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ТЕМА: Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.   

1. Модерністські та неоавангардистські тенденції драматургії ХХ ст.  

     Театральне життя у другій половині ХХ ст.. було пройняте духом найсміливіших експериментів. 

Публіка стала свідком потужних естетичних вибухів, що руйнували канони драматичних жанрів, дію, 

композицію, сценічну мову.  

     Робилися спроби створити п’єси «без дії», «без характерів», навіть «без слів». 

У неосяжному розмаїтті театрального життя зазначеного періоду можна виокремити кілька 

найзначніших тенденцій: 

— практика подальшої руйнації ілюзії життєподібності на сцені — до повного знищення бар’єрів між 

актором та глядачем (характерна деталь: деякі драматурги наполягали на тому, щоб декорації 

змінювалися прямо на очах публіки або взагалі відмовлялися від лаштунків); 

 

— під впливом екзистенціалістських концепцій та настроїв, з одного боку, і зростання недовіри до 

ідеології, з другого, -«ідеологічна драма» поступилася місцем антиідеологічному театрові; 

першорядного значення для драматургів набули універсальні явища духовного буття людини; 

 

— тяжіння до форми так званої «відкритої драми» (широко представленої у творчості Б. Брехта), якій 

притаманна настанова на синтез епічних, ліричних і драматичних елементів; фрагментарний характер 

окремих частин, котрі гіпотетично можна доповнити або навіть вилучити з твору; рух дії по колу або 

по спіралі; «відкритий фінал» тощо; 

 

— інтенсивно розвивався «гібридний» драматичний жанр -трагікомедія («Немає більше ні драм, ні 

трагедій, — зауважив устами свого героя драматург Е. Йонеско, — трагедія стала комічною, комедія 

— трагічною…»). 

 

Трагікомедія — жанр драматичних творів, який водночас має ознаки трагедії та комедії. Трагікомічне 

світобачення, що лежить в основі трагікомедії, пов’язане з усвідомленням відносності існуючих 

критеріїв життя, відмовою від моральних абсолютів, невпевненості в духовних цінностях, абсурдності 

буття. 

Трагікомедія характеризується насамперед тим, що автор водночас трагічно й комічно вияскравлює 

одні й ті самі явища, при цьому трагічне та комічне взаємно посилюються, авторське співчуття одному 

персонажу врівноважується співчуттям іншому героєві. Трагікомічні ефекти виникають з 

невідповідності героя (або ситуації) внутрішній нерозв’язаності конфлікту тощо.  

 

2. Творчі здобутки швейцарських драматургів М.Фріша, Ф.Дюрренматта.      

        На кону ставилися драми, що зображували стихію підсвідомого й царину мрії й спрямовані на 

порушення інтелектуально - філософських питань/ творчий пошук кожного вливався у загальний рух 

оновлення театру. Видатними досягненнями західного театру у перші десятиліття після Другої світової 

війни були інтелектуальна драма-притча. Особливо бурхливий розвиток драми-притчі відбувався на 

той час у німецькомовному театрі.  

        Деякою мірою вона продовжувала традиції брехтівських «притч для сцени», хоча корифеї цього 

різновиду драми М. Фріш і Ф. Дюрренматт рішуче відмежувалися від будь-якої ідеологічної 

спрямованості своїх творів. Не випадково обидва драматурги були корінними швейцарцями.  

      Драми-притчі М. Фріша та Ф. Дюрренматта, що досить часто порушували нагальні проблеми 

сучасного життя, зокрема суспільного та політичного, відзначалися загальнолюдським масштабом 

узагальнення змальованих у них явищ. Обидва драматурги у своїх п’єсах прагнули представити 

універсальні моделі духовного й морального життя людини та суспільства.  

    Фріш здебільшого зосереджувався на рефлексіях людської свідомості; провідні теми його 

драматургії стосувалися питань щастя приватного людського життя, сенсу та повноти буття, проблеми 

само ідентичності особистості, її здатності змінювати власну долю.  

   Ф. Дюрренматт у своєму «театрі гротеску» досліджував причини та наслідки моральних хвороб 

суспільної свідомості. Крізь створені ним сатиричні картини історії та сучасності пробивався пафос 

збереження гуманістичних цінностей західної культури. 

         

3.Театр абсурду 
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На іншому полюсі театрального життя розквітав «театр абсурду» («драма-абсурду», «абсурдистська 

драма»). На противагу інтелектуальній драмі-притчі, що змушувала глядачів замислюватися над 

важливими духовними й моральними питаннями життя, «театр абсурду» був спрямований на 

відтворення емоцій, насамперед — викликаних станом потрясіння свідомості, яка стикнулася з 

незбагненним світом і абсурдністю буття. 

 

Найяскравішими представниками «театру абсурду» вважаються Е. Йонеско, С. Беккет. 

      Певною мірою «театр абсурду» живився духовним і художнім досвідом письменників-

екзистенціалістів, які відтворювали відчуття абсурдності людського буття в абсурдному світі. 
Драматурги-абсурдисти відкривали за звичними реаліями безум життя й незбагненність світу, 

бунтували проти «здорового глузду», раціональних засад західної цивілізації.  

    

  За цим бунтом стояла глибока зневіра у спроможності людського інтелекту осмислити буття 

та світ.  

До кола центральних тем «абсурдистської драми» належали: 

 банальність і механістичність буденного життя,  

 знеособлення людини, що, зокрема, виявляється у «заштампованості» її мислення та мови,  

 екзистенційна самотність особистості,  

 її неспроможність знайти спільну мову з оточенням,  

 пошук духовних орієнтирів існування,  

 викриття різних форм «колективізму» тощо.  

 

   Об’єктом сценічного зображення у драматургів-абсурдистів нерідко ставали подорожі у 

підсвідоме — сновидіння, марення, кошмари. На рівні ж естетики для «драми абсурду» були 

характерні тенденції до руйнування сюжету: події зводилися до мінімуму, завдяки чому дія немовби 

заклякала, на сцені панувала статика. Руйнувався також драматичний діалог: персонажі не чули 

одне одного, промовляли репліки у порожнечу. Порушені у «драмі абсурду» трагічні теми набували 

фарсового, буфонадного забарвлення. 

 

Самобутнім прикладом «драми абсурду» є п’єса Е. Олбі «Хто боїться Вірджинії Вулф?» (1962), яка 

свого часу здобула репутацію культового твору й до сьогодні прикрашає репертуари багатьох театрів 

різних країн.  На поверховому рівні ця п’єса оповідає про нещасливий шлюб… тема «самотності 

удвох», непорозуміння і неприйняття одне одного близькими людьми отримує у Олбі несподіваний 

поворот. Нещаслива пара шукає порятунку в ілюзії: вони вигадують собі сина — студента, красеня і 

розумника, існування якого наповнює їхнє життя смислом. Це — рятівна вигадка, але Марта порушує 

угоду, розповідаючи про «сина» стороннім людям. Тоді Джордж оголошує про його смерть. Ілюзію 

розвіяно, від життя немає порятунку, залишається лише гострий біль. 

 

       П’єса цікава і як абсурдистська драма, «виконана» блискучою, гострою, інтенсивною мовою, 

сповненою іронії, парадоксів, «чорного гумору», непередбаченістю розвитку сценічної дії. Проте є й 

інший, алегоричний рівень. Недаремно Олбі стверджував, що свідомо дав Джорджу й Марті імена 

першого Президента США та його дружини. Символічні імена, символічна і безплідність першої пари, 

що поєднана не любов’ю, а меркантилізмом».  

Драматурги намагалися незвичними засобами зобразити на кону «незвичне», а відтак — відкрити нові 

обрії драматургії. 

  

     Перш за все, драми «абсурдистів», які шокували і глядачів, і критиків, нехтували драматичними 

канонами, застарілими театральними нормами, умовними обмеженнями. Бунт авторів «театру 

абсурду» — це бунт проти будь-якого регламенту, проти «здорового глузду» й нормативності. 

Фантастика у творах абсурдизму змішується з реальністю (росте труп, що вже понад 10 років лежить у 

спальні, в іонесківській п'єсі «Амедей»; без видимих причин сліпнуть і німіють персонажі С. Беккета; 

людською мовою говорять звірі («Лис-аспірант» С. Мрожека). Змішуються жанри творів: у «театрі 

абсурду» ми не знайдемо «чистих» жанрів, тут панують «трагікомедія» і «трагіфарс», «псевдодрама» і 

«комічна мелодрама».  
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Драматурги-абсурдисти майже одностайно твердили про те, що комічне — трагічне, а трагедія — 

сміховинна.  

    Ж. Жене зауважував: «Я гадаю, що трагедію можна описати так: вибух реготу, що пере-

ривається риданням, яке повертає нас до джерела всякого сміху — до думки про смерть».  

У творах «театру абсурду» поєднуються не лише елементи різних драматичних жанрів, а й загалом — 

елементи різних сфер мистецтва (пантоміма, хор, цирк, мюзик-хол, кіно).  

 

       Часто виникнення творів «театру абсурду» пов'язували з філософією екзистенціалізму, перш за все 

— з творчістю А. Камю. Абсурдисти, подібно до автора «Міфу про Сізіфа», відчували абсурдність 

людської екзистенції в абсурдному хаотичному світі. Адже герої їхніх драматичних творів постійно 

опиняються в абсурдних ситуаціях: перебувають у вічному безглуздому очікуванні химерного Ґодо, 

що ніколи не прийде; ведуть ритуальні ігри, які завершуються або «вигнанням диявола» («Не боюсь 

Вірджинії Вулф» Е. Олбі, де подружжя жорстко грає в неіснуючого сина), або ж смертю («Покоївки» 

Ж. Жене, де сестри-покоївки, що розігрують п'єси-ритуали, переступають межу, яка відокремлює театр 

від дійсності, і одна із сестер випиває справжню отруту). Глибокі інтелектуальні, філософські 

проблеми у творах «театру абсурду» розв'язуються в комічних, фарсових, буфонних формах.  

  

Класичним періодом «театру абсурду» стали 50-ті — початок 60-х років. Кінець шістдесятих 

ознаменувався міжнародним визнанням «абсурдистів»: Іонеско обрали до Французької академії, а 

Беккет здобув звання лауреата Нобелівської премії. Нині вже немає серед живих Жене, Беккета, 

Іонеско, але продовжують творити Пінтер та Олбі, Мрожек та Аррабаль. Іонеско вважав, що «театр 

абсурду» існуватиме завжди: абсурд заповнив собою реальність, і сам здається реальністю. І дійсно, 

вплив «театру абсурду» на всесвітню літературу, особливо на драматургію, важко переоцінити. Адже 

саме цей напрям, що змушує звертати увагу на абсурдність людського існування, розкріпачив театр, 

озброїв драматургію новою технікою, новими прийомами й засобами, вніс у літературу нові теми й 

нових героїв. «Театр абсурду» з його болем за людину та її внутрішній світ, з його критикою 

автоматизму, міщанства, конформізму, деіндивідуалізації й акомунікабельності вже став класикою 

світової літератури. 

 

Короткий переказ твору Лиса співачка (Ежен Йонеско) 

        Буржуазний англійська інтер'єр. Англійська вечір. Англійська подружня пара - містер і місіс Сміт. 

Англійські годинник відбивають сімнадцять англійських ударів. Місіс Сміт говорить про те, що вже 

дев'ять годин. Вона перераховує все, що вони їли на вечерю, і будує гастрономічні плани на 

майбутнє. Вона збирається купити болгарський йогурт, бо він добре діє на шлунок, нирки, апендицит і 

«апофеоз» - так сказав доктор Маккензі-Кінг, а йому можна вірити, він ніколи не прописує кошти, які 

не випробував на собі. Перш ніж зробити операцію пацієнтові, він спочатку сам ліг на таку ж 

операцію, хоча був абсолютно здоровий, і в тому, що пацієнт помер, він не винен: просто його 

операція пройшла вдало, а операція його пацієнта - невдало. 

      Містер Сміт, читаючи англійську газету, дивується, чому у рубриці цивільних станів завжди 

вказують вік покійних і ніколи не вказують вік новонароджених; це здається йому абсурдним. У газеті 

сказано, що помер Боббі Уотсон. Місіс Сміт ойкає, але чоловік нагадує їй, Що Боббі помер «два роки 

тому», і півтора роки тому вони були на його похороні. Вони обговорюють всіх членів сім'ї покійного - 

всіх їх звуть Боббі Уотсон, навіть його дружину, тому їх вічно плутали, і тільки коли Боббі Уотсон 

помер, стало остаточно зрозуміло, хто є хто. 

     З'являється служниця Смітів - Мері, яка приємно провела вечір з чоловіком: вони ходили в кіно, 

потім пили горілку з молоком, а після цього читали газету. Мері повідомляє, що Мартіни, яких Сміти 

чекали до вечері, стоять біля дверей: вони не наважувалися увійти і чекали повернення Мері. Мері 

просить Мартинів почекати, поки Сміти, які вже не сподівалися їх побачити, переодягнуться. Сидячи 

один проти одного, Мартіни ніяково посміхаються: здається, вони десь вже зустрічалися, але ніяк не 

можуть згадати де. Виявляється, що обидва вони родом з Манчестера і лише два місяці тому виїхали 

звідти. За дивним і дивовижним збігом вони їхали в одному і тому ж потязі, в одному і тому ж вагоні і 

в одному і тому ж купе. У Лондоні обидва вони, як не дивно, живуть на Бромфілд-стріт, в будинку 

номер 19. І ще один збіг: обидва вони живуть у квартирі номер 18 і сплять на ліжку із зеленою 

периною. Містер Мартін припускає, що саме в ліжку вони й зустрічалися, можливо навіть, що це було 

вчора вночі. І у них у обох є чарівна дворічна донька Аліса, у якої одне око білий, а інший 

червоний. Містер Мартін припускає, що це одна і та ж дівчинка. Місіс Мартін погоджується, що це 
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цілком можливо, хоча й дивно. Дональд Мартін довго розмірковує і приходить до висновку, що перед 

ним його дружина Елізабет. 

Подружжя радіють, що знову знайшли один одного. 

        Мері потихеньку відкриває глядачам один секрет: Елізабет зовсім не Елізабет, а Дональд - не 

Дональд, бо донька Елізабет і донька Дональда - не одне і те ж обличчя: у доньки Елізабет праве око 

червоний, а ліве - біле, а у доньки Дональда - навпаки. Так що незважаючи на рідкісні збіги, Дональд і 

Елізабет, не будучи батьками одної і тої ж дитини, не є Дональдом і Елізабет і помиляються, уявляючи 

себе ними. Мері повідомляє глядачам, що її справжнє ім'я - Шерлок Холмс. 

 

    Входять подружжя Сміт, одягнені в точності як раніше. Після нічого не значущих  (і зовсім не 

пов'язаних) фраз місіс Мартін розповідає, що по дорозі на ринок бачила незвичайну картину: біля кафе 

один чоловік нахилився і зав'язував шнурки. Містер Мартін спостерігав ще більш неймовірне 

видовище: одна людина сидла в метро і читала газету. Містер Сміт припускає, що, можливо, це та ж 

сама людина. 

      У двері дзвонять. Місіс Сміт відкриває двері, але за нею нікого немає. Як тільки вона знову сідає, 

лунає ще один дзвінок. Місіс Сміт знову відкриває двері, але за нею знову нікого немає. Коли 

телефонують в третій раз, місіс Сміт не хоче вставати з місця, але містер Сміт впевнений, що раз у 

двері дзвонять, значить, за дверима хтось є. Щоб не сваритися з чоловіком, місіс Сміт відкриває двері і, 

нікого не побачивши, приходить до висновку, що коли у двері дзвонять, там ніколи нікого 

немає. Почувши новий дзвінок, містер Сміт відкриває сам. За дверима стоїть Капітан пожежної 

команди. Сміти розповідають йому про те, яка виникла суперечка. Місіс Сміт каже, що хтось опинився 

за дверима тільки в четвертий раз, а вважаються тільки перші три рази. Усі намагаються з'ясувати у 

пожежників, хто ж дзвонив перші три рази. Пожежник відповідає, що стояв за дверима сорок п'ять 

хвилин, нікого не бачив і сам дзвонив тільки два рази: у перший раз він сховався для сміху, вдруге - 

увійшов. Пожежник хоче примирити подружжя. Він вважає, що обидва вони частково мають рацію: 

коли дзвонять у двері, іноді там хтось є, а іноді нікого немає. 

      Місіс Сміт запрошує Пожежника посидіти з ними, але він прийшов у справі і поспішає. Він 

запитує, чи не горить у них що-небудь; йому дано наказ гасити всі пожежі в місті. На жаль, ні у Смітів, 

ні в Мартинів нічого не горить . Пожежник скаржиться на те, що його робота нерентабельна: прибутку 

майже ніякого. Всі зітхають: скрізь одне і те ж: і в комерції, і в сільському господарстві. Цукор, правда, 

є, та й то тому, що його ввозять з-за кордону. З пожежами складніше - на них величезне мито. Містер 

Мартін радить Пожежнику навідатися до векфілдського священика, але Пожежник пояснює, що не має 

права гасити пожежі у духовних осіб. 

        Бачачи, що поспішати нікуди. Пожежник залишається у Смітів в гостях і розповідає анекдоти з 

життя. Він розповідає байку про собаку, яка не проковтнула свій хобот тому, що думала, що вона слон, 

історію теляти, який об'ївся товченого скла і народив корову, яка не могла називати його «мама», тому 

що він був хлопчик, і не могла називати його «тато», тому що він був маленький, тому теляті довелося 

з нею одружитися. Інші теж по черзі розповідають анекдоти. Пожежник розповідає довгу безглузду 

історію, в середині якої всі заплутуються і просять повторити, але Пожежник боїться, що у нього вже 

не залишилося часу. Він запитує, котра година, але цього ніхто не знає: у Смітів невірний годинник, 

який з духу протиріччя завжди показує прямо протилежний час. Мері просить дозволу теж розповісти 

анекдот. Мартіни і Сміти обурюються: служниці не пристало втручатися в розмови 

господарів. Пожежник, побачивши Мері, радісно кидається їй на шию: виявляється, вони давно 

знайомі. Мері читає вірші на честь пожежника, поки Сміт не виштовхують її з кімнати. Пожежнику 

пора йти: через три чверті години і шістнадцять хвилин на іншому кінці міста повинна початися 

пожежа. Перед відходом Пожежник запитує, як поживає лиса співачка, і, почувши від місіс Сміт, що у 

неї все та ж зачіска, заспокоєно прощається з усіма і йде. 

     Місіс Мартін говорить: «Я можу купити складаний ножик своєму братові, але ви не можете купити 

Ірландію своєму дідусеві». Містер Сміт відповідає: «Ми ходимо ногами, але обігріваємося електрикою 

і вугіллям». Містер Мартін продовжує: «Хто взяв меч, той і забив м'яч». Місіс Сміт вчить: «Життя слід 

спостерігати з вікна вагону». Поступово обмін репліками набуває все більш знервованого характеру: 

«Какаду, какаду, какаду ...» - «Як іду, так іду, як іду, так іду ...» - «Я йду по килиму, по килиму ...» - 

«Ти йдеш, поки брешеш , поки брешеш ... » - « Кактус, крокус, кок, кокарда, кукуріку! »-« Чим більше 

рижиків, тим менше кочерижек! »Репліки стають все коротшими, всі кричать один одному у 

вуха. Світло гасне. В темноті все швидше і швидше чується: «Е-то не-там  е-то  ту-так» Раптом усі 
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замовкають, Знову запалюється світло. Містер і місіс Мартін сидять, як Сміти на початку п'єси. П'єса 

починається знову, причому Мартіни слово в слово повторюють репліки Смітів. 

Завіса опускається. 

 

Короткий переказ твору Стільці (Ежен Йонеско) 
     У п'єсі діє безліч невидимих персонажів і троє реальних - Старий (95 років), Старенька (94 роки) і 

Оратор). На авансцені стоять два порожніх стільця, праворуч троє дверей і вікно, ліворуч - також троє 

дверей та вікно, біля якого знаходиться чорна дошка і невелике піднесення. Ще одні двері знаходяться 

в глибині. Під вікнами будинку хлюпоче вода - Старий, перехилившись через підвіконня, намагається 

розгледіти, як підпливають човни з гостями, а Старенька благає не робити цього, скаржачись на 

гнильний запах і комарів. 

       Старий називає Стареньку Семірамідою, вона ж обходиться пестливими словами «серденько», 

«лапочка», «дитинко». В очікуванні гостей старі розмовляють: от раніше завжди було світло, а тепер 

кругом темінь непроглядна, і було колись таке місто Париж, але чотири тисячі років тому потьмяніло - 

тільки пісенька від нього і залишилася. Старенька захоплюється талантами Старого: шкода, 

честолюбства йому не вистачило, але ж він міг бути головним імператором, головним редактором, 

головним лікарем, головним маршалом ... Втім, він все-таки став маршалом сходових маршів - іншими 

словами, воротарем. Коли Старенька додає необережно, що не треба було талант у землю заривати, 

Старий заливається сльозами і голосно кличе матусю - з великими труднощами Старенькій вдається 

його заспокоїти нагадуванням про велику Місію. Сьогодні ввечері Старий повинен передати людству 

Звістку - заради цього і скликані гості. Зберуться абсолютно всі: власники, умільці, охоронці, 

священики, президенти, музиканти, делегати, спекулянти, пролетаріат, секретаріат, вояччина, селюки, 

інтелігенти, монументи, психіатри та їхні клієнти ... Всесвіт чекає Вісті, і Старенька не може 

приховати гордовитої радості: нарешті-то Старий зважився заговорити з Європою та іншими 

континентами! 

      Чути плескіт води - з'явилися перші запрошені. Схвильовані Старі шкутильгають до дверей в ніші і 

проводжають на авансцену невидиму гостю: судячи з розмови, це дуже люб'язна дама - Старенька 

підкорена її світськими манерами. Знову хлюпоче вода, потім хтось наполегливо дзвонить у двері, і 

Старий завмирає на порозі по стійці струнко перед невидимим Полковником. Старенька поспішно 

виносить ще два стільці. Всі сідають, і між незримими гостями затівається бесіда, яка все більше і 

більше шокує господарів будинку - Старий навіть вважає за потрібне попередити Полковника, що у 

милої пані є чоловік. Ще один дзвінок, і Старого чекає приємний сюрприз - завітала «юна 

спокусниця», інакше кажучи, подруга дитинства зі своїм чоловіком. Невидимий, але явно 

представницький пан підносить у подарунок картину, і Старенька починає кокетувати з ним, як 

справжня повія, - задирає спідницю, голосно регоче. Ця гротескна сцена припиняється несподівано, і 

настає черга спогадів: Старенька оповідає, як пішов з дому невдячний син, а Старий сумує, що дітей у 

них немає - але, може, це й на краще, оскільки сам він був поганим сином і покинув матір вмирати під 

парканом. Дзвінки у двері слідують один за іншим, і дія прискорюється: 

             Старий зустрічає гостей, а Старенька, задихаючись, виволікає все нові і нові стільці. Крізь 

натовп невидимих запрошених вже важко проштовхнутися: Старенька тільки й встигає запитати, надів 

чи Старий підштаники. Нарешті дзвінки замовкають, але вся сцена вже заставлена стільцями, і Старий 

просить запізнілих невидимок розміститися вздовж стін, щоб не заважати іншим. Сам він 

пробирається до лівого вікна, Семіраміда застигає біля правого - обидва залишаться на цих місцях до 

кінця п'єси. Старі ведуть світську розмову з гостями і перегукуються крізь натовп між собою. 

     Раптово з-за лаштунків чуються гул і фанфари - це завітав імператор. Старий у нестямі від 

захоплення: він наказує всім встати і журиться лише тим, що не може підібратися до Його величності 

ближче - придворні інтриги, що поробиш! Але він не здається і, перекрикуючи натовп, ділиться з 

дорогоцінним імператором пережитими стражданнями: вороги бенкетували, друзі зраджували, били 

палицею, всаджувати ніж, підставляли ногу, не давали візи, ні разу в житті не надіслали запрошення, 

зруйнували міст і розвалили Піренеї ... Але ось зійшло на нього прозріння: це було сорок років тому, 

коли він прийшов тата поцілувати, перш ніж відправитися в ліжечко. Над ним тоді стали сміятися і 

одружили - довели, що великий. Зараз з'явиться оратор, викладе рятівну Звістку, бо сам Старий - на 

жаль! - Толком говорити не вміє. 

      Напруга наростає. Двері номер п'ять відкривається нестерпно повільно, і виникає Оратор - 

реальний персонаж у крислатому капелюсі та плащі, схожий на художника або поета минулого 

століття. Нікого не помічаючи, Оратор проходить до естради і починає роздавати автографи 
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невидимкам. Старий звертається до присутніх з прощальним словом (Старенька вторить йому, 

переходячи від схлипів до справжніх ридань): після довгих праць в ім'я прогресу і на благо людства 

йому належить зникнути разом з вірною своєю подругою - вони помруть, залишивши по собі вічну 

пам'ять. Обидва обсипають конфетті та серпантином Оратора і порожні стільці, а потім з вигуком «Хай 

живе імператор!» Вистрибують кожен у своє вікно. Лунають два зойки, два сплески. Оратор, який 

безпристрасно спостерігав за подвійним самогубством, починає мукати і розмахувати руками - стає 

ясно, що він глухонімий. Раптом обличчя його світлішає: схопивши крейду, він пише на чорній дошці 

великі літери ДРР ... ЩЩЛИМ ... ПРДРБР ... Оглядаючи із задоволеною посмішкою невидиму публіку, 

він чекає захопленої реакції - потім похмурніє, різко кланяється і віддаляється через двері в 

глибині. На порожній сцені зі стільцями і естрадою, засипаними серпантином і конфетті, вперше 

чуються вигуки, сміх, покашлювання - це невидима публіка розходиться після вистави. 

 

Короткий переказ твору Хто боїться Вірджинії Вулф? (Едвард Олбі) 

Кожен акт тут має свій підзаголовок: «Ігри та забави», «Вальпургієва ніч», «Вигнання біса».  

    Сорокашестирічний Джордж, доктор філософії, викладач якогось коледжу в Новій Англії, і його 

дружина Марта (вона на шість років старша за чоловіка) повертаються пізно ввечері додому після 

прийому у батька Марти, ректора того ж коледжу. Вже на порозі вони починають вести між собою 

звичну сварку, яка безперервно триває вже багато років. 

     За ці роки Марта і Джордж навчилися неабияк мучити один одного, кожен знає вразливі місця 

іншого і «б'є без промаху». Чоловік не виправдав очікувань Марти: вона і її батько колись сподівалися, 

що Джордж стане деканом історичного факультету, а пізніше - наступником батька, тобто ректором. 

Власне, Марта так і підбирала чоловіка - з прицілом, щоб спочатку прилаштувати його на першу 

ієрархічну сходинку, а потім ліпити за образом і подобою тестя і з часом урочисто звести його до 

вищого викладацького рангу. Але Джордж виявився не таким, як очікували, - ця жвава людина мала 

власне уявлення про свою долю, проте був не настільки сильним, щоб протиставити свою волю 

прагматичному честолюбству Марти. Втім, сил у нього вистачило, щоб сплутати всі плани 

ректорського сімейства і навіть наважитися написати роман, який викликав у ректора настільки сильну 

відразу, що той вирвав у зятя обіцянку ні в якому разі не друкувати його. Тоді-то Марта і оголосила 

чоловікові війну, яка забирає у подружжя всі сили, виснажує і висушує їх. 

      Джордж і Марта - неабиякі люди, блискуче володіють словом, і їх словесна дуель - невичерпне 

джерело уїдливих дотепів, блискучих парадоксів і влучних афоризмів. Після чергової пікіровки Марта  

оголошує чоловікові, що чекає гостей, - батько просив «приголубити» молоде покоління коледжу. 

Незабаром з'являються і гості - викладач біології Нік, прагматичний і холодний молодий чоловік, з 

дружиною Хані, непоказною. Поруч з Джорджем і Мартою ця пара виглядає дещо замороженою: 

молоде подружжя явно не володіє ситуацією. Нік - гарний молодий чоловік, і Джордж швидко 

метикує, що Марта не проти розважитися з новим викладачем, звідси й таке поспішне запрошення в 

гості.  Джорджу, звиклому до постійних шашнів дружини, таке відкриття лише приємно; єдине його 

прохання до дружини - ні словом не згадувати про їх сина. 

  Однак Марта, що вийшла ненадовго з Хані, встигає не тільки вбратися в свою найкращу вечірню 

сукню, а й проінформувати молоду жінку, що у них з Джорджем є син, якому завтра виповнюється 

двадцять один рік. Джордж в люті. Починається нова серія взаємних уколів і відкритих 

образ. Підхмеленій  Хані від усього цього стає погано, і Марта волочить її у ванну. 

    Залишившись наодинці з Ніком, Джордж обирає того новим об'єктом для нападок, малюючи 

перспективи просування Ніка по службі й пророчо заявляючи, що він може досягти багато чого, 

запобігаючи перед професорами і валяючись у ліжку з їхніми дружинами. Нік не заперечує, що таке 

приходило йому в голову. Він толком не розуміє, що відбувається в цьому домі, які насправді стосунки 

між подружжям, і то регоче над дотепами Джорджа, то готовий битися з ним на кулаках. У хвилину 

відвертості Нік розповідає, що одружився на Хані без любові, тільки тому, що думав, ніби вона 

завагітніла. А вагітність була вдаваною, істеричною - живіт швидко пропав. Але ж є й інші причини, 

припускає Джордж. Напевно, гроші? Нік не заперечує: батько Хані очолював якусь секту, і після його 

смерті майно, нажите їм на почуттях віруючих, виявилося досить значним. 

     Поки п'яна Хані відпочиває на кахельній підлозі ванної, Марта веде Ніка в свою спальню. Хоча до 

цього Джордж зображував повна байдужість до інтрижки, але тепер в люті жбурляє книгу, яку перед 

цим тримав у руці, вона зачіпає дверні дзвоники, і ті вдаряються один повз інший з відчайдушним 

дребезгом. Дзвін будить Хані, і вона з'являється у вітальні. «Хто дзвонив?» - Запитує вона, Джордж 
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оголошує їй, що принесли телеграму про загибель їх з Мартою сина. Марті він ще не говорив - та 

нічого не знає. 

    Ця звістка справляє враження навіть на до всього байдужу Хані, на її очах виступають п'яні сльози. 

Джордж само урочисто посміхається: він підготував наступний хід: Марті - мат ... 

Вже майже розвиднилося. Марта у вітальні. Вона насилу перемагає огиду від близькості з Ніком («в 

деяких сенсах ви, прямо скажемо, не блищите»). З сумом говорить Марта про їхні стосунки з 

Джорджем, говорить не Ніку, а - в простір: «Джордж і Марта - сумно, сумно, сумно ... Він може 

ощасливити мене, а я не хочу щастя і все-таки чекаю щастя». Тут навіть Нік з його тупуватою 

прямолінійністю метикує, що не все так просто в цій домашній війні, - мабуть, колись цих двох єднало 

почуття значно більш високе, ніж у них з Хані. 

   З'явився Джордж блазнює, дуріє, дражнить Марту, щосили приховуючи, що її невірність ранить 

його. А потім пропонує зіграти в гру «Рости дитину», пропонуючи гостям послухати, як вони з 

Мартою виховували сина.  Марта не очікує підступу, втрачає пильність і, приєднавшись до Джорджа, 

згадує, який син був здоровий карапуз, які у нього були прекрасні іграшки і т. д. І тут раптово Джордж 

завдає нищівного удару, оголосивши про смерть сина. «Ти не маєш права, - кричить Марта, - він наша 

спільна дитина». «Ну і що, - відповідає Джордж, - а я взяв і його вбив». До Ніка нарешті доходить, що 

за жахливу і жорстоку гру ведуть нові знайомі. Ці двоє вигадали дитину, насправді того немає і ніколи 

не було. Марта вибовкала їх таємницю, а Джордж помстився, поклавши кінець їхній давній 

грі. Тривала вечірка підійшла до кінця. Нік і Хані нарешті йдуть. Притихла Марта нерухомо сидить у 

кріслі. 

  Джордж з несподіваною теплотою запитує, не налити їй чого-небудь випити.І  вперше Марта 

відмовляється від алкоголю. 

Довгий час вигадка про сина допомагала Марті і Джорджу коротати життя удвох, заповнювати 

порожнечу їх існування. Рішучий вчинок Джорджа вибив звичний грунт з-під ніг. Ілюзія розбита 

вщент, і їм мимоволі доведеться мати справу з реальністю. Тепер вони - просто бездітна пара, без 

ідеалів і високих прагнень, вони пішли в минулому на угоду з власною совістю і потім 

нагромаджували обман на обман. Але тепер у них з'явився шанс побачити себе такими, якими вони є, 

вжахнутися і, може, спробувати почати все спочатку. Адже на відміну від Хані і Ніка вони ще гарячі, 

повні емоційних сил люди. «Так буде краще», - впевнено говорить Джордж. Справді, навіщо їм 

«боятися Вірджинії Вулф»? Але ні, мерзлякувато кутаючись, Марта тоскно вимовляє: «Боюся ... 

Джордж ... я боюся». 

 

1. Чим була обумовлена надзвичайна популярність “драми абсурду”? 

2. Які глобальні питання висвітлювали у драмах-притчах  М. Фріш та Ф. Дюрренматт? 

3. Назвіть ентральні теми «абсурдистської драми». 

4. Назвіть засновників «театру абсурду». 


