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"ПЕРЕЖИВАННЯ", "УДАВАННЯ" ТА "ВІДЧУЖЕННЯ" 
В ПРИЙОМАХ АКТОРСЬКОЇ ГРИ ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК 

У статті йдеться про особливості психофізичної підготовки сучасного актора-лялькаря. 
Зокрема розглядається внутрішній та зовнішній дуалізм у процесі створення сценічного образу в 
театрі ляльок та необхідність синтезування в роботі сучасного лялькаря прийомів і методів 
акторської гри різних шкіл та напрямів на прикладах системи К. Станіславського, теоретичних 
розробок Д. Дідро, Б. Коклена (Старшого), творчих пошуків Б. Брехта. Аналізується поєднання в 
творчості актора-лялькаря "мистецтва переживання", "удавання", "ефекту відчуження". 

Ключові слова: театр ляльок, лялькар, психофізика, синтез, "переживання", "удавання", 
"відчуження". 

The article describes the peculiarities of the psychophysical training of the modern puppet-show’s 
actor (puppeteer). There is the inner and outward dualism during the creation of the stage image at the Pup-
pet Theatre and necessity of the synthesizing in the work of the modern puppeteer of the methods and moods 
of the actor’s playing (acting) according to different schools and directions using the patterns of Stanys-
lavskiy’s system, D.Didro’s theoretical works, B.Koklen’s works (the elder Koklen), the creative researches 
of B.Brecht. The article analyzes the unity of the "emotion’s art" ("experience"), "imagination’s art" and "ef-
fect of the rejection" ("estrangement methods"). 

Keywords: puppet theatre, puppet-show’s actor (puppeteer), psychophysiology, synthesis, "emo-
tions"("experience"), "imagination" and "rejection"("estrangement methods"). 

Питання, до якої з існуючих систем акторської гри належить акторська творчість театру ляль-
ок, досі є відкритим. У наукових статтях про мистецтво театру ляльок, мемуарах провідних майстрів 
театру, навіть у підручниках, за якими виховують майбутніх акторів-лялькарів, висловлено різні 
твердження щодо законів перевтілення в образ-ляльку. Остаточних відповідей поки що немає, але 
очевидно те, що жоден з розроблених у драматичному театрі напрямів акторської гри не можна 
повністю застосувати в мистецтві театру ляльок.  

Починаючи з 20-х років ХХ століття, тобто з років активного поширення і впровадження сис-
теми К. Станіславського, для акторів-лялькарів одним з головних залишається питання: "Чи базується 
принцип створення сценічного образу-ляльки на його методиці?" Адже і досі не встановлено межі 
застосування в театрі ляльок головного принципу – "підсвідома творчість природи через свідому 
психотехніку артиста" [7, 61], який є основою "системи" великого реформатора драматичної сцени.  

На початку XX століття, за часів становлення професійного театру ляльок, проблема 
специфіки акторської гри в театрі ляльок так гостро не розглядалася, але в 60-70-их роках минулого 
століття пошуки нових виражальних засобів призвели до синтезування у виставі театру ляльок різних 
форм театрального мистецтва. Взаємодія "живого" актора з персонажем-лялькою трансформувалася в 
особливий сценічний прийом з новими законами пластичного вирішення вистави. Під впливом образо-
творчого мистецтва у театрі ляльок виник новий сценічний прийом – так звані "полотна, що оживають". 

В останні роки формується тенденція образного, символічного, філософського театру ляльок, 
в якій лялька вже не підкорюється реаліям життя. Її зовнішній вигляд та колізія сюжету вибудовані 
на новому рівні образного сприйняття дійсності. Для реалізації такої концепції потрібні нові умови 
існування ляльки на сцені. "Театр ляльок підійшов до освоєння нової сфери діяльності, основною ес-
тетичною платформою якої стає одна з найцікавіших філософських течій – ірраціоналізм" [6, 109] – 
пише наш сучасник, Народний артист України, провідний майстер сцени Харківського державного 
академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, доцент кафедри театру ляльок Харківського дер-
жавного університету мистецтв імені І. П. Котляревського Олексій Рубінський. 
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Сьогодні можна говорити про різноманіття виражальних засобів у театрі ляльок докладніше. 
"Різноманіття творчих методів тільки збагачує палітру мистецтва. Тоді як саме в естетиці 
сюрреалізму, символізму, експресіонізму, багатстві і різноманітті інших творчих методів і естетичних 
напрямків полягає та якість, яка споріднює її зі стихією ляльки, що грає!" [6, 108]. Ці слова 
О.Рубінського наштовхують на думку про специфічне відтворення сценічної правди в театрі ляльок, 
яке виходить за межі однієї системи акторської гри. Цей синтез акторських шкіл потребує 
універсальних прийомів психотехніки.  

Враховуючи багатосистемність театральної ляльки, різноманітність її функцій, смислового та 
емоційного навантаження, а також концепції форми її уособлення в сценічному просторі у 
співіснуванні з іншими носіями сценічної дії, необхідною є систематизація та узагальнення досвіду 
усіх існуючих акторських шкіл. Таке узагальнення потрібне для виявлення синтезу, необхідного для 
реалізації всіх напрямів театру ляльок та, водночас, для збереження самої суті ляльки, "що оживає".  

Які окремі елементи акторської гри різних систем і методів потрібні для створення образу за-
собами театру ляльок? Як саме їх слід поєднувати та синтезувати для сучасного лялькаря? 

Видатний режисер, актор і теоретик театру ляльок С. Образцов, маючи чималий досвід роботи 
в драматичному та музичному театрі (Музична студія МХАТ, потім МХАТ Другий), стверджував, що 
система реформатора драматичної сцени К. Станіславського повинна стати основою і для театру 
ляльок. Але, разом з тим, С. Образцов, здійснюючи з акторами московського театру ляльок низку 
тренінгів за системою К. Станіславського, інтуїтивно намагався адаптувати їх для лялькарів. Виз-
наючи потребу вживання в роль, збагачуючи свій образ власними емоціями і почуттями, він бачив 
необхідність в універсальній техніці лялькаря в моменти "роздвоєння" під час паралельного розвитку 
двох самостійно існуючих образів: "живого" актора і ляльки, що ожила в його руках, або двох ляльок-
персонажів, оживлених одним актором-лялькарем. "Моя права рука, на яку надягнута лялька, живе у 
відмінному від мене, самостійному образі та ритмі" [5, 100].  

Режисер, викладач ленінградського державного інституту театру, музики і кіно (нині Санкт-
Петербурзької театральної академії), теоретик театру ляльок М. Корольов у своїй книзі "Искусство 
театра кукол" висловив припущення щодо неможливості застосування системи К. Станіславського 
лялькарями повною мірою через деяку штучність, притаманну мистецтву актора театру ляльок. " Від 
мистецтва драматичного актора мистецтво актора театру ляльок у принципі відрізняється більшою 
штучністю <…> Наївно було б припускати, що система Станіславського є єдиною основою для мис-
тецтва театру ляльок у цілому." [4, 86]. 

Одне з припущень М. Корольова щодо основного принципу роботи над образом у театрі 
ляльок стосується спорідненості цього виду мистецтва з так званим "мистецтвом удавання" (за 
версією К. Станіславського). Тільки процес створення образу в театрі ляльок проминає етапи роботи 
актора "удавання" в зворотному напрямку: від технічної фіксації в м’язовій пам’яті зовнішніх вираз-
них можливостей персонажа до процесу "переживання" – емоційного ототожнення актора зі створе-
ним ним образом. "Можна сказати, що первісно лялькар більш удає, а потім, в результаті повного 
оволодіння усіма елементами форми і вмісту, приходить до переживання" [4, 91].  

У середині ХХ століття чимало лялькарів захопилися теорією епічного театру Б. Брехта, котра 
базується на емоційному відстороненні актора від створеного ним сценічного образу. Принцип уда-
вання розвинений у Б. Брехта в напрямку відчуття актором двох "я" за рахунок так званого "ефекту 
відчуження". Лялькар здатний створити два самостійно існуючих "я", роз’єднуючи їх як внутрішньо, 
так і зовнішньо. Тому ефект "відчуження" можна застосувати в роботі лялькаря для відчуття 
правдивості ситуації в моменти створення ним двох сценічних образів водночас. "Відчуження" 
допомагає створити природну реакцію актора на дії внутрішньо створеного та власноруч оживленого 
персонажа-ляльки без перевтілення в нього. 

Але концепція "відчуження" придатна для театру ляльок далеко не в повному обсязі. "V-
ефектом" Б. Брехт намагався "охолодити" надмірні почуття глядачів і наштовхнути їх на логічний 
аналіз подій п’єси. " <…> актор повинен стояти на такій точці зору, яка перебуває не тільки поза сфе-
рою образу, але й попереду нього, на більш високому етапі розвитку" [1, 217], "Ефект очуження 
вимагає актора-філософа, який навчить глядачів у наш час очужено сприймати події і людські 
взаємини" [1, 284]. Б. Брехт вважав, що лише тверезо осмислені факти, запропоновані у виставі для 
детального розгляду, здатні пробудити у глядача громадянський обов’язок, а почуття, необхідні для 
співпереживання, глибше вразять після закінчення вистави при обдумуванні висвітлених у ній про-
блем. "Ні, я за нього [про перевтілення], але в певній фазі репетицій. Згодом до нього необхідно ще 
дещо додати, а саме: ставлення до образу, в який перевтілюєтеся, його суспільну оцінку" [1, 324 ]. 
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У акторів театру ляльок зовсім інакше обґрунтування мотивації застосування у творчому 
процесі створення образу теорії Б. Брехта. V-ефект для лялькаря – це психофізичний прийом, що дає 
змогу координувати та емоційно виправдовувати створення сценічного образу, фізично відокремленого 
від актора. 

Узагальнюючи знання та навики, необхідні для засвоєння ляльок різних систем та створення 
сценічного образу в театрі ляльок у виставах з використанням різних прийомів, складається певний 
набір психотехнічних властивостей, поєднання яких виходять за межі будь-якої чинної концепції ви-
ховання актора. Драматичне вживання в роль та створення образу з голосовими і емоційними харак-
теристиками відповідно до "мистецтва переживання" у оживленні тростевої ляльки суперечить 
відстороненню та удаваності характерів, створених засобами площинної ляльки. А штучність голосо-
вих обертонів ляльки-рукавички діє всупереч природно-натуралістичним рухам маріонетки. Пара-
докс закладено навіть у концепцію однієї системи ляльки, коли пластичне наслідування рухів людини 
створює глибоко образний та навіть містичний символ десь поза дійсністю (маріонетка). Або 
органіка почуттів та відповідна динаміка поєднуються з ірреальними запропонованими обставинами 
пластичного вирішення (планшетна лялька). Разом з тим, під час створення образу здійснюється суто 
технічне оволодіння лялькою з фіксацією певних рухів та положень, необхідних для відтворення 
почуттів. У процесі ж роботи має відбутися роздвоєння, навіть розтроєння на образ-ляльку, власний 
образ та контроль за фізичними станами обох. 

Кожен з вищевказаних елементів професії лялькаря тяжіє до певної системи або прийому, 
сформованих різними митцями драматичної сцени. Взаємовиключні положення різних акторських 
шкіл поєднуються в мистецтві актора театру ляльок, почергово домінуючи на різних стадіях розвитку 
образу, залежно від системи ляльок та загального прийому вистави.  

Отже, створення образу в театрі ляльок підпорядковується трьом головним сценічним прийомам:  
1. "Переживання" з перевтіленням в образ і вірою у запропоновані обставини.
2. "Удавання" з фіксованою канвою пластичного і голосового відтворення почуттів та дуалізмом

емоційно-психологічного стану актора.  
3. "Відчуження" з емоційним психологічним та фізичним відстороненням актора від створе-

ного ним образу та наявністю двох ліній поведінки і думок.  
Отже, "переживання", "удавання", "відчуження"… Три необхідних компоненти для створення 

сценічного образу засобами театру ляльок. Але за яким принципом їх поєднувати? 
Свідома підсвідомість "мистецтва переживання", парадокс "мистецтва удавання", "ефект 

відчуження" в епічному театрі – кожне з цих понять має свою неповторну концепцію, акторські 
прийоми, послідовників та реформаторів, кожне з цих понять індивідуальне і несхоже одне на одне. 
К. Станіславський наполягав: "Переживання допомагає артисту виконувати основну мету сценічного 
мистецтва, яка полягає в створенні ""життя людського духу" ролі <…>" [7, 62]. Д. Дідро мав інакшу 
думку щодо перевтілення: "<…> весь його [актора] талант полягає не в тому, щоб, як ви гадаєте, пе-
реживати, а в тому, щоб якнайточніше передавати зовнішні ознаки переживання і тим обмиляти вас" 
[2, 23]. "Ніколи не втрачайте себе самого на сцені, завжди дійте від своєї особи людини-артиста", – 
писав К. Станіславський [7, 294]. "Мистецтво і душевна техніка мають бути спрямовані на те, щоб 
уміти природним шляхом знаходити в собі зерна природних людських якостей та вад, а потім виро-
щувати і розвивати їх для тієї або іншої ролі" [7, 294-295]. Д. Дідро, у свою чергу, наполягав на тако-
му: "<…> не опускаючись до дрібного зразка, який він має у самому собі, актор буде однаково вели-
ким, напрочуд дивним і бездоганним наслідувачем чутливості, скупості, лицемірства, двоєдушності і 
всякої іншої чужої йому вдачі, всякої іншої чужої йому пристрасті" [2, 84]. 

Відмінність творчих позицій двох теоретиків акторського мистецтва, Д. Дідро та К. Станіславського, 
цілком зрозумілі. Проте істотні розходження в теоріях мають і дві постаті, творчий шлях яких 
характеризується досягненнями у спільному напрямку – прийомі "удавання". Цими діячами є видат-
ний французький актор, теоретик театру Бенуа Констан Коклен (Старший) та німецький драматург, 
режисер, автор статей про театральне мистецтво Бертольт Брехт. Різницю поглядів породжують 
цілком різні цілі, що їх прагнули досягти митці. Б. Коклен пропонував спосіб досягнення ідеалу в ак-
торському мистецтві, Б. Брехт – засобами акторських можливостей намагався пробудити в глядача 
громадянську позицію. Б. Коклен прагнув ідеальної досконалої акторської форми, що викликає ка-
тарсис глядацьких почуттів, Б. Брехт апелював до людської свідомості, аналітичної розсудливості 
задля стимулювання соціальної активності та обурення публіки. Б. Коклен виступав за відстороненість, 
холодність почуттів актора з метою створення піднесеного, величного, ідеального образу. Б. Брехт 
намагався засобами відчуження підсилити осмислення трагізму ситуації. Розвинувшись, обидва на-
прями започаткували необхідні компоненти для актора театру ляльок, що доповнювали один одного. 
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Незважаючи на різність трьох прийомів існування актора на сцені, слід зосередити увагу на 
спільних рисах. Вони поєднують, здавалося б, несхожі теорії та акцентують увагу на компонентах, 
першочергово необхідних для оволодіння лялькою. Йдеться про: 

1) значення уяви та фантазії для створення образів;
2) виконання надзавдання автора твору, а не бажання перевершити його, тобто осмислення

п’єси, а не режисерська концепція; 
3) наявність психофізичної бази для оволодіння певним прийомом;
4) розуміння значимості фізичних завдань та необхідності пластичного вдосконалення актора.
І, нарешті, головний елемент, що об’єднує "переживання", "удавання" та "відчуження" і

споріднює ці три напрями з театром ляльок – присутність внутрішнього дуалізму в момент створення 
образу, який у театрі ляльок завжди наявний. Тільки в "мистецтві переживання" цей елемент продик-
тований психофізичною необхідністю: "<…> раптом трапляється легкий вивих, і одразу артист 
"повертає очі всередину душі", щоб зрозуміти, який з елементів самопочуття запрацював хибно. Ос-
мисливши помилку, він виправляє її. При цьому йому нічого не заважає продовжувати дію, тобто, з 
одного боку, виправляти те, що є неправильним, а з іншого – продовжувати жити роллю […] в цьому 
подвійному житті, в цій рівновазі між життям та грою і полягає мистецтво" [7, 406-407]. В "мистецтві 
удавання" дуалізм розвивається у основний принцип перевтілення з домінуванням актора над обра-
зом: "Актор має бути подвійним: у ньому одне я створює, а інше слугує йому матеріалом" [3, 22]. А в 
брехтівському "відчуженні" два "я" розпадаються на два різні характери на різній стадії свідомості: 
"Суперечність між актором і образом, що особливо має наголошуватися у процесі виконання ролі, це 
база для застосування ефекту очуження" [1, 287]. В такі моменти роздвоєння, актор висловлює свою 
думку щодо розвитку подій через демонстрування хибних та недосконалих вчинків свого героя. 

Більшість теоретиків театру стверджує, що прояв дуалізму притаманний лише послідовникам 
"мистецтва удавання", а актор, чия гра базована на переживанні, використовує емоційне перевтілення 
в образ і не вдається до роздвоєння. Проте образ "артисто-ролі", виголошений К. Станіславським, 
складається з двох компонентів, і стовідсоткове порушення кордонів між ними характеризується "великим 
реформатором сцени" як "idee fixe" [7, 385]. Різниця між напрямами полягає у ступені прозорості цих 
кордонів, а пристосування до виявлення межі між образом та актором створюють різні, контрастні й 
зовсім не подібні один до одного акторські прийоми, поєднання яких так необхідне лялькареві. 

Саме цей дуалізм, мотивація застосування якого в кожного з теоретиків була своєю, становить 
основу акторського мистецтва в цілому. 

Мета сучасного педагога-лялькаря полягає у винайденні, на основі синтезу вищевказаних 
методів акторської гри, власного, спрямованого на театр ляльок, прийому акторського перевтілення. 
Необхідно також розробити систему психофізичних тренінгів, що базувалася б на визначеній стадії 
дуалізму у перевтіленні.  

Але слід враховувати і те, що кожна теорія, викладена на папері, має пройти шлях 
індивідуальної практичної апробації лялькарем щодо оптимального принципу поєднання окремих 
елементів, який відповідав би творчим особливостям роботи кожного виконавця. Загальна система 
послідовності роботи над образом-лялькою повинна враховувати акторську творчу індивідуальність 
виконавця і передбачати видозмінення в своїй структурі. 

Ці розробки, як і будь-який інший творчий метод роботи, не мають чітких кордонів та обме-
жень стосовно дифузії відібраних компонентів. Пропорційність застосування того чи іншого елемен-
ту залежить від прийому, творчої концепції та системи ляльок, відібраної для втілення сценічної ідеї. 
Кожна з пропонованих методик за необхідності може домінувати над рештою, але обов’язково має 
бути присутньою в роботі лялькаря як стадія розвитку.  

Проте синтезування певних елементів з різних систем і методик гри драматичного актора потребує 
також певної адаптації до концепції вистави. Хаотичне застосування пропонованого прийому акторської 
гри може внести еклектику у вирішення образів та позначитись на головній специфіці театру ляльок. 

Сучасному театрові ляльок, при всій його різноманітності та нових досягненнях, бракує нау-
ково-практичних розробок, зокрема, орієнтованих на психофізику лялькаря у створенні сценічного 
образу. А без удосконалення акторської психотехніки стане неможливим і розвиток нових форм у 
мистецтві ляльки, "що оживає". 
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ 
В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА 

(на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll)) 

В статті досліджено проблему виразових можливостей фортепіанних партій в камерно-
інструментальних ансамблях В. Косенка; зазначені чинники, які вплинули на формування компози-
торського стилю. На основі аналізу Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll) системати-
зовано основні ознаки творчості В. Косенка, які й визначають стиль фортепіанних партій. 

Ключові слова: камерно-інструментальний ансамбль, композиторський стиль, виразові засоби. 

This article is devoted to the problem of expressive possibilities of piano parts in V.Kosenko’s 
chamber-instrumental ensembles. In it there are reasons that promoted the forming of composer’s style. On 
the basis of executed analysis of the Sonata for piano and violoncello (op. 10 d-moll) there were 
systematized the main means of V. Kosenko’s creation that are also determine the style of piano parts. 

Keywords: chamber-instrumental ensembles, composer’s style, means of expressiveness. 

Камерно-інструментальні ансамблі В.Косенка посідають вагоме місце в історії розвитку жан-
ру, вони заслуговують на окрему увагу та глибинне вивчення. Загалом творчості композитора при-
свячено досить невелику кількість наукових праць. Серед них найбільш вагомими є дослідження 
Р. Стецюка, М. Гордійчука та В. Довженка, в яких висвітлюється композиторський стиль В. Косенка, 
та роботи О. Олійник, З. Йовенко та Б. Фільц, де досить детально вивчається його фортепіанна спад-
щина. На жаль, проблема стилістики камерно-інструментальних творів митця досі ще не достатньо 
висвітлена, що і зумовлює актуальність обраної нами тематики. 

Стаття присвячена проблемі стилю фортепіанних партій в камерно-інструментальних творах 
композитора. Соната для віолончелі та фортепіано (твір 10 d-moll) є однією з найбільш показових в 
цьому жанрі, тому поставлені нами завдання висвітлюються на матеріалі саме цього твору. Він згаду-
ється у дослідженнях М. Боровика, А. Калениченка, проблемам інтерпретації сонати присвячені стат-
ті Т. Арсенічевої та Т. Менцінського. 

Мета нашого дослідження – систематизувати основні ознаки творчості В. Косенка, які визна-
чають стиль фортепіанних партій в камерно-інструментальних ансамблях композитора. 

Серед зачинателів професійного музичного мистецтва на Україні чимале місце належить саме 
Віктору Косенку, активна творча діяльність якого припадає на 20–30-ті роки ХХ століття. Він отри-
мав прекрасну музичну освіту. Починав з приватних уроків у відомих варшавських педагогів, згодом 
вчився у професора Варшавської консерваторії Михайловського. Професійну музичну освіту В. Ко-
сенко отримав в Петербурзькій консерваторії (1914–1918 роки), навчаючись грі на фортепіано у 
І. Міклашевської, композиції в класі М. Соколова (учня М. Римського-Корсакова), а інструментовці – 
у М. Штейнберга [8, 6]. Талант юнака, його твори високо оцінював тогочасний директор Петербурзь-
кої консерваторії, відомий російський композитор О. Глазунов. Чимало вплинуло на В. Косенка і му-
зичне середовище Петербургу: бурхливе музичне життя міста, високопрофесійні концерти і виступи 

© Асталош Г. Л., 2009 




