засобами сценографічного мистецтва. Актуальністю дослідження є 
розкриття авторського алгоритму народження метафоричної лексики, 
збагачення якою конче потребує сучасна українська сцена.
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Постановка проблеми. Ще півстоліття тому видатний режи-
сер і сценограф М. Акімов зазначав: «Ми впевнились на ба-

гатьох сумних досвідах у тому, що документальна достовірність 
нічого спільного не має з поняттям художньої правди, що сіра 
та невиразна декорація … нічим виставі не допомагає» [1, c. 133]. 
Але ми бачимо, що й донині українська сцена подекуди перебу-
ває під впливом натуралістично-побутової естетики ХІХ ст. На 
часі активний її рух в напрямку образно-філософського осмис-
лення життя. І могутнім лексичним знаряддям невербальної 
метафоричної театральної мови є мистецтво сценографії. Якщо 
взяти до уваги, що до складових сценографії належить все, що 
ми бачимо в сценічному просторі, – декорація, костюм, грим, 
світло, усілякі візуальні ефекти та сам актор, то стає очевидним, 
що основою сценічного образу, сценічної метафори є сценографія. 
Додаймо до цього кінетику та музику, і ми отримаємо основний 
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інструментарій створення сценічних тропів, найбагатшими з 
яких є саме метафори. А як користуватися цим інструментарієм, 
розглянемо на конкретних прикладах народження сценічних 
метафор з власного режисерського досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ХХІ ст. дослі-
дження ролі сценографії у створенні театральних метафор не 
проводили. Книги другої половини ХХ ст. «Мистецтво сценогра-
фії світового театру» В. Березкіна [2], «Мистецтво сценографії сві-
тового театру. Майстри ХVІ – XX ст.» В. Березкіна [3], «Художник 
театру Даниїл Лідер» Г. Коваленка [5], «Репетиція майбутнього» 
Н. Корнієнко [6], «Режисер Мейєрхольд» К. Рудницького [7] та 
інші фундаментальні роботи з питань розвитку сценографічного 
мистецтва, хоча й достатньо глибоко висвітлювали роль сцено-
графії у створенні театральних метафор, однак не розкривали 
секретів алгоритму їхнього народження, бо аналіз здійснювався 
поглядом ззовні, а не зсередини творчого процесу. Адже дослід-
ники були не творцями тих метафор, а їх інтерпретаторами. А 
саме внутрішній, авторський погляд, авторський спосіб, метод, 
алгоритм народження сценічної метафори сценографічними 
засобами і є предметом нашого дослідження, що й складає 
його новизну.  

Мета дослідження – розкрити авторський алгоритм народ-
ження театральної метафори сценографічними засобами шля-
хом наочного демонстрування методики перетворення подій 
драматичного твору на метафоричне видовище на прикладах 
театральних вистав, які поставив автор.  

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої 
мети обираємо загальновідому трагедію Еврипіда «Медея», 
написану за мотивами давньогрецького міфу, та п’єсу Семюеля 
Беккета «В очікуванні Ґодо». 

У Еврипіда Медея занадто жорстока. Задля помсти чоловікові 
за зраду вона вбиває дітей, народжених від нього. Виправдання 
автора п’єси вбивства власних дітей помстою зрадникові сьогод-
ні ні з моральної, ні з психологічної точки зору не переконує. Та 
й літературний рівень античного класика, його архаїчна мова 
не викликають великого ентузіазму. А от поетичний твір сучас-
ного драматурга Л. Разумовської на тему Медеї вражає новим 
тлумаченням цієї історії. Авторка переконливо виправдовує 
свою героїню. Якщо в Еврипіда каталізатором вбивства матір’ю 
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власних дітей є фанатичне почуття Помсти, то у Л. Разумовської, 
як це не парадоксально звучить, – почуття безмежного кохання. 
За версією Л. Разумовської, убивством власних дітей Медея 
рятує їх від загрози бути жорстоко роздертими розлюченим 
натовпом, бо героїня спалила сусіднє поселення. Та сама історія, 
а мотиви різні та енергії протилежні: у Еврипіда – помста, у Л. 
Разумовської – кохання.  

Саме тому при постановці цієї вистави в Київському театрі 
«Золоті ворота» виникла ідея перетворення двох дітей Медеї на 
вісьмох дівчаток-янголят, з образами яких ототожнює кожна 
матір своїх дітей. У кількох безсловесних епізодах вистави діти 
пластичними засобами грали узагальнені метафоричні смисли 

– Дитинство, Бешкетність, Радість, Страх, Любов до батьків тощо. 
Відповідно до законів античної трагедії, що не припускали 

вбивства на очах у публіки, у Л. Разумовської, як і в Еврипіда, 
Медея вбиває дітей за лаштунками сцени. У цій виставі Медея 
«вбиває» дітей на очах у публіки, а замість натуралістичного 
дійства режисер запропонував образну лексику. І створена вона 
суто сценографічними засобами. Ось як це відбувалось.

Підлога сценічного простору вкрита чорним дзеркальним 
пластиком, у якому відображалися і актори, і предмети. Медея 
стоїть обличчям до публіки, перед нею – восьмеро дітей-янголят, 
які довірливо дивляться матері в очі, стоячи до публіки спиною. 
Пильно вдивляючись у дитячі очі та ледь стримуючи хвилю-
вання, Медея намагається заспокоїти дітей, виправдовуючи 
свій вчинок безмежною материнською любов’ю. 

Варто наголосити, що предмети в сучасному театрі віді-
грають неабияку роль, якщо вони наділяються образними, а 
не побутовими функціями. Сценограф М. Френкель зазначає: 
«Багатозначна функція предмета-символа виявляється у концен-
трації в одному предметі безлічі символічних і функціональних 
значень» [8, с. 70].

У згаданій сцені увага публіки сконцентрована на зворушли-
вих сріблястих кучерявих перуках дітлахів-янголів. Уся наступна 
пластика виконана в ритмі ударів мідної тарілки-метронома, 
як священний ритуал жертвоприношення. Медея ніжно знімає, 
немов скальп, з голови першої дитини янгельську перуку (лунає 
фонограма мідної тарілки-метронома – дзинь!), Медея ніжно 
знімає з голови другої дитини перуку (дзинь!), ніжно знімає з 
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голови третьої дитини перуку (дзинь!)… І так невблаганно лу-
нають усі вісім мідних тактів, під звуки яких «скальпуються» 
усі восьмеро дітей. Після кожного акту з-під парика на дитячі 
потилиці спадають пасма розкішного натурального волосся. 
З дев’ятого такту, не відриваючи своїх очей від материнських, 
діти спинами відступають до публіки, а дійшовши до першого 
ряду, опускаються додолу.

«Дзинь» продовжується. Під кожний його удар на чорну 
дзеркальну поверхню планшета сценічного простору почерго-
во падають з рук матері сріблясті дитячі «голівки», утворивши 
навколо неї коло.

Під звуки тієї ж мідної тарілки Медея робить із собою те 
саме, що зробила щойно з дітьми – «скальпує» себе, кидає перуку 
додолу і, переступивши срібне коло, йде до своїх дітей і сідає 
серед них обличчям у бік сценічного простору. І лише цієї миті 
мідь метронома змовкає. На зміну їй лунає дитячий хор ангелів, 
під звуки якого вісім сріблястих голівок повільно починають 
пливти вглиб, віддаляючись від публіки. Вони пливуть довго, 
у повільному темпі «рапіду» і, нарешті, здіймаються в небо.

У п’єсі Л. Разумовської була блискуча літературна метафора:
«Промчался ураган, и наши жизни, как крошки со стола, 

смахнул».
Однак у наведеній сцені потреба в літературній метафорі 

зникла. Її замінила метафора пластична, візуальна, яка тво-
рилася суто сценографічними засобами: елементами костюму 
(заслуга сценографа) та пластикою акторів (заслуга режисера). 
Як бачимо, роль сценографії у народженні згаданих метафор є 
вирішальною. Якщо творцем метафори є режисер, виконавцем 

– актор, то інструментарієм метафори є сценографія. 
Не менш значущою виявилася роль сценографії у створенні 

метафоричного етюду «На хвилях Семюеля Беккета» (пластичної 
імпровізації на тему п’єси «В очікуванні Ґодо»). 

Свого часу автор «перехворів» європейською естетичною 
течією «театрального абсурду», ставив на сцені і Е. Йонеско, і Т. 
Ружевича, і Х. Бойчева, а от С. Беккет ніколи не цікавив. І якось 
студентка кафедри театральної режисури подала заявку на по-
становку найзашифрованішої з його п’єс – «В очікуванні Ґодо». 
Нагадаю, що ця п’єса починається з того, що на сільській дорозі 
двоє друзів когось чекають, теревенячи про щось неважливе, 
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їхні беззмістовні дії та слова виглядають нісенітницею, будь-
які події, властиві мистецтву театру, відсутні, і все це створює 
гнітючу нудьгу. В процесі роботи над виставою студентка 
потрапляє в глухий кут, у стан розпачу, вона не може знайти в 
усій цій «біліберді» ніякого смислу. На сцені лежить гора старих 
картонних коробок з-під винних пляшок і фруктів. Серед них – 
розгублені актори-студенти. 

А що, як не боротися з нудьгою, подумалось, а навпаки, під-
корившись їй, довести нудьгу до катастрофічних масштабів? 
Створити потужну енергію Нудьги, енергію Бездіяння. Педагог 
пропонує звукорежисеру пошукати в інтернеті якісь звуки смер-
тельної нудьги, щось на кшталт ниття зубного болю, акторів 
просить лягти на підлогу по різні боки сцени, а студентку-ре-
жисера – завалити їх купою картонної тари. Поки «затарювали» 
акторів, звукорежисер знайшов дивовижно атмосферну музику 
в стилі раннього Кшиштофа Пендерецького, власне, не музику, а 
звукопис. Вона дуже повільно, але досить атмосферно скиглила, 
скрипіла, немов іржаве залізо.

На той момент про п’єсу було вже забуто, нас цікавило інше 
– до якої стадії можна довести Агресивну Бездію, яка стала го-
ловним персонажем історії, що в цю мить народжувалась. Ми 
перетворилися на надчутливу антену, яка ловила імпульси 
інтуїції, не відаючи заздалегідь, які сюрпризи вона підкине. Цей 
стан видатний польський реформатор сцени Єжи Гротовський 
розглядав як перетин спонтанності та ювелірної точності. «Супе-
речність між спонтанністю та ювелірною точністю натуральна 
й органічна, оскільки обидва аспекти – це полюси людської на-
тури. Тому, коли вони перетинаються, ми стаємо довершеними» 
[4, с. 121]. І дійсно, невдовзі всі ми відчули голос Інтуїції – Вона 
сповіщала про наближення Катастрофи. 

Раптом з фонограми долинуло несподіване попередження: 
«Увага! Загроза зараження!». Звукорежисер схопився і почав 
вибачатись, що не встиг відфільтрувати музичний матеріал. 
Але педагог радісно заволав: «Не фільтруй! Залиш, як є, і навіть 
пропиши цю фразу через кожну хвилину!» Все!!! Ми вже знали, 
що натрапили на «золоту жилу», а куди вона заведе одному 
Богу відомо! Треба лише слухняно йти за підказкою Інтуїції. А 
завела вона ось куди.
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На сцені у напівтемряві – гора картонного сміття. Звучить 
музичне скиглення, що розриває душу, тримаючи публіку в 
стані передчуття якоїсь катастрофи. Раз по раз лунає загрозливе 
попередження про зараження. На сцені нічого не відбувається. 
І це Бездіяння триває дуже довго, так довго, як ніколи не бу-
ває в театрі. Це гнітюче очікування створює могутню енергію, 
величезну Подію Бездії. Виявляється, бездія є різновидом дії. 
Публіку запросили в театр, у якому нічого не відбувається? Це 
все одно, що ви запросили до себе гостей, а самі зникли. Подія? 
Подія. Абсурд! Парадокс! Начебто, рухаємось по Беккету, а втім, 
і не по Беккету. Начебто нічого не відбувається, а насправді 
відбувається. І дуже активно! Активна пасивність, яка буває 
лише на мінному полі.

Урешті-решт настав час запропонувати публіці якусь реальну 
подію. І вона сталася – раптом гора ворухнулась! Лише на один 
міліметр. І завмерла. Довго чекаємо, з’їдаючи очима правий 
бік гори, звідки цей рух почався. Після довжелезної паузи – ще 
порух на два міліметри. Усе, ми схопили публіку на гачок! Як 
рибу! І ведемо її туди, куди заманеться. Нарешті в щілині, що 
утворилася між картонними коробками, з’явилося чиєсь око, по-
тім – півголови. Це нагадує жука, який обережно виглядає з-під 
листя. І все це – у прийомі гіпер-рапіду. А музика скиглить, а 
попередження про зараження лунають. Інтрига набирає обертів. 
Замість нудьги – гострий стан очікування якоїсь біди.  

Півголови надовго завмерло. Дуже надовго. Як не буває в 
театрі. Раптом ворухнувся картон з лівого боку сцени. Сотні гля-
дацьких очей «стрільнули» ліворуч. Там твориться аналогічна 
рапідна гра з другим персонажем. Треба зазначити, що прийом 
гіпер-рапіду має силу напівгіпнозу, він заворожує. У цьому при-
йомі два персонажі вилазять з-під картонних коробок і довго 
думають, чим зайнятися. Нарешті один з них бере картонну 
коробку, довго її вивчає і встановлює по центру сцени. Другий 
персонаж довго дивиться на встановлену в центрі коробку та 
ставить на неї другу коробку. Перший персонаж ставить на 
другу коробку третю. Вони знайшли собі роботу – споруджувати 
гірку. Хіба не займалися ми з вами цим захопливим заняттям 
у дитинстві, ставлячи кубики один на другий, та турбуючись, 
аби гірка не впала, у гонитві за своїми першими рекордами? 
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Саме цим зайнялись і наші герої в тому самому надповільному 
темпі гіпер-рапіду.

Одначе неслухняні картонні коробки виявилися старими, 
зламаними, форми вони не тримають, та ще й виявилися різ-
новеликими, через що гірка от-от впаде. Персонажів і глядачів 
охоплює гострий спортивний запал, грандіозний інтерактивний 
конфлікт! Гірка вже гігантська, руки не дістають до вершини, і 
тоді один з персонажів підставляє свої плечі другому, той стає 
на них, і відчайдушна боротьба за встановлення рекорду досягає 
свого апогею. І от, нарешті, заради ефектної композиції увінчує-
мо цю величезну башту малесенькою коробочкою з-під якихось 
ліків. Милуємося новобудовою. Не дихаємо, бо вона хитається і 
може завалитися. І цієї миті в усіх учасників творчого процесу 
народжується асоціація з баштою Всесвітнього торговельного 
центру Нью-Йорку, однією з двох висотних башт-близнюків, які 
11 вересня 2001 року протаранив повітряний лайнер, захоплений 
терористами, знищивши їх ущент. Тисячі жертв! А наша вистава 
народжувалася невдовзі після тієї катастрофи, яка ще жевріла 
в серцях мешканців усієї планети. 

А на сцені продовжує лунати попередження про зараження. 
Наші «антигерої» милуються своїм витвором. Якщо спитати 
у багатьох дітей, які будували аналогічні гірки з кубиків, яке 
бажання виникає в них після завершення будівництва, то від-
повідь буде одностайною: «Розваляти!». На жаль, наші руйнівні 
рефлекси сильніші за будівничі. Історія людства є красномовним 
свідченням цього. І тому наші персонажі зайнялися саме цією 
руйнівної справою. 

Спершу вони намагалися здути башту повітрям, дмухаючи на 
неї. Встояла! Потім обстрілювали з рогаток паперовими кулями. 
Встояла! І, нарешті, перейшли до складання паперових літаків. 
Зазначу, що прийом гіпер-рапіду ні на мить не порушується 
і аудіо-попередження про зараження не припиняється. І от 
настав останній акт цієї трагічної історії – запуск паперових 
літаків. Ми ж з вами знаємо, що їхня траєкторія польоту є непе-
редбачуваною, однак урешті-решт настане колись та фатальна 
мить, коли повітря стрясе могутній вибух, і дим заповнить 
увесь сценічний простір разом з глядацькою залою. А сцена 
перетвориться на гору уламків колишньої башти Всесвітнього 
торговельного центру. 

Валерій Пацунов
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Cценографія як потужний інструмент створення сценічних метафор

Отак на сцені творчого вишу, де поєднується наука, мис-
тецтво та освіта, народився цей дивовижний метафоричний 
твір, вирішальним інструментарієм якого стала сценографія 
у виконанні студентів-акторів за участі музики європейського 
аванґардиста. І саме цей тріумвірат (мистецтво актора, сцено-
графія та музика) під орудою режисера творить метафоричну 
лексику театру.

Висновок. Сценографічний інструментарій є вирішальним 
знаряддям режисера у створенні театральних метафор, які 
є перлиною театрального мистецтва, що звільняють театр з 
натуралістично-побутових тенет і підносять його до образ-
но-філософського рівня.
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ANNOTATION
Vаleriy Patsunov. The scenography аs a powerful tool of creating a 
stage metaphors. The article is devoted to the study of the decisive role of 
scenography in the creation of stage metaphors. Ukrainian theatrical culture 
is still under the influence of the naturalistic aesthetics of the nineteenth 
century, moving slowly towards the figurative metaphorical vocabulary 
and the philosophical conception of being. The purpose of the article is to 
instill the needs of the creators of stage art and their educators in figurative 
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thinking and the ability to create scenic metaphors by means of scenographic 
art. The urgency of the research is the disclosure of the author's algorithm 
for the birth of metaphorical vocabulary, whose enrichment requires a 
modern Ukrainian scene. 

Keywords: scenography, art, metaphor, Medeya, World trade center.

АННОТАЦИЯ
Валерий Пацунов. Сценография как мощный инструмент создания 
сценических метафор. Исследована решающая роль сценографии в 
создании сценических метафор. Украинская театральная культура до 
сих пор находится под большим влиянием натуралистически-бытовой 
эстетики XIX в., слишком медленно двигаясь в направлении образно-ме-
тафорической лексики и философского осмысления бытия. Задачей 
статьи является привитие создателям сценического искусства и их 
воспитателям потребности в образном мышлении и способности к 
рождению сценических метафор средствами сценографического ис-
кусства. Актуальностью исследования является раскрытие авторского 
алгоритма рождения метафорической лексики, в обогащении которой 
нуждается современная украинская сцена.

Ключевые слова: сценография, изобразительное искусство, метафора, 
Медея, Всемирный торговый центр.
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