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Переднє слово. 

Тодї, як t'-taшa лїрика й епіка предста
вляють чималий вклад у сt<арбницю всесвіт
ньої лїтератури,. наша драма займає дуже 
невидне міще, не лише в гіорівнаннї до 
західно-европейської, супроти нотрої вона 
майже 6 'зслїдно зникає, an'e навіть у драма
тичному письменстві славянських народів. 
Наша драма й да·· нинї обертаєть ся здебіJ1ь· 
шого у вузеньких рамах- побутовости, а яюцо 
паважить ся часом несміло переступити .сю 
межу й увійти на ширше поле, загорта.·:ть 

. ся непроглядною зас]1оною темного містиц из
му Й СИМВОЛЇЗМУ- ПО думцЇ ЧУЖИХ, ОІ<ЛеПаt-.ІИХ 
уже, але вигідних кличів у родї "мистецтво 
Для мистецтва" - і через те завдає крипtкдм 
загадку не до розвязання, а для ширших кру

rів' стає ї-tеДоступною. Що правда, у найно~Jі
щих часах, як усюди, так і в нас, виразно за
значуєть ·ся зворот у. протИвний бік, зворот 
до здорового реалїзму. f\ле тут риринає ~t)Ba 
перепона. Наша суспільність мало цікавить 
ся красним п~сьмеt-:~-:вом, а для драматичного 

мистецтва не має зрозуttіння. Не в усьому тут 
·е пvбпики. Постійної с:цени, що гуртувмо 6 
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біля себе приклонників драмат!1ЧЕОЇ музи, у 
нас немає, <:1 мандрівні театральні дружини 
або не дорос:ли до висоти свого зандання, 
або, якu~о маю1 ь до с~Jого дані, не находять у 
публики потрібного r-н~теріяльнqr·о нї морань
чого попертя. І виходипз таке, LЦО публика 
:Ji. рікає на нездарність т~~тру, а театр на 
6~ ~дужність пу6.пиІ\;·t. 

Болюче даєть ся в нас відчувzпи недоста
·-rа· лїтературної •<ритини й лїтературна-критич
них журналів, які виховували б нашу публику, 
вираблювали в неї естетичний смак і розбу-

. .. . 
джували заЦІ:-<авленнє творами поетичного ми-

стецтва. Не дивниця, що драматИqне мистец
тво, я•Jе вже по своїй істотї ставить .. до нас 
вищі аИІ\1оги, чим повісти й лїричні вірші, ув 
естетичному вихованнї нашого загалу зіходить 
на останнїй пл ян. F\ ·й те, що наш пересїчний 
громадянин присвоїв собі .читаннєм, чи при 
rrо4:)МОЧі сцени, подобаєть ся йому, на скільни 
ВОН•:> сентиментальНО-ПЛ8КСІіВе або КОJ1іЧне, а 

· то і1 т. зв. трагікомічне, або достроюєть ся до 
йогс.~ патріотичних по~вань. Для Поважної дра
ми ·иншого стилю він ще не має зрозуміння. 
В життю - мовляв-- аж надто ;, трагедій" ; 

. н·а що нам іще трагедій на сценї. 
З огляду на тані невідрадні обставини 

поt~.азуєть ся потреба популярних nеріодичних , 
ВИ[~авництв, які в формі лїтературних сильве
тuн, есаїв, монографій, перекладів орігінальних 
творів тощо, подавали б найцїннїщі здобут~и 
не лише рідної, але й чущо't красної й нау
кової лїтератури. Пізн:авши :чуже, краще зро
зуміємо та як слїд оцїнимо своє, бо й воно -
як~' воно не було б - не є чимось відірваним, 
1 с:тановить частину духрвого доробку ІJЮАСТВ,. 



Передне спово. s 

Оця книжечка має на метї обзнакомити 
приятелїв лїтератури із теорією драматичного 
мист~цтва, з технїкою й архітеtпонїкою дра
ми, з дра~1атично-естетичними цїнностями · ви
твореними такими мист~:~.ями, як Софокль, 
Шекспір, Г сте, Шіллєр, Ібзен. 

М. Р. 

Література, що нею користува8 ся автор при 

укJІаді книжки: 

G. Е. Lessing, Hamburgische Dramat1.1гgie; 
G. Freytag.- ТесІшіk ,Jes Dгamas; 

Н. Scl1lag, Das Drarпa; 

Н. BuiНн:~upt, Dramaturgie des Schauspie!~ ; 
Е. Stciger, Das Werden (les neuen Drall!e:~: 

J. ВаЬ, ~et::..· ~·ege zum Drama : 
J. Volkelt, Die f\esthetik des Tragiscltєn. 





І. 
Що таке мистецтво? Поезія у вІдно-

wенню до инших мистецтв. 

Вихідною точкою мистецтва є природа. 
Дл.Ятоrо давні Греки справедливо називають 
nрироду учителькою мистецтва. Та на сїм не 
кінець. Виринає цїлий ряд питань : Що таке 
мистецтво, на чім воно основуєть ся, яке 
його відношеннє до природи 7 

Плятон добачує істоту мистецтва у наслї
дуванню природи: мистецтво насл':'дує приро
ду - і більш нїчого; воно дає не· дїйсні, але 
·позірні твори, є воно отже зайвою іграшкою, 
яка може бути навіть шкідлива. R. коли так, 
то мистецтво у відношенню до природи є чи-

- мось менше вартним, підрядним. Проти тако
го понижування мистецтва виступив найбіль
ший мислитель старини, ученик Плятона, 
f\рістотель. По думцї R.рістотеля наслїдуваннє 
природи, що ним послугуєть ся мистецтво, не 

є механїчне, невільниче, але питоменне, своє-
. рідне, що надає 1 ворові мистецтва ознаку 

, повноУ незалежности, ориrінальности. Мистец
тво не основуєть ся на в і д т в о р ю в а н н ю 
природи, воно nеретворю є Гі. Твір ми .. 
стецтва не є бездушною відбРІткою, але іде
альним, очищеним образом природи, осяяним 
духом, про~заним душею артиста-таорця. 
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Відношенне мистецтва до природи АОSІС· 
нює на~ найкраще ось-що: Коли ми пригЛя· 
даємо ся якому явищу в природї, прим. схо
дові або заходові сонця, або, GІГоячи на горі, 
придивляємо ся сценерїі у стіп тієї гори, або 
прислухуємо ся співові пташок, то сї природ
ні явища викликують у нас сумні або веселі 

. лочування, відповідно пер~існому хвилевому 
настроєві нашої душі, тобто згідно з тим, чи 
ми самі сумуємо, чи радіємо; веселі ми, то й 
природа, здаєть ся, разом з нами радїє, а сум
ні, то знову ж природа неначе з нами сумує. 

Одним словом : JІ.1И вносимо в природу сво
ю радість, або свіі1 смуток чи тугу, тобто 
своТ особисті почування - або инакше : су
проти· творів природи є ми невільниками 
своїх п~увань. І навпаки. Коли ми дивимо ся 
на образ артиста-маляр91, що представляє нам 
краєвид," чи і.цо чнше, або прислухуємо ся 
композиції артиста-музика, :то знову ~лїдимо 
за виведеною на сценї драмою, тодї наша ду
ша цостроюєть ся до настрою, який панує в сїй 
драмі, чи. в музичній композиції, чи в краєви-

. дї; ми радїємо або сумуємо, залежно від того, 
як сього бажав маляр, музик, по~т. f\ртист
творець уводить нас своїм твором у той самий 
настрій, в якім він був у хвилї творення. Так 
отже є ми супроти- творів мИстецтва панами 
своїх почувань. 

З природи даний чоловікові схил до 
.наслїдування, що проявляєть ся вже в дитя
чім віцї. Яка втїха для дитини, коли вдаtть 
ся їй нарисувати яt<ийнебудь предмет, хоч 
трохи подібний до первовзору. Не менше 
sдоволеннє має дитина у наслїдуванню голо

сів, рухів і т. n. - Крім схи~у до наслїдування 
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даний нам ~ nрироди ще наклін до гармо· 
нїйного творення, що проявляєть ся в чоло
ві_кові звичайно на виtцому. ступнї інте
лєктуального розвитку. Зі ступневого 
сИстема~rичного плекання сих двох нахилів ви-

-росло мистецтво. Так- за f\рістотелем - скла
дають ся н.а мистецтво два моменти : момент 

·наслїдування й момент ідеалїзування. 
На цьому становищі стояли й стоять усї 

знавцї мистецтва. На гармонїйній злуцї прин
ципу наслїдування й принципу ідеалїзування~ 
на гармон"(йній злуцї природи й людського 
духа основ.уєть ся мИст&цтво. Самого ж наслї
дуваннЯ не вистачає. Те, що повстає через 
само наслїдуваннє первовзору, може нас вдо-
-валити своєю' подібнІстю до первовзору, ал є 
до артистичного, вр~жіння тут щ_е далеко. 

Погляньмо, як поступає маляр. Він ехоплює 
краєвид не з першого лїпшого боку, не в.до-

. вільнім освітленню, не. в сїй або тій порі року, 
але добираt із усїх моментів ті, що найбільше 
придатні задля даного предмету й цїли, що 

· їі має на оцї. Навіть фотограф, що є в пер
шій лїнїї ремісникои, так само добирає, уста
вляє, rрупуе, щоби відбИтка вийшла по змозї 

. гармонїйно - і таt<им робом стає він - фо
тограф-ремісник - принаймен1іlе вчасти ар
тистом. І якраз це занимапнє левного стано
вища супроти даного пред:1ету, що має бути 
відтворений, це добираннє, групуваннє є вже 
істотною частю того, що ми називаємо ідеалї
зуваннєм у мистецтві. Коли порівtіуЕати мемо 

· поодинокі твори r-1истецтва, то замітимо Як 
головну ріжницю між ними те, що в одних 
переважає принцип наслїдування, s инших 

- nринцип ідеалїзування. "Природна краса", -
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каже Фішер (Vischer), .подає нам річи в ПС)а 
зірно гарному сrанї; ліднесеннє до чистої фор· 
ми є ділом людського духа, ділом фантазії; 
щойно вона творить ідеальний образ ... 

Чим пояснюєть ся те гарне почуваннє, 
що. йоїо викликує в нас твір мистец
тва ? Чи самою технікою, чи може по
дібністю до первовзору ? Сама техніка 
пр. добір барв у малюю{у, або гра слів, чи 

· майсrерна будова поетичного твору не тільки 
що не виповнює ще тямки*) артистичної кра
си, але навпаІ<и сама в собі справляє нам 
часто вражіннє чогось сигуваного, штуч_ного, 
ділєтантсhкого. Що до подібности між твором 
мистецтва та· nервов.зором у природї, то не все 
можна їі найти, пр. первонзори малярських 
краєаидів не все нам знані, та!\ само· перво
взори портретів ; а хоЧ вони були б і відомі, 
то·- нащо нам коnі:\ коли -м~1 є власни•~ами 
оригіналів ? ! Не ·технїt<ОіО, не nодібністІ? 
пояснюсть ся те гарне почуваннс, але твор

чою силою людо).:оrо духа, . що перемагає 

безфор~1ну, бездушну матерію, надає їй зна
менних форr-1 і оживлюс їх. І коли плоди 
творчої сили nрироди, обмежені часоr-1 і про
стором, скоро зни~-:ають, то плоди т~орчої 
сили духа живуть життєм безмежним, вічним. 

Чуттє радосп-: й одушевлення, що їх 
виклиІ<ують у нас твори мистецтва, не є спеці
яльною цїллю І\1истецтва, бо мистецтво як 
таке . не має нїяких побічних цїлий, навіть 
моральних. Одинока цїль, яку мистецтво мо-

*) Ужи·веємо цього вираау намісць звичайно 
вживаного "поняттє", яке, ПОІlРН свій неукраїнськнй 
англяд, ще й не пер~~є докла.ц~-~о Жмецьного ело· 
Qa "В е g г і f f". · 
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же мати, є: дорогою ідеалїзацийного наслідуван-
. 'ня творів природи відкрити людському духові 
окремий новий світ, світ артистичний. Посе:.. 
редно мистецтво може нас ублагороднювати. 
Коли пр. у предметї, що його вибрав собі ма
Ляр, чи поет, містить ся я·кась моральна думка, 
то вона сама собою виходить із· твору, але 
говорити про те, що мистецтво безпосередне 
моралїзує, навчає, зовсїм не до речі, а навіть 
противить ся розумінню мистецтва, яке - як 

сказано - не має нїяких побічних цїлий. 
Так само належить пояснити розуміннє 

І<раси в мистецтві. Уживаємо в щоденнім жит
тю. слів "гарне", "погане". Предметом ми
стецтва може бути не тільки те, що в tцоден
нім життіо нвзиваємо ,. гарним", але й те, що 
називаємо "поганим". Річ у тіІоІJ, u~o мистецтво. 
має погане представити так, щоби воно не 
вражало нас погано. Треба ту-;- отже Rідріж
нити тямку краси у звичайніrv1 розуr-1інню від 
тямки артистичної І<раси. Мистецтво - по 
словам Канта - дає нам не зображення 
гарних річий, але гврні зображення ріс ий. 
Із_ того, що до т~пер сказано, виходить 
ось така дефінїція мистецтва: "Мистецтво ее 
спосібність чоловіка насnїдуваннєм явищ дїй
сности тво.рити такі твори, що мають позір 
дїРkности, однак переrисшують Гі внесеною 
в них творчим духом чолові•<а ідеєю"*). 1\\и
стецтво безпосередне розвеселює нас, пасе
редно підносить і ублагороднює. Ця дефінїція 
обнїмає всї роди мистецтва. 

F\ тепер стає перед нами питZІннє: чим 
ріЖнять ся поодинокі мистецтва між собою? 
З~собамИ, якими послугуєть ся, і вибором 

•) V Н. Schlaq: das Drama. 
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nредметіІІ. І так малярство й різьбарство по .. 
слугуєть ся мертвими матеріял.ьними засоб_ами 
'(полотно, папір, фарби, пензель, "амінь, до
лото); їх предметом є непорушні тїлв. Музи
ка при nомочі згуків представляє хвилясті 
тїла. nоезія nри помочі слів, з якими лучать 
ся тямки, представляє внутрішнє життє, .як 
воно проявляєть ся на зверх. Будівництво. й 
ар"""истv.чний nромисл не входять тут у рахубу. 
бо вони . маю1ь побічні практичні цїли,- яких 
зластиве мистецтво не має. Так само й теа .. 
тральне мистецтво не є вільним мистецтвом, 

бо стоїть на служqі драrІJатичної поезії. Для 
театрального мистецтва замітне те, іцо засоб·и, 
якими воно послу;уєть ся, є запозичені від 
усїх инших мистецтв, головно від· поезії, 'МУ:· 
зики й м.алSірства. Коли порівняємо засоби, 
що ниr.1и послугуєть ся кожде мистецтво З о
крема, то побачимо, що найбільше доскона
лим із них, наймен:..uе мат~ріяльним є слово. 
Первісно слово є теж змис.'"!овим знаком, але 
ТОМу, Ш.О ВОі-іО одерЖt::ЛО ЗН~L:ЇНН~ ТЯМКИ, ЩО 
з кождим словом uяжеть ся тяні<а, стало во

но моsою, бесї.n,ою. Слово - бес"іда сама со
бою є вже творо1'1 ;-..mстецтва. Коли ж поезія 
як мистецтво послугусть ся мовою як твором 

мистецтва, щоби nредставитй внутрішнє жит
тє чоловіка, то 1'1Ожна сміло сказати : поезія 
поміж усїми мистецтвами займає перше місце. 
Вона є найменше матеріяльни~.,, на~більше 
духовим мистецтвом. Вона~ по словам Канта, за
вдячує свій початок fvІайже тільки Co;"VІOfvty rенїеві. 

11. 
Основні форми поезії. 

Загально nриймаєть tя nод ї л n о е з і ї 



На ~пічну, лїричну і драматичну. ЧИtw ріЗняті:t· 
ся· й у яких взаєминах до себе стояtь сї три 
роди поезії? Пригляньмо ся їх зовнїшнїй формі. 

· У .старовину ув~жали віршовану фор
му для всїх трьох родів конечною. У но
віщих часах ее змінило ся. І так епічна 
поезія в т." зв. героїчнім епосї (Ілїяда, 
Одиссея), в ідилях, баляд~х послугуєть ся вір
шам; у романах, повістях, новелях, оповідан-
нях, казк~х - прозою. Лїри•та поезія уживає 
майже виключно віршованої форми, хоча 
з ·другого боку маємо лїрлчні твора в прозї . 

. У драматичні~1 поезії под~Абуємо вірш і прозу. 
Бачимо з сього, що у зверхнїі1 формі, тобто 

· чИ твір написаний вязаною чи невязаноЮ 1"1О· 
вою, віршам чи прозою, не можна шукати 
ріжниц'{ між окреr-1ІН·1И родами поезії, бо епі
ка, лїр11ка й драматика вживають одної й 

· другої форr-tи. 
В широr<их кругах прийняла с" дУІ'1-

ка, що істотttою познакою драмІ·І в про
тистайности до enit<и ~і лї·)Иt<И є Діяльоf", Що 
з безлїчі дpartJ ус~ких часів і t!apoдit1 ма~же 
всї написані в розмовній фopf'·ti, ее факт, 
.ЯtП~t.~ З Ot<pC!'1•.,. ПОЯСНЮЄТЬ СЯ ТІІМ, ЩО Л.ЇЯЛЬОГ 
·•· · йвідпові;J.нїщою, ншібільше льоrічtюю 
1~ою драі\1іJТИчtюї поезїІ. Tt1 ес не Зtt.Jч:пь, 
· ~~ао -діяльог є відрубною tl(.,HKt-1cтoю дри~1і1· 
1""-;ttої поезії. Часто подибуємо в дра11-1ах мo-
•··fh.orи, а н~ніп, 11-1~смо цї.m драJІоНІ,. де в•·tету-
6 ·; тільки одна особа, т. зв. моtІодрами. 
~ 4овну форму стрічаfІ'-10 часто в епічній 
~езі\', так у віршовашtх епічш-tх творах, як 
). в ·ром :н-tах, повіст~х і новелях. Є і1 лїричЖ 
:nюри писані в діяпьогах. Отже істотна ріж
~-.Щ.·· між епікою, лїрикою та драмою лежить 
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не у вверхнїй формі. f\ .коли ·так, то. rр,ба jT 
Шукати у внутрішній формі, ·в сьому, яk· і що· 
представляt кожда з них. 

Пригляньмо ся перш усього, яке стан~ 
вище займають епік, лірик і драматик до 
свого предмету. І так становище лїрика є 
субєкти вне, т. зн. він ·описує прояви еве
го власного внутрішнього життя, свої душевні· 
нас-трої як щось таке, що триває в теперіш
ности, і то у злуцї зі світом і життєм, що йо
го окружає, . так, що або індивідуальний на
стрій поета. відбиваєть ~я в його окруженню або 
індиsідуальний настрій поета є зеркалом, у яко
му відбиваєть ся окруженнє. В лїричному творі 
ми всюди й усе відчуваємо присутність nоета. 

Коли лїри·к описує особисті· душевні на
строї, то епік описує зовнїшнї подїі або 
з власного життя, або з житт~ других як щось 
минуле. Що до становища епіка до даного 

• предмету, то є воно так, як у лїрика, субєк
П1внс. У дїйсносп1 маємо ЧИІ'1ало епічних 
творів,. голооно віршованих з давю1х часів, 
де поет стоїть поні\д предметоr-1, понад своїми 

особ~r-1и, отже Т3ЮІХ, у яких становище поета 
є обє1пивне. Сюди належать наро.цнї епопеї 
(пр. Ілїпда, Одиссея), яких уклад збт1~<ений 
до д::>аматичного. f\ле ее виїІ'·ІІ<и. На rомісць 
у J-Іо~очасних прозавих епічнІІХ твора.~ (рома
нах, новелях і т. д.) всюд11 за:--1ітна n.рнсу rність 
nоета, а ее для нас міродатне, бо якраз ця 
безлїч романів, повістн~і. опоаідань, новель 
рег.резентує епічну поезію нової доб11. Поет -
поЕ.істяр поводить ся зі своїм творо~І. з "' ~ 
особами зовсїм свобідно, навіть car-ю8iJ1~ · 
Він форNально кермує особами й подїям.11~.11:1. 
дає свому творові більший або менший .о 
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і~іи· велить подїям. відбувати ся ;в до·вшім аоо 
керотшім часТ, я'к йому подобаєть ся. ·В однім 
·місцї оповідає широко, в другім коротко. 6ін, 
кrіаде я~ основу лоаісти одно дїйство або· 
більше. Иому вільно перервати одно дїйство,
щоб розпочати друге, а відтак перервати Друге, 

, щоби продовжати перше. Він по своїй уподо
бі· вплїтає епізоди, описи . природи, 1'1ісцево.
стий і характерів, описи давно минулих подїй 
і_ переживань. Подїі не асе мусять бути як 
слїд уr11отивовані : приn.~"Л,СК 1 :-Jе~імовірність, 
неможливість, чудо - в епічних Ti.JOpax буденне 
зSІвище. f\ коли ще взяти під уаагу ті повісти, 
в яких автор від почап<у до кінця промовляє 
в першій особі, тобто автор сам, то r-1arи 
·мемо доволї. доказів на те, що стаtІовище 
епіка· до його твору не менше субєкти вне, ·як 
і становище лїрика. 

Коли лїрик описує осоuисті душевні· на
строї, а епік подїі з власного життя або 
з життя инших людий, то драr-tатичний nоет 
представляє дї~ства, акції як такі, що розви
вають ся в теперішности. В супропшности до 

• "" •• І 
ешка и .ЛІрика становище драr'іатика до пред-

мету є обєктивне. ДраматІ-'ІЧНА~і пост не опи
сує нї зовнїшнїх, нї душевш-:х г.ерснп1Е.ань 
своїх осіб, але велить їм саг'1и~1 сб·:;LІЛ>ІП~ на 
зверх те, що дїєть ся в їх душі. Про самово
лю поета тут не може. бути й І\1ОВІ1, бо все, 
що дїєть ся, мусить бути як слїд умотивова
не, всяkr психольогічні неІІ"ожпиоости, неіІмо

вірности виключені. Взагглї в драмі нїде не
замітна присутність поета. Яt< епічна й лїрич
на поезія є субєtпивна (підметна), так драма
tична обєктивна (предметна). 

Пригляньмо ся тепер, яке становище 
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,займають еrіік, · лїрик і драматичний· · tі6ет дб 
слухачів, до публики. Епік. і лїрик рtІисую:rь, 
оповідають слухачам те, . що їх особи, чи сам 
по.ет, говорять, чи дїлають, або відчувають ; 
так епік і лїрик є посередниками між особа• 
ми своїх творів, або й особою самого поета. 
і слухачами. Драматик не сам; але rтри помо& 
чі ·',tftєвих осіб, отже не посередно, · але .беj··і 
посередно промовляє до слух~чів чИ глядачів, 
або коротко: драматичний поет ·П р ед ст а
в л я є. Епіка й лїрика є оповідною й описною, 
драматична поезія представною поезією. 

Третїм моментом, що відмежовує ,ара
матичну поезію від епіки й лїрики, є: те,· 
що драма звертаєть ся до двох змислів 
рівночасно, а саме до зору ·й слуху, а· 
епіка й лїрика тільки до слуху, бо чи
:rач, ее те саме, що слухач. Цей факт за
певнює драматичній nоезії перше місце між 
усїми мистецтвами, бо так само, як епіка й 
лїрика, звертаєп~ ся й малярство, різьбарство 
та музика до одного змислу, малярство й різь- . 
барство до зору, музика до слуху. f\лё ще й 
з иншої причини належить ся Драмі перша 
місце в поезії: .. ~она є найтяжчим і найбільш 
мистецьким родом поезї:''' (Н. Schlag, Das 
Dr22ma}. І так що торкаєть ся епіки, то чоло
вік уже д1ниною радо фа~пазує й оповідає, 
а дорослий видумує довгі оnовідання · дЛя 
р08ривки дїтий. Широкі круги ·~итачів мають 
більше зрозуr-1іння для повістий і оповідань, 
як для лїричних, а ще менше для драматич

них творів. Ll.lo до лїрю,и, то й .вона є лек
шим родом поезії. Справедливо каже Шо
пенгавер: "Не треба бути дуже замітною 
ІІюдиною, щоб уложити гарну пісню." Чимало 
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молодц'ів ·пtдростків ще на шкільній лавці 
трібує своїх сил в уклdданніо лїричних вір· 
Шів. Шопенгавер пояснює ее явище тим, "що 
rs молодця всяке поІ<міченнє викликує почу
ваннє й настрій, тому й молодець спосібний 
до лїричної поезії." До драматичної поезії 
здібний щойнG> зрілий чоловік, розумієть ся, 
лише той, якому драматичний талант даний 
з природи. Длятого богато було й є таких, 
що здобули розголос повістями й л'tричними 
віршами, а дуже r-1ало таких, що велавили ся 
драмамн. Правдисість цього доказують факти 
з життя найвнзна•1нїщих драr-1ат~ків, ЯІ< Шек
спір, Шіллєр, Ібзен, з котрих І<ождий пробу
вав своїх сил спершу в епіцї або лїрицї, а 
щойно пізнїще в драмі. Подібне явище за
мітне із розвою лїrератури цїлих народів, як 
давних Греків, f\нглїйцїв, Французів і Нїмцїв, 
у котрих розцвіт драматичної поезії 11рипадає 
nq "розцвітї ·епіки й лїрики . .,Драма"' каже r. 
фрайтаг, ,, ~1ожли!3а щойно годї, коли довер
шить ся псглибленнє людської дyJlli. •• 

Бачимо з сього, що між драматичною 
поезією з одного Gоку, а еп-іною й лїрикою· 
з другого є велика прогалина, а саме: епіка 
й лїрика тво~ять разом лею1н1::-t і простїщий 
рід поезії, вони звертають ся JІІ1Ше до одно
го змислу, одна й друга є оnисним і субс:к
тивним мистецтвом; дра~1атична поезія є тяж· 
.чим, більше мис 1 сцькн~ і длятого відносно 
молодшим ми(~тецтвом, вона зrзертаЄТІ> ся pis
tiO'!acнo до ДІjtJX JІІ.1ИСJїів і є обєктивною та 
представною ІІОсзією. 
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ІІІ. 
Драматич.nа поезІя. 

Драматична nоезія _:як сказано - пред
ставляє, ставить нам життє як теnерішнє без
посередно nеред очі ; а коли так, то . nред
метом Гі можуть бути тільки дїйства, акції. 
Вже F\рістотель лучить тямку життя з тямкою 
акції, коли каже, що драиа є nредставленнєм 
життя й акції, бо життє - то дїланнє, . не . 
спЬчинон. Вегетативне життє, або таке, що 
nроявляєть ся в ситуаціях, нїян не можна 
nредставити ян теnерішн~ - лише рухливе 
життє. Так CltMO епічне й лїричне життє не 
може бути представлене на сценї. Уявім собі 
на сценї особи, що перед глядачами відчиту
вали б або проголошували би з памяти яке. 
оповіданнє, або відчитували б на переміну 
діяльоги. Чи було б .оце живе представленнє? 
1\бо уявім собі на сценї ocoбvt, що висловлю
вали· 6 перед глядачами свої почування. Чи 
було б ее nлястичне узмиrповленнє життя? 
Остає отже для драматичного представлення. 
виводити перед гляда~а\VІи людсьне жит.tє 

в фор~..,; дїйства, в формі акції. Длятого пред
ставна поезія називаєть ся від давна др а
мо ю (Gr:Jma - по грецькому дїйств_о, акція). 
Коли один із найбільших критиків, Лєссінr, 
уважає акцію пред•.., етом поезії взагалї,. то 
тим більше мусимо уважати акцію предметом 
драми, яка ставляє нш.ІІ перед очі людий не. 
на те, щоб вони оповідали. але на те, щоб 
.дїлали, бо загалом цїкаве на,... не так те, що 
чоловік говорить, як радше, що він робить, 
дїлає. Отже драма без акції не є драмою, 
драма ее акція. На цїй о(нові можна податн 
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о.с:~таку дефінїцію драми : Драма ~е артистич .. 
не наслїдуваннє акції при помочі прИсут
них дїйсних· :осіб -або І<оротше: др ·ама ее 
п р е д с т а в л е н н є а к ц і ї. 

Вже .в самих початках зазначили ся дві · 
основні драматичні форr-1и: поважна й весела. 
ВсЯка поезія - каже f\рістотель - дїлила 
-ся на два роди, згідно з удачею поета: ви
щі, благороднїщі вдачі звеличували в піснях 
богів і героїв, нижчі натури висr-1івали в піснях 
буденних людий. З ч9сом найшла ся для 
обох родів ·окрема віршева міра: для поваж
них г~роїчний пірш, для номічно-сатиричних 
ямбічний (від rрецькоrо jambizo - вИсміваю). 
Дальший крок у цьо~у напрямі означає ГotVIep. 
В Ілїядї й Одиссеї, яких уклад є дуже збли-

. --жений до дt=-uїv1атичного, виСlупають і бесїду
ють особи подібно як у драмі, так що ті епо
пеї міспrть з~родки трап:ді"!" : у приписуваному 
Гомеро-ві t<оr-1ічі1ому епосї "''argites (дурак) 
предметом гюеп1чної оГ!рібки f r{оrІІічна сто
рона життя, так що в згад.JноrwІу епосї містять 
ся зародю-. І<оrvrедїі. Коли пізнїще витворила 
ся властива траrедtя й ноr-1едіЯ, то одні із 
поетів, зідпоІ3ідно до свос'і' зnа!~і, стш1и з авrо
рів смішн~Іх (комічr:их) пісень ~ьторами коr"Іе
дій~ инші сга~нr J епіч~их спі~uків авторами 
трагедій, бо uї нові форі'-1И поєгичного r-rистец
тва (трагедію і1 комедію) бiлr~•JJe цїнено, як ті 
старші (гсrоїчний епос і КОі'-1Їt;ні піснї). Заки 
до сього Ррнйшло, то очеrнtдно й цї новіщі 
форми (тра~·е;~ія й t-:orv;eдiч) розвинули ся 
бvли з малих по!.:<н~ів. І Т~!< трогє::дія rювста
ла із т. 30. дітіраІ"~бів, пісень у честь бога 
Діонїза, 3 І~ОІ"ІС~І.і'.і із пісень Фалля, 1цо звели
чували плод~очу силу r;рироди. Цї перші r1o· 
чатки розвиваJІи ся ступнево. Трагедія пере-

(· 
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ходила у своиому розвиткові ·чимало фаз, доки 
не осягнула такої ф'рми, 'ltta · відповідала. іі', 
· ст.<?:rї. В тім часі перший із трьох найбіrіь~ 
·ших трагікін, f\йсхіль, додав Провідникові хо
ру,: що про·голошував дітірамби, другого бе.; 
сїдника й таким робом надав діяльоrові пер
ше місце в драмі та обмежив значіннє хору 
до другорядної ролї. Другий з черги трагік, 
Софокль, впровадив ще третьоге актора й 
І:!.і)J.повідну сценїчну декорацію. f\кція· • рагедїі1 
з часом ширшала й сим· СІіІособом досягла 
потрібного числа діяльогічних актів"; рівно
часно винайдено аідповідну сценТчну обстано
ву, ІЦ'ЛЇси (Jі.аштунttИ), сценїчні прилади, тощо. 

Фази розвитку комедії мі2Лозвісні, no 
думцї f\рістоте-ля, дтпого, що ком&дія, ще 
доего. уаажала ся з·а щось пї.дрядне. У 
Греції деtі>жава опікуваtnа ся спершу лише 
трагедією та достачувала хористів, тодї як ав
тори комедій посл~гували ся добровольцями, 
і щойно пізнІщ~, коли комедія досягла пев
них сталих форм,· прийшла їм держава в по
м·іч. Із СицилГі, дв вона на·самперед розви
нула ся, перейшла комедія до Греції. Тут 

• nерший Крат на:цав їй артистичної форми; не 
висміваннє поодинокФІХ осіб, але комічне зо
бражуваннє неппивних ЧСJ='Т станіа і суспіль
них ·кляс було ІіІ'Ї.ІІ. тепер Гі змістом. На най
вищий ступінь розвитку поставив комедію 

f\рістофан .. 
Подібний є початок новіщої драми. Во

на теж повстала з релїгійних ігор, а самє із 
середнєвічних духовних містерій, [ЦО пред
ставляли подїі з життя Христа й святих. По
біч містерій бул-и ще т. зв. моралї, змістом 
похожі на містерії, але переплїтані комічними 
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сценами з буденного життя (т. зв. інтермедії, 
інтерлюдії); з них оце 3 ча~ом рознинула ся 
середнєвічна к.омедія. Цї останні с1оять ма
буть· у сполуцї з инш~ми формами старо· 
римської драми, що 3 них вони либонь пе· 
реймили згадані комічн-і елєменти. Так бачІt~ 
мо, що й у нооіtцих часах вн<е ду)Ісе вчасно 
доконав ся rюдїл •рами на поважну і1 веселу, 
трагедію й комедію. І дійсно, є лише два 
становища, LІ~о з н11х мансна глядїти на люд-і 

ські вчинки: пова>·нне, що є заразо~~оt стано· 
вищем етики й серця, та веселе, що є зара· 
3ОМ становиu~еr.11 ро]уму й змtкловск ги. Тнм 
то й спрі;іведливо уважає естстr~ка лише зга· 
дані дві осtювні форми драми за одиноко 
можливі. На ктнду річ, на кож~1у подїю 
можна дивити ся з onнoro або другого ста
н6виu~а. з поважного або в~сР.Л()ГО ; предста
вимо 'й драматично, то повстане драма по

важного або веселого зиісту ; бо траrіJм і 
комізм є в усїм.. треба тільки в~~о1іти знайти 
його та як слїд освітлити, а •ж ми берем<;> 
річ із трагічного чи комічного боІ<у. ее зале· 
жить від станові1ша, на якім r-ш ст~ІІ~г.ІІо. Нї
мецькому ідеалїстоRі Шіллерові ш-1дала ся Ор· 
лєанська дївчина гідною, стати rероїнею пси· 
хольогічно глибоко обдуманої тр~гедїі, а 
французький раціоналїст ВольтЕр внсміває 
Іванну д' f\рк як підступну, хитру "Pucelle". 
З другого боку - треба признати - люд
ські вчинки є сього _роду, що надають ся 

більше до трагічного, як до комічного спосо
бу представлення. Траrічний поет - к~же 
Шіллєр - мусить у нашім серцї збудити 
цїнавість, його штука - ее постійне розбу
джуванне nрИстрасти; комічний поет мусить 
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зайняти розуr-1, його штука - ее постійне 
відвертанtіЄ rІf>И( т рис ги. 

Отже маєr-10 в одпасти дра~~rtи дві мож· 
ливости : трагедію й . І<омедіtо. Тrаrс.ція звер
таєть ся до серня чита•Іів чи rлн.цачів, вона 
зворушус ; ко:-tедія зверті1єть ся до їх розуму, 
вона розвеселю~:~. Що\1. посt~реднє мін< обоме 
не істнує, ·бо т:.~ншо у ... нзІ-!нt собі, 111оби noer· 
на одИtі і то~1 самий Пf.>~дмс r диви в с~ рівно
часно з поважного і1 t3t:сслого боку, а6о шо
би зближав ся до t-ІІ"оrо рівнr.н,скно а поваж
ному й вF;селоrІІу н"строєві. Tatt звані ·5рагіко
r-1едїі й гіляротраї·~;JіІ (веселі трш·едії_) годї 
брати повС.Іжно. Поіlри назву "тра_гедія" стрі
ча€мо в дрur-1атичній лїн:ратурі щ,е ІІ'-!зку 
"д~dNa•• (в тіснїщо~~у зна•ІіІІнrr)): Нї~І!Ї пр. 
наз1-1вають ее ,,Oram3" або "Scl,зuspie!·'. Від 
властивої траrедії дра~·~а в тkнїmо·.1у зна·~іtt
ню р!жі!;нь ся лИше тим, що гер:>;і Е.;Інод:.-~ть 

цїло, щоб у дальшо~"У життю НЇ!І.ПО!<утувати 
провину ; а в rім - у драr-1і (Schиuspicl) та
кі ж ІlОважні конфлїкти, як і в траrедї:·. Після 
цього маємо : 1.) траr едію. тобто драпу по
важного змісту з неu..tастн~и •. ., для r·cpr6i за

кін1!еннєм, 2.) драму (в тїснїщому зна!J:~і:-іЮ), 
тобто драму поІ:3ан<ного зr,Іісту зі щас.1ивим 
для. героя зан!нченнєм, і З.) коr11едію. т. є. ~ра
му веселого :нvtісту. 

Заки прийдемо до властиsої тее:ріі ді'а
ми, не від речі бу:1.с: згадап1 npo джєре.'18 
драматичної теорії, !1р~МСJТ:1'НЮЇ науки. Пер
шим і найбогатшим н>-нere.'1or-t -:: твори дра
матичних rенїІв. Г енЇЙ СВЇДОі'-10 ЧИ tif:CaЇ,J.OMO 
носить у собі всї правила, або - як каже· М. 
Лїберман - з кождим генїєм мистецтво на
tІОВО· народжуєть ·ся. Такими rенїямн бупн. 
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(:офоКль, Шекспір, Лєссінr, Wіллєр, Гете, 
. Кпяйст. f\ле rенїй - по словам Канта - мо~ 
же дати тільки богаrий матеріял для nродук
тів мистецтва; щоб цей матеріял обробити 
й надати йому відповідної форми, на ее тре• _ 
ба вишкаленого талt1нту, який мав .би потріб.:. 
ну силу осуду та створа--ів такс, що устоял_!).. 

ся б перед силою осуду (Капt, Kritik der Urteils
kraft). /\бо инакше : таланоєит: одиницї си~ 
лою вродженuго їм критицt-tзму виводять із 
творів rенїїв загальні правила й нор·ми та 
построюють систему теорії драми. Виходить 
із цього, що мистецтво - в сїм разї драма
тичне - мусить бодай на кільt<а кроків ви .. 
передити теорію, щоби вона могла мати 
основу. З друго_го боку теорія може ,в дечому 
випередити мистецтво й стати спонукаю до 
його дальLІ.Іого розвип<у. Бо навіть генїй ·
свідомо або несвідомо - творить після взір
ців, що вже істнують. Так отже драматичне 
~истецтво і драматична теорія - наука уза
лежнюють одно. одного. 

Першим і найбільшим критиком поет!Іч
ного. мистецтва є f\рістотель (4. ст. до Хр.). Ио
то поетика, хоча зберегли ся лише фраrмен
тарично - а й те, що зберегло ся, ее мабуть 
тільки короткий витяг оригіналу -- все таки 
є основою драматиЧНОУ--- теорії. Всї учені та 
критики новіщих І· найновіщих часів, як Лєс
сінr, Гердер, Шіллєр, Шлєrель, Гегель, Фішер, 
Шоnенгавер, Фрайтаг, Бультгавпт, Гессен, 
Гарлєн, Hoccir, користували ся поетикою 1\рі
стотеля й на нїй опирають ся. Також у ств
ровину загально nризнаввне абсолютне зна-. 
чіннє науки f\рістотел" ·та П вnлив на розви-

. ток. драматичного n~сьменс:тs~; но ІіЇЙ ~опер 
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ся головний представник новіщої грецької 
комедії, Менандер. І в середнї.х віках· заміт· 
н_~й вплив теорії грецького мудрця. Друrим 
загально признаним критиком . і теоретиком 
драми є Лєссінr (і- 1781.). У своїм rенїяльнім 
творі "Hamburgische Dramaturgie" роЗбирає 
Лєссінr критично французьку клясичну драму 
(Corneille, Voltairє; Di~erot) і, опираючи ся на 
поетиЦї f\рістотеля, виt<азує хиби французьRої 
драми відносно так зв. трьох однот - одно
ти акції, часу й місця. Французи - покли.; 
куючи ся на f\рістотелЯ -:- зважали на всї 
три одноти ; Лєссінr доказує, . що Французи 
не зрозуміли f\рістотеля, бо він уважає за 
конечну тільки одноту акції, а одноту часу й 
-місця на стільки, на скільки сьог'о вимагає 
акція. Драма Шекспіра - по думцї Лєссінrа -
·хоч не має безпосередно нїчого спільного 
з поетикою f\рістотеля. та з грецькою ~лясич-. 
ною драrw1ою, у своїй істотї стоїть ·ближче 
f\ріСтотеля, SІК клясицистична драма .Францу
зів. Такою річевою критикою поклав Лєссінr 
тривкі основи під будівлю драматичної теорії. 
Побіч оцих двdх rенїяльних критиків стоїть 

" чимало новіщих визначних теоретиків, як r. 
Фрайтаг, що в своїй "Technik des Dramas" 
створив теорію трагедії, і Г. Бультгав.nт, .що 
у своїй "Dramaturgie, des Schauspiels" помі
стив ряд допших теоретичних розвідок і ко
ротших вказіво,к, дуже· цїнних для драматич
них письменників. 

Теорія драми. 

Із наведених АріСтотелем загальних дра
~•тичних правил перше й найважнїщ-е - .с~ 
акція. Бо драма - кеже f\рістотепь ~ -ее ер-
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тисти'ІНе наслїдуваннє не осіб, але акції та жит· · 
тя, так само щастє й нещастє життя є обняте·· 
акцією. Наше життє спрямоване все на з гори 
означене дїланнє; люди з огляду на свій ха
рактер є такі або инакші, але від їх дїлання 
залеж11ть, чи вони живуть щасливо t:tи неща

сливо. Отже бачиr--10, люди дїлають не на те, 
щоб показ;Jп1 свій характер, бо вони прино
сять Dже готовий х~рактер до дїлання. 1\ к
ц і я є нёJконечною цїллю драми, а наконечна 
цїль найважнїu~а. Без акції драма немислиме;· 
без хара1перів можлива. Хоч би поет змалю
еав і найнраш.і характери, уживаючи при тім 
нnйrарн'і'ш,нх поетичних висловів. 'то ~е ще 
не була би дра~-1а; але як би поет представ.ttв 
акцію, то ее була б уже драма, хоч мова й 
хара'ктеристика недомагали б. Переміною 
щастя в нещастє робить драма на нас най
глибше вражіннє, а ся пер·еміна є частю ак
ції, а н~ характеру. Отже основою й душею 
драми є. акція. Друге- за f\рістотелем -ее ха
раІперистикl!, бо акція нероздїльно звязlІна 
з дїєвими особами, які в першій· мірі своїм'и 
характера~1и приковують до себе нашу увагу. 
Третє - rозумопо-реторични.й момент, а саме, 
щоби дїєві особи говорИли до речі й відпо
відно до обстаоJ:Ін. Четверте ее мова, пяте му
зична композиІ1і11, вкінцї шесте - театраль
ний сценїчни;1 r-1·')r.1ент. Що до сценїчного 

: моменту, 10 він. - ло думцї f\рістотеля -ле- · 
жить поза обсягом драN.Jти•І:юго мис1:ецтва 
й з усїх шести моментіп найменше вяжеть 
ся з влс...стивою поезією, б:> до5ра драма ді
лає на нас сама собою як твjр мистецтва, хоч 
бн й не була вивед.ена на сцені'. 

Так писав 1\рістотелtt, великий греw.киtІ 
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мислитель, більше як 2.200 лїт незад. 1\ те- 1 

пер виринає питаннє : яке становище займа
ють новітнї часи й теоретики до цих сформу
лованих f\рістотелем вимог? Пять зі згаданих 
моментів виведені безпосередне з істоти дра
ми, то ж вони й нинї мають безумовно за
гальне значіннє. Що торкаєть ·ся му:ЗичноТ 
композиції то вона по нинїшньому р-Jзумінню 
не є істотною, але чисто nрипадкавою частю 
драми, бо як останок богослуЖебних співів, 
що з них - як с~азано . - повстала грецька 

трагедія, удержала ся ще в замітних для 
грецької драми хорових партіях. Властива 
драма - зложена з діяльоrів --вже в·часах 
f\рістотеля увільнила ся була від музики. 1\ 
все таки й тодї годї було уявити собі драму 
без музики, бо перерви в антрактах. все бу~и 
заповнені музикою. Цим пояснюєть ся факт, 
що f\рістотель зач~слю~ музичну композицію 
до істотних частий драми. Наша драма не 
має з музинею нїчого спільного. В наших ча
сах зазначуєть ся виразно змаганнє д9 чистої 
драматики, а ее змаганнє йде в тім напрямі .. 
щоб зовсїм - навіть із антрактів - усунути 
музину, бо музика - мовляв - псує викли
каний у нас ·виставою драми настрій і нищить 
іллюзію. Се змаганнє з чисто естетичного бе ку 
.вповнї оправдане. f\ вже музично- вакальні 

. партії в самій драмат11чній анції зовсїм не н21 
місцї, вони належать до опери й оперетки. 
Думка f\рістотеля . про взаємини між. сценоЮ 
і драмою мусить бути в дечому змодифікова
на. Що. драма ян твір мистецтва й без сцени 
може осягнути свою естетичну цїль - ее 
правда, еле· правде й те,. що добра драма, 
•ко перед усїt1 відnовідає вимоr:21м акції. на!! 
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даєть ся до снснїчної вистави й ·неначе ство
рена для неї, бо драма має представляти, а 
годї уяаа-пи собі nредставленнє без сцени. 
Про те ЯІ<раз на саенї розвиваєть ся драма 
в цїпін своїі1 І<rасї, сцена дає, або хоч по
винна нам ц<ни Іlorme зрозуміннє драми, сце
на під! !ОСІНь ефект драми. Длятого добрий 
драмQП1і~ все мс:є на оцї сцену. 

1. Др а r111 ати ч на а·к ці я. 

Kor;VІ аю~ія ,є основою·, душею драми, то 
треі;~ б;1ижче прн3адумати ся над 'Сі істотою 
й розглянути т,· структуру. Що таке драма
ПfLіJ·:а акція ? Перед усїм не ( вона ідеt-tтична 
з 30Вtі'Ішнім дїланнєм. Хоч би особи в драмі 
порушали ся з місця на місце, обнїмали ся, 

. падали одна одній до ніг, млїли, хватали од
на одну за 'Іуб, бJ-!ли ся, а навіть вбивали 
ся, то це ще не була би драм~тична анція. 
Треба .крім ~овнїшньої ще внутрішньої анцїі, 
а U.\0 не· можна уявити собі одної побіч дру
гої, то ·-fо!усяп) 13Они ·- зовнїшня й внутрішня 
анція. - взаїмно себе пронwкати (Lessing, 
.Hamburgische Dr.amaturgie). Драматичний поет. 
мусить тямити зовнїшнє дїланнє так, що во
но. випливає з дїлання. Зовнїшня подїя сама 
для себе, ізольована від почування - ее 
епічний елємент; почуваннє само для себе, і
зольоване від зовнїшнього дїлання - ее лї
ричний елємент. Щойи~, коли з почування 
виросте д!ланнє, а дїланнє зр.:>дить нове по-· 

чуваннє, з ЯІ<оrо вийшло б нове дїланнє і т. 
д., а·бо коли між почуваннєм і дїланнєм, дї
ланнєм і почуваннєм істнуоати ме причинова· 
звязь, щойно тодї мати ~1емо драматичну ак

ціІQ~ Річ не у зовнїwнїх поДіях, а . радwо 
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в сьому, яке вражіннє вони викликують у д'І'є
вих осіб :-- читаємо в 53. роздїлї Лєссінrової 
,.Драматурrїі". Як примір наводить Лєссінr ·ко
медію Молїєра "Школа жінок". Драма, що 
в нїй зовнїшнї подїі мають перева·()і, як пр. 
Гетів "Гец" не має того ефекту, що- ті драми, 
В Я1<'1Х П()ДІІ r, ВИГ' ,lИI!SOt' ВН" І"ріШ'іЬОГС' J.:_,r 

стрJю, я•. пр .. ~.Jозбї •ники , "Л~і ка вс во й .\о·.ан
нє" Шіллєра або Шекспірів "Король Лїр". 
Що драматична акція може дуже добре обій
ти ся без усяких насиль і взагалї бе3 замітнї
щих зовнїшнїх подїй, на ее може нам по
служити за примір трагедія · Шіллєра . "Марія 
Стюарт••. ВелИких зовнїшнїх подїй тут май
же зовсТм нема. Драма починаєть ся від тієї 
хвилї, як королеву Марію засуджено на 
смерть. Всї події, що спри~инили засу~, скла
ли ся ще, за ки розпочала ся . властива драма~ 
Зрада Бабінrтонів, 3лочини, що їх допустила 
ся Марія, неправне увАзненнє Марії - все те 
лежить перед властивою драмою. Коли так, 
то що ж саме дїєть ся в драмі? ЗовнїшtІЯ ак
ція обертає;rь ся головно коло ви~онання за
суду, проголошеного .- яt< сказано - перед 

початко"м драми. Противники Марії з одного 
боку уживають усїх зусиль, щоби присилу ... 
вати коро11еву Єлисавету підписати . за суд 
смерти та прискорити його виконаІ+Нє, а 
прихильники Марії з другого боку доІ<лада
ють усїх старань, щС?б увільнити Марію. От 
і цїла пятиактова дра-ма. R кілько драматич
ного життя в цїй на перший погляд так не~ 
значній акції І Кілько життя в кождій сценї, 
в кождій особі І R вже Стріча с;>бох жіf!ОК 
ІіИказує так богаіfо психольоrічних тонкостий, 
1110 аж дивно, ·~к поет зумJа у ,..в~звичайнїЩ)' 



Араматм~на акцІ•· •• 
Ііодію влити Т21Ке 6ОГ2ІЦТВО думок І почувань. 
Марія~ що виходить на стрічу Е:лисаветї, що• 
би просити в неї прощення, находить с~тис-
_факцію в цьому, що упокорює Єлисавету в при
~сутности їі любовника, й через те саме при
скорює свою смерть. Поет пря\\10 оминає сце
ни, в яких виявляііа б ся брутальна сила. 
І Т=1К В!-1'<01-'а~~іЄ ~ас~·ду віr,буР:JЄТJ. CS' за :.це
t-'~, ~ довідуєио \.Я 11ро. єе від одної із дїя
вих осіб, яка передає глядачам особисті вра
\Кіння, що їх викли.кує в нїй акт насияля. 

Почуваннє - есе одно терпіннє, роз-ва-
. жаннє чи бажаннє - мусить nроявляти ся на 
зверх. f\ле сї зверхні' прояви є тільки на те, 
щоби бути доказом енутрішньо·І акції. Вчин
ки, що не еипливають із глибини душі, не 
належать до дІ'ами. Хоч би. в драмі подїі 
слїдували по собі безпосередне одна по од
ній, а не основуеали ся на душевному станї, 
то .в такій драмі не бупо б нї слїду акції, 
Що більше, накопиченнє зовнїшнїх подїй, я~ 
от бійка, метушня, битва, спинюють природ
ний розвиток акції й відємна впли.вають на 
-П характер. Добрий nоет - no думцї Лєссін- · 
га - добере со6і із цїлого ряду подїй, stкi 
містять с" в даніа1 фабулї,. тільки такі, що 
кидають як найяркіще світло на 100рактер, 
в1н може вибрати r.:обі навіть одну nодїю, на 
перший погляд незна-чну, але в даному ви
nадкові характеристичну, як зробив Шіллєр 
у трагедії "Марія Стюарт". Tenep- уже легко 
·можна відnсаісти на поставлене . нами nитан
нє. Драматична акція nредставляє ряд злу
чених ys одн~ цїлість nодїй так, що всі їі 
части мають одну й ту саму 3 гори .означеJ:ІУ. 
цїль. -f\ що поодинокі подП є ·випливом волі, 
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·актами волі дїєвих осіб, то можна коротко 
сказати : д р а м а т и ч н а а к ц і я є с п р я
мованим на _означену цї.rrь люд
ським хотїннєм. 

З істоти драматичної акції виходить без
посередне, що основою ·сі є боротьба. Бо 
коли б у драмі не було трудностий і nерепон, 
коли б не nриходило до конфлїктів, то вже пер
ша постанова, перше рішеннє довело б до осяг:. 
нення мети або до повної невдачі. f\кція не іJІО
rла б. розвинути ся, а ее противило б ся розум ін-· 
ню драматичної акції. Драматична аt<ція пред
ставляє отже ряд перепон, нена·~е ланцюг, ко

трого кожде кільце мусить бути роз~язане, 
а що найменше треба пробувати розвязати 
його. Життє - ее безупинна боротьб~. Жит
тє повне контрастів і конфлїктів. Тим більше 
мистецтво, яке дїйсність не тільІ<И наслїдує, 
але дорогою ідеалїзування ступінує, · мусить 
послугувати ·ся контрастами й конфлїктами. 
1\ вже драматичний поет Jttусить прямо ви
шукувати життєві ко_нтрасти навіть там, де 

вони укриті, мусить їх видобути н~ верх і 
підчеркнути. Пристрасть та обовязок, бащан
нє та неможливість виконання, nнутрішні: 
переконг.~ннє та границї закона й паную·чої 
моралї, станові ріжни.цї, ріжницї в поглядах 
на життє і світ - такі й подібні контрасти, 
ее буденне зявище. Без контрастів нем·ає 
Драми. Як акція є душею драми, так бороть
ба є душею акції. 

Коли в драмі річ іде про д'іланнє, а дї
ланнє звязане з особами, то потрібна що 
найменше одна особа, яка намагаєть ся пе
р~~~оtогти всякі перешкоди, 1.цоб дійти до 
О3наченої. мети. Можливі отже монодрами, 



!1 

щр а них один одинокий чоловік лу~ить у 
своЦі особі цілу акцІю й протиакцію. Бороть
ба в душі цього чоловіка не мусїла б бути 
конечно внутрішньої н22тури, він міг би по-

. борювати навіть видимі фізичні перепони зо

. анішнього світа. /\ле найчастїще буває так, 
що цї перепони явл,.юп') 01 в постатї якоїсь 
иншої людини, або й більшого числа осіб~ 
Tak доходимо до тямки драматичної гри і 
протигри (акції й проти22кції). Драматичну 
гру репрезентує особа, яка ВІ<дадає н~йбіл .. -
шу силу й енергію в побореннє трудностий, 
як~ сама собою, своїм характером і метою, 
до якої змагає, є для нас найбільш симпа
тична. Вона стає проте осередком драматич
ної акції, коло неї обертаєть ся цїла акція, 
вона є для нас головною особою, героtм. 
Драматичну протигру представляє особа або 
більше осіб, які виступаюrь проти героя, або 
яких він муситh поборювати. Все таки головна 
боротьба мусить відбувати ся в душі гсрои, 
хоч би навіть особа, що стоїть на чолї про
т.ивної сторо•іИ, представляла ся в яркіщому 
світлі', тому що репр~зентує світ розуму, або 
лукавство, а то й загалом пр11нцип зла, коли ге
рой є представн!1ком сАіта серця, ідеї добр;t. 
По правдї геро~і все представляти ме більше 
ідеальний пр,инцип. Так на пр. у Софокле
вій нRнтигонї" шорсткий і впертий характер 
Креона стоїть далеко позаду tІ е менше впер
того, але яснїtцого, ідеального характеру 

Rнтигони. 
По противній сторонї- ик сказано- мо

же бути одна, а то ~і більше осіб. Звичайне 
·складаєть ся на протигру біJІьше числu осіб, 
з яких одна має провід і лучить у собі суму 
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опору проти героя, 21 другі безпосередне або 
пасередно помагають їй. Натомісць драма
тичну гру репрезентує тільки одна особа., Це, . 
ясна річ, льогічна коі"-tечність, бо драматична 
акція від початку спрямована на певну цїль. 
Оттак герой може бути тільки один ; у двох 
осіб рівночасно ее неr-1ожливе, хиба UJ.O маємо 
до дїла з любовною парою, я ка стоїть в осе
редку акції. RJ1e ее лнше позірний виїмок~ 
бо любовна пара, якщо вона стремить до 
3луки предстаsляє в дїйсУости одиницю; опро
че й тут провід і головІ-ІЗ у'-!асть_ 8Се буце по 
сторонї одної з них. Так у Шексn!ровій траге
дfі ,.Ромео і Юлїя .. в першій полов~шї драми 
головну уч~сть в акції має Ромео, у другій 
Юлїя, при кінцї знову Ромео. У Шіллєровій 
трагедії ,.Лукавство,; коханнє" головниі-і борець 
є Фердинанд, що прямо пор~;ває за собою 
Люїзу. Часто гра й протигр~ зм~льовані рів
номірно. але буває й таке, шо прс гигра ви
ходить СИЛЬНЇЩе, яркіще, так UtO f.H1 В сум· 
нїві, де властиво гра, а де протигра. Це оче
sидно слаба стороt-ш r.рам~1. бо поет 1-1е ·по
sинен уводити нас у блуд. 1-Чайлїпше відпо
вість поет в1-1могам акції тсm.ї, .І<ОJtи запевннть 
героєві головну участь як не D Cill'~ili акцІї, то 
хоч в інтересї глядачів, і І<СЛІ--І відрізнить його 
від друпtх дїєвих осіб. щоб не було І-їаймен
шого сумнїву, що ~краз він, а tte хто нншнй 
є героєм драми. Участь протнгр11 в аh:ції му· 
сить бути доволї в~1знаЧі•а й заr-1ітна. щоб 
зазначинІ як слїд х3раtпер противности й 
боротьби. 

F\ тепер насуваєть ся питаннє : чн акцію 
'ачинає гра, чи протигра ? Це зележить від 
композиції драми. У вс'іх великих -троrедіях 
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Шекспіра (з виїмком Ліра й С>телляJ акцІя 
зростає в грі, т. зн. герой має провід у пер
шій половинї драми, він неначе виростає, 
підносить ся понад голеви протигри, а щойно 
в другій половинї драми виступає протигра 
що раз си.іlьнїще, піднїмаєть ся понад героя 
й на кінець приводить йог.о до упадку. В сїм 
разї герой є :vtотором у драмі, він перемагає 
всї труднощі одну по одній, доки не розібє 
собі ГОJ1ОВИ об останню найбільшу перепону. 
Другий рід уt<Ладу драматичної акції є від-
верненнєм першого. Движу'-tою силою, пру
жиною є не герой, але протигра. Вона веде 
перед у першій половинї драми й неначе 
тручає героя, аж доки він не вирве проводу 
з .РУК протИгри, ·з пристрасним поспіхом сам 

. кинеть ся вперед і не~відомо прискорить ка
тастрофу. Клясичними примірами є "Корол·ь 
Лїр" і "Ore.'lл-:.o''. Так са!'1О в І<омедії акція 
підносить ся в грі або в протигрі. 

Розбираючи тямку гри 1':1 nротигри, скон
етатували ми, що осередньою rочкою драми 

є герой. f\ле не нождий те:р, u~o обертаєть 
сЯ коло героя як осf'редн~JоІ точни, ее драма. 

Драмою r-1оже він бути шойно тодї, ноли йо
го акція одноцїльна., Домаганнє одноцїль
ности акції в драr-1і слїдує вже з поняття дра
ми й акції взагалї : з огл~ду на обєктивнє 
становище драr.1атичного nоста до предr.1еТ) 

та з огляду на з гори означену цїл~. драма
тичної акції, не можна у~шити собі двох, 
1'ptJOX або ОіJн,ше (:)I<L~i :1, Я І<Ї рОЗВІ--ІВаЛИ б СЯ 
nобіч себе або СJІїдувал~І по собі Яt< н епіч
них -rnopax (еrюпс~х. повіс1~х). Кілt.>КО то 
драм nовстаJІО на опюві : омероnої Ілїяди й 
Одиссе'і, або нїмецt.>КОЇ піснї про Нїбелюнгів, -
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а . кожда основуєть ся лише на одній jз цУ
·лого ряду подїй, що творять зміст згаданих 
епопей. Послухаймо, як . розуміє F\рістоте;nь 
одиоту драматичної акції. 

"f\кція мусить бути одноцїльна, т. зн. ії 
части мусять бути так скомпоновані; щоб 
розпала ся· цїлість, як виймемо. одну з них, 
бо щось таке, чого істнуваннє або неістну
·ваннє є байдужне, не є частю цїлости. f\кція 
ще не є одноцїльна, коли обертаєть .. , ся коло 
одної особи, бо з одною особою може вяза· 
ти ся цїлий ряд подїй, з яких навіть одна, 
взята сама для себе, ще не мусить бути одно
цільна, не те, щоб усї разом мали представ
ляти цїлість. Длятого дуже помиляли ся й ПО'" 
миляJОть ся ті, що писали або пишуть драми, 
які обертають ся коло особи Гераї<Ля, або 
Тезея, або якого иншого героя, в тій хибній 
думці, що дані подїі творять цілість вже тим 
самим, що обертають ся коло одної особи:" 

Отже оДнота особи - героя, ее ще не 
одиота акції. Це дві відмінні тямки. Історія 
літератури знає чимало драм, що не в усім 
відповідають вимогам· одноти акції, от хочби 
т. зв. королївські драми й комедії Шекспіра. 
По думцї F\рістотеля належ .. пь оминати по
бічні акції. І це домаганнє f\рістотеля часто 
нарушувано й нарушуєть ся. Коли f\рістотель 
рішучо противить ся сьому, щоби крім го
ловної акції істнувало побіч себе, або слїду
вало по собі більше акцій, то ее ще не зна
чить, щоби драматична акція обмежувала ся 
до одного конфлїкту, але щоб усї додатки, 
які поширююгь і збогачують властиву акцію, 
не відбігали від неї, тільки служили ·їй та тво· 
рили з tteю орrанїчну цїлість. Отже одиота 
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акції ·є !неодміннИм драматичним законом. Кля·· 
сич~ими примірами одноти акції є драми 
Софокля, т. зв. римські й модерні драми Шек
спtра (Цезар, Коріолян, Гамлєт, Отелльо, Мак~ 
бет, Ромео і Юлїя), всї драми Лєссінrа й Шіл
лєра, Клявіrо, Тассо й Іфіrенїя Гетого. 

Що торкаєть ся одноти часу, то в давних 
Греків опирала ся вона на тім, що драматична 
акція відбувала _ся протягом 24 годин. Одначе 
ее був лише звичай. Нормою це ніколи не 
було, не є й не може бути. Коли акція не 
дасть ся обмежити до тан кqроп<ого часу, то 
поет має можність заховати одиоту часу до
рогою іде~лізування, т. зн. поет взагалї не 
подає часу тривання акції: він приймає від
ступи часу, в яких ніщо не дїєть ся для ак
цїі, за неістнуючі, він не говорить нічого про 
реальний час; а може він зробити ее так 
зручно, що глядач. тратить з очий реальний 
час, а іцо найменше не призадумуєть ся над 
часом, який у дійсности мусїв :11инути, заки ся 
чи та подія склала ся. Є ее спосіб скорочення 
реального часу. 

Тямку ідеалізування часу можна прино
ровити й до простору, до місця, бо з хвилею, 
як акція відбуваєть ся на вузькім просторі 
сцени, великість і широкість реального світа 
для нас не істнують. F\ все таки квестія одно
ти місця в драмі в дечоІ'1У инакше предста
вляєть ся, як ·нвсстія одtюти часу. Наша уява 
може подуr-1ану акцію в кождій хвилинї пере
нести на иншу точt..:у в nросторі, ·на инше 
місце, а внутрішня звязь акції через таке пе
ренесеннє не буде нарушена. З огляду на ее 
одиота місця не є нормою. Поет може до
вільно зміняти місце - очевидно на скільки 
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сього вимагаЄ акція. Обмежувати акцію д' 
одного місця тоді, коли вона з природи річи 
ВJ1магає зміни місця, не вказано, бо легко 
могло б вийти таке, шо дані особи вистуnа
ють там, де ·вони зовсїм не налещать. 

Розумієть ·ся само собою, що поет, як 
усюди, так і тут, повинен поступати дуже обе
режно й обмежувати ся до конечности, бо над- · 
то часта зміна місця, а тим самим 3міна сце
нїчної декорації забирає богато часу й пе
рериває акцію, а ее спинює 'іі природний 
розвиток, відвертає увагу глядачів, псує на
стрій, .нищить ілюзію та зменшує ефект штуки. 
Ц.Jещ::nір міг собі позволити на часту перемі~ 
ну сцени, бо ·за його часів сцена була nри
мітивна, а сценїчної. декориLtії у нинїшньо
му розумінні' так, як. би й не було. Одного 
треба конечно вистерігати ся : переміни сце
ни в одн:м і тім самім акті. Це домаганнє 
nоставив уже французьхий драматиt< - Корней 
(Cornelle). Коли отже однота акції в драмі є 
безумовною конечністю, то одиота часу й 
місця є лише вказана - І-Іа скільки ее не 
противить ся природному розвиткові акції. 

Кожда й найменша Іюдїя в реальному 
життю иає свою при•Іину й наслїдок. Тим 
більше в драмі мусить усе, що слїдує, випли
вати із ГJОГ'ереднього, мусить усе представля
ти ся як наслїдок причини, один мотив . му
сить повставати із другого, одна подїя зроджу
вати другу, або -- по словам f\рістотеля -
мусить слїду~а:rи не одно по другім, але одно 
Із другого. Иншими словами : все, що скла
даєrь ся на драмап1':ну акцію, мусить бути 
як слїд умотивоване. Отже умотивуваннє ак
ції розуr-1ісмо як .узасадненнє поодиноких по· 



дій і полученнє їх а одну неподільну арти· 
етичну цїлість. Вже сама істота драматичної 
акції вимагає орrан·;·чної звяз•1 частий драми. 
Rле є ще й инші прнчини сього доr"Іагання : 
драматичний ефект основуєїь ся не на оглядан
ню. того, що дїєть ся ва сценї, але в пе~е
живанню того, що м~1 оглядаємо ; таке верt-

живаннє можливе що~Іно тод·.-, коли подУї ви
ростають конечно із харіш-терів та з ВЩ!·юшеtt· 
ня поодиноких осіб до себе. У драr-1і, яка 
обмежена чесом і пpocroporo~, кон( Ш1і1, а не 
припадковий ро3вИток найбільше зрозумі
лий і природний. У драмі, де все осt-юву~ть 
ся на внутрішнїй акції, при~1адок не має міс-

. ця. fl вже розвяз;<а драматичного конфпїкту 
мусить слїдувати з льоrічн~ю конечністю. Пи
таннє, длячого гине герой, або яка инша 
особа, мусить бути безумовно в~~лучене. Як 
би так не було, .то всї передумоги розвязки 
висїли б формально у повітрі. Був би це т. 
зв. deus ех machina - в модерній формі. 
Цею назвою означувано в старовину поSІву' 
божества при nомочи машинового приладу. 
Коли драматична акція була так заr.,отана, 
що годї було дійnt до їі розвязки природною 
_дорогою, тодї являла . ся на сценї прим •. 

· богиня flтена й встрявала в акцію, перетина
ла драматичний узол : за божою волею кін
чила ся драма. Так у трагедії "Іфігенїя в Тав
р'ії" на приказ богинї f\тени король Тоас від
пускає Іф.іrенїю, Ореста і Піnяда домів. Таку 
розвstзку конфлїкту вже в старовину уважа
ли ~а неприродну й недраматичну. Pt. все ж 
таки можна їі оправдати, бо по старогрець
.<им віруванням божество було уособленнєм 
".оральної сили, а вмішу~аннє його в акцію 
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не мало зовнїшньосо характеру. В наших ча
сах поет не міг би собі на тане позnолити, бо 
не може покликати с~ на ту r1opaлntty зв~зь, 

що у старинї. f\ проте й у •Іас 1 рапл?.єть 
СЯ ЧаСТО такиЙ deus ех me:кhina, ТіЛt1КИ В ИН· 
шій формі, найчастїще в формі 'Іистого при
падку, на приклад: весr.одївана rюяза о::оби, 
якої нїхто не брав у ра.)\убу, н€"уr.,оп1воване 
самовбивство і т. n: Такиі1 LL•ас.;нsвий ч11 не
щасливий припадок - ее молє-рІІV.Й d~us ~х 
machina, а хапають ся його звн•tайно слабші 
.а втори, J:<ОЛИ инанше не МО>-t<уть вибристи. 

Споріднене з приr.ад~Оі., є чудо. "Чудо 
- каже Лєссінг - зносиме у фізичt10~1у сві
ті, але в морально:-1у світі мусить усе йти 
своїм ходом. Чудо мсжJ1иве в опері. де му
зика є ферментом, що прони~ає матерія!Іь
ний світ і піцносить його понёід д·,·йсність ; 
чудо, допускаєть ся в епосї, бо тут r.,и не ди
вимо ся на нього очима, а лише уяиляємо 

собі його. В драмі, де все виходить із при
родних причин, чудо не має місця.'' Так само 
метеорольоrічні явища (буря, уливний дощ, 
сн·:говиця), все одно, чи вони спинюють ак
цію, чи прискорюють ·_-.-, як чисто приnадкові 
зявища не належать до драми. Метеорольо
rічними зявищаі\tИ може поет послугувати ся 
хиба тодї, як вони збільшують драматичний 
ефект. Бачимо ее в Шеt<спіровій драмі "Ко
рель Лїр", де буря, грім і лискавиця ·знаме
нито ілюструють і стулінують душевну бурю. 
Уживати дїтий до завязки й розвязки акції, 
не вказано. Треба також уникати в ·драмі 
всяких несподіванок, хиба що вони доволі 
умотивовані. 

)' 3ЕSязку із драматичною конечністю ТІ 



імс)вірністю стоїть· розуміннє т. зв. внутріw .. 
~~ правди. Лєсс_інr ставляє розуміннє іс:tорнч:. 
ної і внутрішньої правди лобі~ себе -Й каще _ 
осьтак : "На скільки· поетові має залежати на 
історичній правдї, ее вже давно~- рішив f\рі
с:rотель, а саме на стільки, на скільки історич
на подія, тобто така, яка дійсно СІ<nала СІ, 
вповні надаєть ся до цїли, яку маЕ; поет. Він 
потребує даної подГі не тому, що вона дій
сно стала ся, але тому, що вона таk сІ<лала 

ся, як того вимагає його ціль, так що він 
не міг би їі лїпше видумати. Чим якась по- . 
дїя для нас імовірна? Чи не своєю внутріш
ньою правдивістю ? Хиба не однаково, чи ся 
правдоподібність не лотверджена с . ніякими 
свідоцтвами нї традиціями, або лише такими, 
які нїколи не дійшли до нашого відома 7" 
Внутрішня правда має таку саму вартість, що 
·Й історична. Які не були б місЦевости, обста
вини й особи, що їх видумав по·ет, вони не 
мусять згоджувати ся з тим, шо дїйсно скла· 
ло ся. Світ поета -- ее може бути навіть 
фантасrи!Іний світ, що висить у повітрі,:. але 
мусить ее бути світ для себе, світ простору, 

· часу й причиновости, ладу й законів, світ, 
що в нїм, так ЯІ< і в нашім світї, все осно
ване на доконечности і неминучости. Одним 
словом: у світі, що його видумав поет, мусять 
мати силу драматичні закони. Такий світ є 
внутрішно правдивий. 

Драма ....:._ як сказано представляє 
орrанїчну цїлість, в якій кожда частина має 
своє місце і значіннє. · F\ проте 11риймив сЯ 
.з давен давна звичай, вплїтати в орrанїзм 
т. зв. епізоди. Епізоди - ее самостійні о,оин·и
цї, самостійні tцени в драмі, що н~ стQяrь у 
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конечній звязи з властивою ак.цією. Вже цей 
факт відбирає епізодам право істнування аДра· 
·мі. З другого боt<у мусимо числити ся з фак
·том, що такі епізоди трапляють ся навіть у 
найвизначнїщих Драмах світової лїтератури. J-, 
коли так, то вони мусять мати якусь цїль, бо· 
тяжко подумати, щоби Шекспір, Шіллєр або 
Лєссінr вплітали в свої драми такі епіЗоди 
безцїльно, несвідомо. В старогрецькій драмі
епізодІ'! - по думці f\рістотеяя - мали дати 
акторам змогу пописати ся своїм а·кторським 
хистом. У новіщих часах стрічаємо епізоди 
головно в пятиактних драмах, а саме пере

важно у t:tетвертім · ~ктї, де акція, що пере

йшла кульмінацийну точку, поволи спадає ; 
поет, що мав у nлян't написат:и пятиактівку, 
а не має чим виповнити четвертого • акту, за
місць закінчити· драму четвертю.,, актом, за· 
повнює йоrо епізодами, щоби таким чином 
легко дістати ся до пятого акту. В 9бидвох 
згаданих випадках епізод не має рації, бо 
або спинює природний розвиток акції, тому 
й драма тратить на ефекті', або прямує до 
побічни·х цілий, а ее знову противить ся істо
тї мистецтва. 
L Що торкаєть ся епізодів у драмах 
Шекспіра, Шіллєра, Лєссінrа, то вони пред:. 
стаеляють артистичну цїлість для себе (епі
зоди акторів і грабарів у "Гамлєтї"), або слу
жать до яркіщого освітлення характеру го
ловних дїєвих осіб, або до змалювання акру
ження. Вони хоч не лучать ся орrанїчно з ак-. 
цією, то все таки ві жуть ся з нею посеред-_ 
~о, по крайній мірі не виходять поз~ обсяг 
мистецтва. 

АfІпередно ·було мова про те, що дра .. 



матичний поет повинен · мати на оці те~тр, 
сцену. УваГу на зверхній театр, на сцену зве•: 
мо театралїзr·юм. К(і)ли сценїчні засоби вяжутЬ. 
ся з драматичною акцією й побільшують 
артистіоічннй ефект самої драми, то називаємо 
це здоровим театр!!лїзмом. f\ле як зверхні 
театральІІі засоби не вяжуть ся безпосередно 
з акц:єю, а є лише пр11nадковими додатками. 
фасрверн~і'1И (Bulthaupt, Dramaturgie), щоби 
штучн~п·t способоr-1 викликати ефект, якого 
драна сама в собі не має, і закрити недоста
чі драми, rзбо замаю-пи зір чи слух безкри
тичної публю~и, то це нездоровий театралїзм, 
ее так зв~ні дешеві сценїчні ефекти. Є ·певні 
театрал~,ні зисоби, яких поет не повинен по
минути, коли вони виходять із самої акції й 
моисуть побільшити драматичний ефект. Та
КИ!'Н1 засоба·r-1и. ~ пр. схід місяц;r, захід сонця, 
nе?есувс::ннє хr-тар, шyfllt дощу, лискавиця, грім 
шуїVt вітру, пожежа і т. п. Дві. силї дїлают1:: 
сгаілt.но в дра1'1і: поетична й драматична; тра· 
тя, що до н11х долучуєть ся - ее театраль· 

на сила. Вкупі з драматичною сповняє теа
трат-.на сила знаr-tєниту службу, але як В()Н8 
заступає. лище недомагання драматичної си
ли або, !ЦО більше, заnовнює їі недостаа.w; 
то така драr1а на сценї впр~вдї може мати 
ефект і nрі-1нести авторові бажаний успіх, але: 
як тв:р мистеuтва така драма є менше варт-

1-'u. Часто стр>ічаєr-10 в драмах неnорозуміння, 
на яких оснований голоgний драматичний 
конфлїкт; таке непорозуr.1!ннє легко дало q 
ся усунути, однак автор нзро'ІНО не допускає 

до сього, f о тодї розпала б ся цїла драма. 
Це одна із замітних сцеІіїчних штуч'>к, що 
закривають недостачі в композиціі" драми. 
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Драматична аа<ція мус11ть бу-w:и 1:!~ лише 
одноцїльна та умоті'івована, але й чиста, т. 
ЗН. В ІіЇЙ 11е ПОВИННО О}'ТИ НЇЧОГО ТаІ\ОГО, ЩО 
противило· ся б істоті мист~цтва, істотї драми 
й акції. Вже на вступі сказано, що правди
вv.й артнет не 1'1ає н·і·якої иншої цїли крім ці
ли чистого r-нктецтва ; а кол11 він має побіч
ну цЇЛІ>, тодї кажемо, що його твір не є тво
ром чистого иистецтва, але тендеtІцийним. 
ТенденцІя в пое:;ії - ее односторонне зма-.. ~. 

ганнє поета, nредстав~пи даю-аи nогляд мо-· 

ральний, релїгіі1tІий, ссціSІльний чи фільозо
фі~тий як одиноt<о раuіональний, правдивий. 
Що такий сnосіб nосrуnовання не є артис
тичtІІі:І, ВНДІ-ІО вже З ТОГО, ЩО ОСОбИСТИЙ іН
терес, яю-н1 даний nредмет nредставляє Д'hя 
nоета, відсуває арт11стичний інтерес - го
ловну ц"Іль -- на другий nлян·.- Ч~рез тенде;;цію 
затрачуt::: Іlоети~ший твір внутрішню nра~ду, 

бо всяка парт:.1йність заслїnлює. Поет, який 
на все, що дїє їh ся в світі, не ди вить ся з ви

соти обєктивіЛ-'ІУ, стає односторонним, само
любним, слїп~н1 на добрі сторони инших, і 
длятого не r-1uжe бути nредставником правди
вого мнсїецтва. Він nо~инен стояти nонад 
nартіями, для одних і других бути однаково 
прихильним, становище обох сторін застуnати 
з однаковою енергіfю й геварити так, як би 
він сам буз на їх місці. Він не може підлещу
вати ся публицї, нї панланяти ся моді, нї 
йти за т. зв. духом часу, він мусить бути 
безсторонним, безпартинним. Хто инакше 
поступає, хто хоче тут панувати, а тан слу

жити, хто сам говорить і дїлає, замісць щоб 
дїєві особи говорили й дїлали, той не є дра
матичttим nоетом. Так само р~збуджуваннє 
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ефектів• (невдоволення, ненависти) прот .. вить 
ся істотї мистецтва й драми. Коли драматичні 
твори вибираЮть у додатку за предмет ак· 
ції певні суспільні верстви і ставлять пр. нуЖ
ду робітників проти блеску хлїбодарів, то це 
тільки пригнеблює й роздратовує. Такими на· 
скрізь полємічно - тенденцийними творами є 
звісні драми Г. Гавптмана "Перед сходом сон
ця':· і "Ткачі", з котрих перша повна теоре
тичнv.х диспут, що надають ся радше на на

учну розвідку, як на сцену. Тенденцийні є всї 
твори полїтичного, релїrійного й фільозофіч-

. ного змісту, на скільки освітлюють дані кве
стїі односторонне, дальше т. зв. соціяльні дра
ми, що намагають ся в певному напрямі роз
вязати актуальні суспільні питання, як питаннє 
станове, проблєм вільної любови, питаннє 
двобою і т. п. Всї цї квестїі очевидно можуть 
·бути предметоr-1 драJІ.1И, йде тільки про ее, 
щоби поет поставив ся до них обєктивно. 

Тенденцийні в ширшому значіннї сього 

слова є драми обчислені на розбу~~у~аннє 
змисловости, всїлякі плаксиві траrед11 и ко· 
медії, дальше драми, що їх предІ'1етом щось 
страшне й осоружне, вкінцї такі, що пред· 
ставляють хоробливий, патольоrічний бік 
людського життя. Закрасну патольоrічної хо· 
рабливости мають між инши~Іи драми Ібзена. 
Ібзен безперєчно великий поет - драматик, 
РідІ<О ·коли один чоловік мав такий великий 
вплив на розвитоІ< nисьr~еіfПF!д, головно дра

матиtJного, як Ібзен. І в уt~раїнській драмі 
лишив ІбзеІ! соої слїди. t_~t-Ісrине вказати на 

Винниченt<оuу драму "Брехня," яка вже са
мим заголовком пригадує нам головний про-



блєм Іозенівськоі драми. Ібзен є творцем і ro .. 
nовним представником сучасної т. зв. модер-
:ної драмИ, яка так що до істоти акції, як 
що дd динаміки й архітектоні'ки дуже знач· 
но ріжнить ся від правильної т. зв. клясичної 
драми - старогрецької !1 новочасної. При 
родна, свобідна бесіда, невимушений діяльог, 
uJтука незвичайно плястичного змальовування 
характерів при помочі діяльоrу, здоровий 
вчасти реалізм, глибокі думки :....._ все те за-· 
певнює норвежському драматикові дуже ви-
3начне місце в історії драматичного мистецтва. 
З другого боку драми Ібзена, перед усім т. 
зв. суспільні драми, як Нора, Гедда Габлєр, 
Росмерсгольм, Дика качка, Мери - затроєні 
песимізмом і носять на собі пятно патольо .. 
гічної · хоробливости. Ібзен піддає строгій, без
nощадній критиці сучасний сусnільний лад, 
показує його гнилі основи, критикує сучасну· 
індивідуальну й суспільну мораль, розкриває 
життєву брехню і ставляє домаганн~ абсолют
ної правди. Згадані драми Ібзена скидають 
ся на суспільну критику в драматичній фор
мі. Ця тенденцийність є знаменною цїхою й 
головною хибою Ібзенівської драми. Цим 
пояснюєть ся, чому Ібзеч, що проявляє опро
че sелику творчу силу, хоч мав, і сегодня ще 
має чималу громаду вірних приклонниківu у 
загалу лублики н~ здобув собі симпатії. Ио
го драми, замісць підносити на дусі, як ч·исті 
тsори мистецтва, - роздратовують і при
гноблюють. 

Коли вже йде мова про чис rоту акщ1 
в драмі, то треба Lце ,згадати про елєменти, 
які nротивпять ся істотї драматичної поез:і. 
ик окремому родові поетичного мистецтва. 



доаметм.чма акw1. ••• 
такими епєментами є епічний 1- ліричниЯ· 
еnємент у драмі. Епічний елємент .._ ее опо
·відання дїєвих осіб npo мунулі подіі, тобт<.. 
tакі, · що склали ся перед початком властивої 
драми. Такі оповідаНІ::І)f в драмі можна виправ
дати тільки· тоді', коли знаннє минулих подїй 
є конечн·е до зрозумІння драми. Довідуємо ся 
про те звичайно з розмови дїєвих осіб, а са
ме в· першім актї. В дальших актах розмо
ви, чи там· оповідання дїєвих осіб про мину· 
л-е, можливі лише на стільки, на скільки ми
нула подїя причинюєrь ся до розвитку акції. 
- Так само лїричний елємент у драмі, тобто 
виq1овлюваннє пqчувань, лише тодї на місцї, 
коли має за ц1'ль змалювати пристрасть, що 
з неї виростає акція, або яка акцію при· 
скорює. Те саме можна сказати й про .моно· 
льоrи в драмі. Монольоr представляє свого 
рода обрахунок із думками й nочуваннямИ 
дїєвої особи тодї, як вона стоїть перец рішу
чим кроком. Взагалї епічному й лїр_ичfІому 
елєментові належить ся в драмі дуже обме· 
жене місце, бо в противному випадкові. нару
шуєть ся драматичний характер твору. 

Драма - як сказано - представляє за
округлену, з.амкнену в собі цїлість. Uїлість -
no словам f\рістот~л~ - є те, що має· поча
ток, середИНf й кінець, а що кінець, ее щось 
так~, що_ слїдує з попереднього, а по чім нїщо 
-не слїдує, то кінець повинен ЛИШL4ТИ по собі 
·пов_не моральне . вдоволеннє. Таке моральне 
sД()sоленнє можемо мати щойно т.одї, коли 
Qачимо, що нерозумні, злобні, нїкчемні вчин
ки, проступки й злочини потягають за собою 
наnежму відплату. Так доходимо до розуміння 
поеtич"ої справедливости. Домаг~нн~ !lс:>етич-
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ноі' справедливости дуже давне. Щойно т. 
зв. реалїсти й натуралїсти напятнували ее до· 
маганнє як неоправдане й безосновне, моти
вуючи ее тим, що в життю .не~иє справед

ливости, отже й твір мистецтва, ш,о наслідує 
дїйсність, не сміє Гі вимірювати. Така дуJІ.1ка 
не видержує критики,· бо вона виходить із 
хибного засновку. f.\истецтво - ее не саме 
наслїдуваннє реального життя, воно дорогою 

ідеалїзування підносить його понад дїйсність. 
Що торкаєть ся висказу, буцїмто реаль

не життє не знає справедливост1:1, вистане 

вказати на душевний неспокій •. грижу совісти~ 
що переслїдує злочинця. Справедливість, що 
її ВИJІ.1ірює людинї Гі власне серце, Гі со
вість, ще може більше страга й безnощадна, 
як та, що Гі вимірюють суди. Чому ж дrаиа 
мала б панехати один із ·найважнїщих обявів 
людського життя? Драма вправдї не може 
сеї виріануючої чинности душі представити 
s цїлій її . тяготї, але, поступаючи по закону 
артистичного ідеалїзування, може драма за
ступити . ЦЮ кару, яка ДОВГО триває та дїлає 
потайки, коротким, нагальним, видимим ви
рівнаннєм у видї смерти. І не мусить ее бути 
конче фізична смерть, ее може бути мораль
на смерть, тобто моральне зломаннє, обез
силеннє. Поетичної справедливости не _можна 
іде~тифікувати іЗ полїцийно - юридИчною ; 
на те ж вона називаєть ся поетичною. Вона 
прямує до узмисловлення засади, що в ідеаль

ному життю нїяка провина не може nро
йти безкарно. Та.ка поетична спраsедливісrь 
дає нам внутрішнє вдоволеннf.: й заспокоєннє. 
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2. Б у д о в а д р а м и. 

Драматичнt~ акція є в собі замкнена. во
на має початок, середину й кінець, вона є 
·Одноцільна, а всї її части стоять у причино
вій звязи. Драматична анція є свого рода ор
rанїзмом, а як орrанїзм иає вона певt1у струк
туру, будову. Подїя, що Гі поет вибирає собі 
до драматичної обрібни, не є відірвана, від
окремлена, але стоїть серед цїлого ряду по .. 
дїй; вона має отже певні передумови, які ми 
муси мо знати, коли хочемо зрозуміти акцію. 
Першим завданнєм поета є, обзнакомити нас 
із nередуr-~овами, з осноsами драматичної ак
ції. Се дї~ть ся у встуnі дparvtи, у т. зв. енс
позиції (Увіп) LЦойно по такім вступі мо
жемо з r1овниr., зрозу;~~~іннєм слїдити за роз

витком аt<ції. Перший крок до вJІасrивої ак
ції, nерший nочин до вязання дрt~матичного 
узла, до завязки аt<цїі називаємо побудним 
моментом. Від сеї точки акція зростає, під
нїмаєть с~ стуnневе що раз вище й доходить 
до кульмінацийної точки, 1цо є вершком ак
ції (Вершина); 1ут герой, чи н~м його про
тивники, осягають свою тимчасову цїль. Ту 
часть акції, що лежить між побудним момен-·. 
том і вершиною, звемо підємом або зро
сто~1 аwцїі. Безпосередно по вершинї слїдує 
зворот акції від щастя до нещастя, зглядно. 
від нещастя .до щастя - ее т. зв. періпетія 
(Зворот). Від сеї точки акція сnадає посту· 
пінна ; длятого ту часть акції, що слїдує по 
зворотУ, або періпетії, називаємо спадом aR .. 
ції. Як підєм акції кінчить ся вершиною• 
так спад акції кін·чить ся розвязкою кон
флїкту (Рішинець), в трагедії т. зв. •ка· 
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тастрофоІо. У .добрій д~амі добачуємо на· 
а1еред розвязку акції ; в- трагедії ждемо на 
неї з жахом, у веселій драмі з радісним 
напруженнсм. Щоби кінцевий ефект з5ільши
ти, вводить n0ЕП нову нес11одївану переnону 
щасливої розвязки,_ зглядно дає нам в останнt. 
вигляд на можливІсть щасли~ої розяязки 
(в трагедії); є це т. зв. момент останньої 
напруги*). Маємо отже три основні - при
знані вже f\рістотелеІ\'1 - складозі части пра-. 
вильної драми : ексnозицію, зав~с:;ку і ..роз ... 
вязку акції (в трагедії катастрофу) ; nісля по
ділу Фрайтага є їх пять, що опроче на одно 
виходип.: ексnозиція (увід), з~іст, вершина, 
спад і розвязка або рішинець аt<ції (у тpGreL 
дії катастрофа) ; між експозицією і зро(тбм· 
лежить побудний r-1омент, між вершиною і 
спадом періпетія (в траr·едїі трагічний момент), 
між спадом і рішинцем (в трагедії І<атастро
фою) момент останньої наnруги. 

Цї архитектоttїчні части замітні для кож
доі правильно збудованої драми так старо
грецької, як і новочасної, навіть структура 
інДийсь~ої драми (Сакунталя) 9 основі та са
ма. РіжнИцї між старогрецькою й новоч.ас
ною клясичною драмою з одного боку, а н.о
вочасною клясичною · й мод~рною драмою 
з другого боку безперечно є, вони можуть 
бути навіть у драмах того самого автора, 
але вони лежать. не тілько в будові акції, .як 
радше у зовнїшнїй формі, композиції й ди
наміцї. Цї ріжницї пояс;нюють ся відмінним 
поглядом на світ і життє, а .... тимсамим на 
істоту й завдання ми<. тецтt3а, націоналрним 

*) а. Freyteg, Technik des Dramas. 
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характером, відмінними театральними· уладжен
ня ми. Внутрішня будова, архітектонїка драми, 
коли автор свідомо придержував ся загально 
признаних норм, була й є одна. 

Для приміру не завадить подати зна
менні прикмети старо:рецької драми у від

ріжненню від новочt1сної. Ця остання дїлить ся 
звичайно на акти аоо д'і"ї, правильно пять, а 
то й менше, кожда дїя на ~ви або сцени. 
Зміf-!У д"СІ, чи там яви, спричинює розвиток ак
ції, поява нових дїєвих осіб, зміна місця й сце
нерії. СтарогрецьІ<а· драІ\1а: не знає ще подїлу 
на акти (сей подїл по;.;о.2ить від РІ11\1Лян). 
Вона дїлить ся на прольог, пародос, епей
содіон, стасімон і енсодос. Прольог - подібно 
як у нас перший акт - обн"і1'-1ає експозицію 
в головних "Сі чертах, а звичайно також по
будний момент, що вказує мету, до якої пря
мує властива акція по першім хоровім співі. 
ПрольоІ" попереджує перший виступ хору .. 
Пародес - ее хоровий спів, що супроводжає 
вхід хору на т. зв. орхестру. Части драми, що 
лежать між хоровими співами, т. зв. епейсодія, 
відповідають нашим діяльогам ; вони обнїма
ють властиву акцію. З кождим новим епейсо
діоном, з кождІdм виступом нової особи лу
чить ся звичайно новий ступінь у розвитку 
акції. Стасіма ее піснї, що їх виголошує хор зі 
свого сталого місця на орхестрі - звідси й 
назва "стасімон". Крім стасімів є ще т. зв. 
коммой, тобто плачі, u~o їх проголошують на 
переміну хор і актори, та рецитації, тобто піснї, 
виголошувані самими акторами зі сцени (аро 
skenes) ; вони стояні у тїсній звязн з акцією, 
бо висловлюють викликані поnїями на сценї 
почування. Так у старогрецькій драмі обмі-

4 
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нюють ся діяльог і хоровий спів. По останньому 
хоровому співі слїдує ексодос, що містить 
розвязку акції (катастрофу). F\ що Греки оми
нали представлювання на сценї t<рівавих подій, 
то смерть героя, чи якої иншої особи, опові
щав глядачам окремий посол. Драма кінчить 
ся звичайно співом хору. 

та·ка є .зверхня форма старогрецької тра
Гедії у відр'іжненню від новочасної драми. 
Що Ж до значіння хору та йо:-о відношеннSІ ДО 
акції, то воно у всяких трагіків всїляке. У дра
мах f\йсхіля, як .. П~рси" або ., Орестея·., хор 
тїсно вяжеть ся з акцією, бо відбиває неначе 
в зеркалї почування дїєвих осіб і череЗ те 
збільшує ефект; у драмі "Евменїди'1 хор бере 
Ііавіть живу участь в акції, накидуючи ся на 

убійника м-атери, Ореста, та його опікуна 
.f\полльона. У Софокля хор стоїть більше на 
боцї: він утихомирює, дораджує, остерігає, 
висІ<азує загальні думки й погля аи ; він пред
ставляє - так сказати - ідеальну публ~ку. 
В Еврипіда хор не має нїчого спільного з акці
єю (з виїмкою драми .. Іфіrенїя в Таврії"), він 
радше перериває їі. Бачимо з цього, що хо
рові партії в старогрецьt<ііІ драмі загалом пред
ставляють із точки погляду чистої драматики 
тільки театральну й поетичну с11лу, драматич
ну силу репрезентують лише прольог та епей
содія : прольоr увощпь нас у драматичну ак· 
цію, в епеІ1сол.і~.х акція розвr1ваєть ся, rJіднї
маєть с~. сnадас іі кіtt•!:пь ся. 

Пригляньмо ся тепер ІЮ.l.t.ё:JШІІ\1 на вступі 
архітектонїчю1м частя~ дpal'tt1 - h:Ождііt з о- . 
крема. Ексtюзнціч ooн·!·l'ti'lf в с гарагрецькій 
драмі часть ПІJОЛt)ОІ у. а ~ новочасttі~ї драмі 
nерші яви І. акту, евентуалоно цїл~1й перший 
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~ІП, а :навіть Ще ПОЧаТОК lf. ДІІ, КОПИ акція 
wирше закроєна. Експозиція вводить нас у 
.драматичну ситуацію, т. зн. обзнакомлює нас 
dз місцем і часом акЦії, з відносинами дїєвих 
І()Сіб і з передумовами акції, тобто з тим, що 
ссклало ся безnосередно перед початком дра· 
'МИ, евентуально й з минулістю дїєвих осіб, . 
ІНаскільки це потрібне до зрозуміння акції. 
У вступних явах пізнаємо також основні черти 
характеру головних осіб - гри й проти Гри. 
Про все те маємо довідати ся не з оnовідання 
.введених до цїєї спеціяльної цїли осіб, але з 
.діяльоrу, з розмови дїєвих осіб, які брати муть 
участь в акції, які виступати муть у дальших 
явах і актах. Так catw~o й основні черти харак
теру осіб маємо пізнати з їх розмови, пове
.дення й поступовання, а не так, щоб одна 
<>дну описувала, чи там оповідала про неі .. 
Сам діяльог повинен бути свобідн.ий., не си
.луваний, уникати надто довгих оповідань і 
диспут, бо ее личить епічному творові, не 
.драмі. Експозиція зазначує основний акорд, 
темпо, в якім акція розвивати меть ся, і кон
флїкт, що творить основу акції. Вона має бу
·ти переведена так, щоби з огляду на особи 
J1 на зміст діяльоrу представлs.ла ся як інте
rральна частина цїлої драми. Що до укладу 
експозиції,- то поет має повну свободу. F\ саме 
закон, що в драмі все має розвивати ся з ко
нечністю; що все мусить стояти в причинавім 
звязну, не відносить ся до передумов драми. 
Бони можуть з окрема і в цїлости бути дїлом 
чистого випадку; навіть цїла драма може бу
'ТИ осно13ана на однім, а то й більше випадках. 
Поет або видумує ситуацію, що 3 неї має роз
·винути ся анція, або закроює передумови від-
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по&і,с.но до своєї цїли. Щойно від хвилї, як 
· зачнеть ся властива акція, траrить поет ві.'lьну 

руку, свободу рухів, від сеї хвилї обовязу~ 
його закон лричиновости. Коли експозиціSІ 
рс,зкрv.ла nеред нами псредумоаи драми, то 

дї зачинаєть ся властива акці~. Якась ван-:нс. 
вістка чи там подїя (побудний момеtн) спо· 
нукує героя або иншу визна'lНУ особу до рі· 
шучого кроку в певному напрямі. _Настає акці~ 
й реакція (гра й протигра). Ролї в тій бороть
бі МОЖ) ть бути всїляко роздїлені. ІнїІ1іятива 
може вийти від героя, представника гри, або 
від його противників. Відповідно до сього 
й nобудний момент буде ріжний : або е душі 
героя зроджуєть ся думка, бажаннє, що дає 
перший почин до живіщої акції, а6о против
ники роблять рІшучий крок і спонукуютh rе
роя д,о рішучого виступу зі свого боку. Таким: 
чином доходимо до замотання драматичного 

узла, до завязки акції. 
Від тепер акція поступає сміло й скоро 

вперед - у вказаному побудним моментом 
напрямі. До своєї тимчасової мети, тобто до 
до вершина, добігає акція звичайно не одним 
скоком, але ступнево. Число ступнїв, залежно
від акції, є більше або менше. В новоЧасних. 
драмах, пр. у Шекспіра - в протисп~вленню 
цо старогрецьких трагіків - акція є розгалу
жена, замотана й мусить перейти часто чоти
ри до шіСть ступні~, заки дійде до вершини. 
В пятиактній драмі обіймає зріст акції другий 
і третій акт, а вершина припадає на кінець. 
третього, найдальше на початок четвертого 
акту. Вершина акції означає кінець зросту, як 
лобудний момент є початком зросту. Вершина. 
акції представляє вислїд дотеперішнїх змагань 
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rероя, або його противників, евентуально tj}'І
'слїд змагань гри й протигри~ І так коли у 
зростї акції провід мала гра, т. зн. герой і 
його приклонники, то вершина означає тим
'Часову цїль осягнену героєм по перемозі 
tОстанньої перепони, а коли у зроста мала 
nровід nротигра, то5то противники героя, то 
вершина лежить у тім місцї, де суперники за-
1Манили героя в сїти, . так щq він, сrараючи ся 
з ни~ видобути ся, йде на зустріtt· смерти .. Бу
ває й так, що у зростї дїлають рівночасно 
-одні й другі; тодї верши ча 11р.едставляє вислїд 
змагань. гри й протигри. Якщо вері.uина01вля
~ть ся таким важним моментом у розв~тко~ 
акції, то поет повинен його заздалегідь при
rотовити й по змозї старанно обробити яву, 
що на н~·і припадає цей момент,- щоб він 
вийшов як найбільше маркантно. 

Безпосередно по вершинї акції слїдує 
леріпетія або зворот акцїі в протнаному на
'Прямі як той, що в нїм акція піднїмала ся. 
•Є це зворот щастя до нещасrя (в трагедії), а 
~Нещастя до Щ8СТЯ (в драмі зі щасливим за
:кінченнєм). В траrедїі періпетія звеrь ся також 
-rраrічним моментом, бо від ~ї хвилї доля 
:героя стає нам цїлком ясна. Иого жде нє:ми
+іуча см~рть. Періпетія є початком спаду акції. 
Як підєм, так і спад акції відбуваєть ся ступ
:нево, лише число ступнїв .спаду є менше. Ко
.ли в першій половинї (зріст). провід в акцїі 
має протигра, вибиваєть ся в другій половинІ 
(спад) на перший плян постать героя, який 
"СТараєть ся увільни:rи ся із сїтий противників, 
ІЇ навпаки : де в першій части провід має ге
рой, то в другій виступає на перший пляк 
.f'Іррт.вгра, а герой поводить ся пасивно. Легко 
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може вийти таке, що головна особа протигри~ 
затемнює nостать героя, а тим самим і увага· 
публики замісць концентрувати ся й більшати, . 

. роздвоюсть ся й слабне. Завданнем поета є 
нед~nустити до сього, бо якраз nід кінець. 
акції драматичний ефект і увага nублики по-· 
винні радше nодвоїти ся. Безnосередне перед. 
розвязкою акції в трагедії показує наr.1 поег 
можливість обминути катастрофу. Якась не
·сподївана іодїя розбудЖує в нас сю слабу 
.надїю. Та небавом ця надїя nоказується пуста. 
Катастрофа наближаєть ся, як ми ее заздале
гідь nередвиджували. Така ілюзорична можли
вість щасливої розвязки безnосередне перед 
неминучою катастрофою має в драr-1атичній 

. технїцї назву: момент останньої наnруїи. Стрі
чаємо його також у nоважних драмах зі ща-
_.сливим закінченнєм і в комедіях, в яких він: 
представлясть ся як останн":J ілюзорична ne·· 
реnона щасливої розвязки. Тут і там служить 
сей момент до скріnлення кінцевого ефекту. 

Душею драматичної акцjї є боротьба -
отже в кінцевій части акції, в розвязцї або· 
т. зв. рішинцї, який у трагедії ~1ає спеціяльну 
назву "катастрофа", рішає т ь ся боротьба: 
головна особа перемогла всї nереш коди й ося-
гнула свою мету, або вона вnала nід остан-
нїм ріШучим ударом протИвників. Кінцева акція< 
мусить бути раціональним, конечним вислїдом· 
поnередньої акції. Щоб ми були свідомі цїєї 
·конечности · вислїду, то кінцева акція мусить
у всьому згоджувати ся головно з тою частю· 

по~ередньої акції, яка приготовлює розвязку, 
· а так само з характером дїєвих осіб. 

. Старогрецькі трагіки в хорових сnівах· 
(ексодос), залюбки широко розводили ся над 
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кінцевим вислїд.ом акuїі, оплакуючи нещас~:~у 
,qолю героя, висловлюючи загальні, навіть мо
ралїзуючі думки під вражіннєм вислїду. Такі 
лірично-дидактичні елємені-и вважали ся чи
мось зовсїм природним, бо старогрецька дра
ма була тїсно звязана з релїгі~1ним І<ультом. 
У нсвітнїй драмі таке моралїзуваннє нї при 
чому, бо nротивить ся істотї мистецїаа. У нас 
кінчить ся дІJама зоичайно висловоі-1 загаль

ного вражіння або ідеї д~а:v1и, а то ~ вигля
дом н~ бу дуче. Є ее і. зв. кінцевий акорд.-

* ~~ ::-: 
Лишаєть ся нам обговорену попередно 

будову драматичної анцїі. взагалї виказати 
подрібно на декільІ<ОХ . маркантних кпясичних 
приІ\1ірах старої й нової доб:-1. 

1. ~офокль: Антіrона. 

І. ЕІ<спозицІя (увід) {вірші 1-154). 
а) Прольог {1-99). Перед королївською 

11алатою на замку Кадмеї звіщає f\нтігона сестрі 
ІсменУ, що Креон заборонив погребати тїло 
їх брата Полїнейка, який погиб у боротьбі 
проти Ет~окnя під r-1урами Теб. Мимо с~ї 
заборони вона хоче погребати тЇJІО й надїєть 
ся навіть помочі сестри. Rле несf\·Ііла, слабо
сила Ісмена осrерігає сестру перед таю·ІrJІ смі- . 
ливим учинком; вона радше хоче терпіти й 
мовчки піддати ся приказові короля. На це 
f\нтігона заявляє, що вона сама виконає свій 
намір (побудний момент), а смерть за такий 
вчинок принесе їй честь і славу. Вона не ду
має затаювати свого пляну, що дораджує їй 
Ісмена, і з гнївом відвертаєть ся від боязкої 
сестри. 
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б) Пародос (1 00-1_54). Хор тебанських 
старЦЇВ ПрИ 'ВХОДЇ на орхестру ШЛе nрИВіТ 
світлу сонця, . що відвернуло від -міста небез~ 
nеку війни ; вже наближав ся воріг до мурів 
міста, але за волею Зевеса спасла його хо
робрість Тебанцїв; f\pec дав їм побіду й бо
гату добичу, лиш оба брати полягли в бороть.: 
бі. Тепер мі_сто нехай принесе жертву богам •. 

· 11. Головна акція. Вчинок f\нтігони та 
його наслїдки (155-1152). 

1. з р і ст а к ц і ї. Вчинок f\н Гіl они та п· 
засудженнє (155-800). 

f\. 1. ступінь. Перш~ проба погребання 
тїла ПоnїнейІ<а (155-376). 

с 1. епейсодіон. а) Креон заявляє старцям, 
що йому на серцї добро вітчини; нї уваrа на 
приятелїв, нї страх перед ворогами не зможе 
·завернути його з вибраної ним дороги; для
того велїв проголосити, що тїло Етеокnя 
має бути погребане з належними почестями,. 
а тїла Полїнейка не вільно погребати під за
rрозою смерти. 

Хор підчинюєть ся розпорядкові короля, 
обіцює йому зі свого боку моральну підмогу 
й просип:j поставити коло тїла Полїнейка сто
рожу_ з молодших,людий (155-222): 

б) Сторож-післанець звіщає королеві, що 
. досвіта хтось незамітно посипав тїло Полї
нейка земпею й принїс жертву за помершо
т-о.~ Хор висказує думку, що ее мусїло стати 

. ·=я за -волею богів, але Креон уважає ее не
можливим,· щоби боги наказали віддати честь 
тїлу злочинця. По думцї короля неслухняні горо
жаfіи підкупили сторожу; коли сторожа не ви
дасть виновни ка, то він велить П покарати смер-
110. Сторож відходить (223-331 ). 
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в) П6 ~ідходї Креона звеличує хор (1. ста~ 
сімон) силу і розум людий, які з усїм дають 
собі раду, але проти см~рти не годні нїчого 
вдїяти; він не хоче мати до дїла зі злочин
цем (332-376). 

Б. 2 стуnінь. f\нтіrона як винуватниЦя 
перед Креоном; Ісмена; тимчасави й засуд 
(377-62S). -

2. -еnейсодіоІ'І. а) По приказу короля 
являєть ся сторож раз.ом з f\нтіrоною. Від 
нього .довідуf;ть ся Креон, що саме f\нтіrона 
пробувала погребати тїло Полїнейка. На до
маганнє короля оnовідає сторож ближчі по
дробицї. /\нтіrона признаєть ся до вини й nо
кликуєть ся на з-акон божий, що сrоїть вище 
людського; смерть, яка її за те жде, ее для 

неї визволеннє від життєвих терпінь, зане
дб&н .... є обовязку супроти помершого було б~ 
Для неї тяжким. болем; король сам неро
зумнИй, коли nідсува їй нерозум. - Хор 
стає по сtоронї Креона й осуджує вчинок f\н.· 
,-і гони; король грозить карою· не тільки 1\нті
rонї, але й Ісменї та велить Гі прикликати. На 
<:е відзиваєть ся 1\нтіrона, щоб він не наду~у
вав ся довго, . якщо не бажає нїчогЬ більше 
як їі смерти; всї Тебанцї похвалили б 'fї ·посту
пованнє, коли б не баяли ся короля. На заяву 
І<реона, що rогребаннє тїла Полїнейка було б 
<>бидою Етеокля, f\нтіrона відповідає, що бог 
підземелля признає однакове право обидвом, 
вона не може ненавидїти Полїнейка, бо вона 
не вміє ненавидїти, тільки любити. Обурениі1 
J<реон велить їй запасти ся nід землю й 1ам 
J1Юбити; ~к довго він живе, не сміє нї~ка жін.· 
ка панувати. -

·б} Входить Ісмена й н~ запит корол51 
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признаєть ся до співвини. Антігона не 
хоче мати з нею нїчого спільноr.:, хоч Ісмена 
впевняє, що не може без неї жити. Коли Кре
он заявляє, що 11нтіrона мусить умерти, при
гадує йому Ісмена, що 11нтіrона є нареченою 
його сина. Король не зважає на ее, але велить 
обоїх стерегти. Так отже piШetfH€; відложено. 
Відповідно до_ сього вказує хор (2. стасімон) 
на нещастє, що навістЙло рід Лябдакидів, яко
му через його нерозум і заслїпленнє грозить 
'утрата останнього поіомка, а з другог~ боку 
натякає на 13ідплату могутнього Зевеса за гор
дість чоловіка (тобто Креона). 

В. З. С"'УПінь. Гаймен пробує спасти Ан
тігону й· таким ·робом nриспішує її остаточне 
--З.асудженнє (626.:... 800). 
. З. еп~~содіон. а) Хор звіщає прихід Гай-
·мона, яний жалїє над нещасною долею ftнті
. гони. Креон намагаєть ся о-правдати· своє по
ступованнє: 11нтіrона муси-.ь умерти, бо инак
_ше. на род мав би його за брехуна; r непослух 
.своянів н1м менше заслугує на увагу, а вже· 
·супроти жінок годї нермувати ся податливістю.: 
Хор уважає погляди І<реона за розумні. ~ Гай
ман намагаєть ся обережно вплИнути на ко· 
·роля, ВJ;<аЗуЮЧИ на ВОрОЖИЙ на·стрtЙ серед на
роду; н_анлинує Креона до розваги й радить 
йому слухати голосу розважних. Хор дораджує 
йому те саме, але розгнїваний нороль не хоче 
й чути, щоб син· - молодин навчав старого· 
батьна, або щоб . він мав поступати по при
rіисам, що їх подинтуЄ йому місто й народ. Він 
.аоноряє синові байдужністю до батьна. f\ ноли 
Га~мон відважуєть ся замітити, що смерть 
1\нтіrони може стати причиною см.ерти других 
осіб, добачує Креон у тих словах безличну 
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погрозу; він nриказує привести Антігону й по
. карати їі в присутности нареченого. Тодї Гай
ман відвертаєп") ся від ба1 ~.ка. 

б) Хор надармо остерігає t<ороля: Креон 
велить вкинути f\нтігону до піД3еr.ІJної тюрми· 
Й таЮ-іМ ЧИНОМ. засуджує ЇЇ на ПОР~ЛЬНУ смерть. 
Ісмена, ЯІ< невинни, за ьставленнс:.ІJ хору ли
шається на nолї.- в) Хор (З. стасімон) оспівує 
всемогучість любо~ и, що по конує люди й і 
боt-ів 

2. В ер ш и на. Дорога смерти Антігони. 
(800-987). 

4. епейсодіон. а) Постать Антігони. Щ() 
йде на смєрть, єиt<линує r лv.соке с почуLаннє 
хору. f\нт:гона (спів "аро skcr.es") нарікає, tцо. 
вона як наречена мусить умирвти, заки ute: 
вспіла одружити ся, але хор якраз у такій 
смерти добачує для неї славу і відраду. f\нті
rона порівнує свою смерть .зі СІ"!tртю Нїоби,. 
але хор ганить її за таке сміле порівнаннє. бо ж 
Нїоба була рівна богом. f\нтігона думає, що 
П висмівають, і наkликує жителїв міста й око
лицї за свідків своєї ганебttої снерти. Вона 
оплакує нещасну долю своєї ріднї, rвого бра=rа .. 
Хор славить її побожність, а ганить її за те .. 
що спротивнла ся законові держави. Тодї во
на відвертаєть ся від хору й нарікає, що нео
плакана й опущена всїми мусить іти ~-ta смерть .. 

б) Щоби положити кінець r-t?.ріканням,. 
каже Креон відвести Антігону: їй вільно там 
умерти або жити, він не почуває за собаК> 
вини. Антігона просить в останнє прощення,. 
в останнє оплакує свою смерть і бажає Крео
нові належної відп.rfати -в) Торжественний cnia 
хору (4. стасі111он) супроводжає f\нтігону. Хор 
вказує на Данау, Лїкурга, Клєопатру та їі 



"'"инів, які - хоч походили, як і nнтІrона, з ви· 
<:окого роду, мусїли заміняти світло днSІ ,. 
темний гріб; все на світї мусить корити СІІ 
перед всеr-tогучою силою долї. 

З. Спад ак ц П. Тейрезій ""навертк 
t<реона (988~ 1152). 

5. епейсодіІ")Н. а) Нацходить сліпий віщун 
-тейрезій. Зразу приймає його король з на-
-лежною пошаною, але коли Тейрезій вказує 
.на rнїв богів і напо:У~инає його, щоби відQ.ав 
'ОСтанню прислугу тїлу Полїнейка, розгнїваний 
-Креон дорікає віщунові підкупством і знева
жає навіть самого Зевеса. Обиджений Тейре
зій віщує королеві, що він мусїти ме при
.нести жертву з власної крови, щоби віцnоку
·тувати злочин, якого допустив ся на Рантігоні 
<Й Полїнейкові; щойно тодї навчить ся розум
.-о думати. б) Віщуваннє Тейрезія глибоко по">у
wила Креона, тим більше, бо й хор додає ще 
·від себе, що слова віщуна все сповняли ся. 
І<ороль при.казує погр~бати тїло Полїнейка • 
.а відтак сам спішить, щоб увільнити f\нтіrону. 
-в) Так показуєть ся можливість щасливої 
ро'звязки (момент останньої напруги). Длятого
tіакликує хор Бакха, щоби спас місто Теби. 

ІІІ. Ріwинець - Катастрофа (Ексодос). 
<:мерть 1\нт.іrони й покута Креона (1153-1353). 

а) Тим страшнїще вражає вістка про само
вбивство Гаймона. Надходить жінка Креона, 
Еврідіка. Вона вийшла була помолити ся 1\те
fі·а·, а почувши, що стало ся, домагаєть ся до
кладного опису страшної подїї. Посол описує 
·вперед похорон Полїнейка,_ а відтак оnовідає, 
~к то вони застали 1\нтіrону, що сама собі 
завдала смерть, в обіймах Гаймона; Креон 
f5лагав сина, щоб вийшов, але Гаймон добув 



меча й загрожував сnершу батьнові, а коли 
король утїк, Гайман carJJ собі завдав смертний 
удар. Королева відходит~. а ті, шо лишають 
ся, nрочувають нове нещастє. Д1~ятого посол 
іде за нею. б) Наближаєть ся Креон з тїлом 
сина. Оплаt<уючи смерть сина (ара skcnes),. 
називає ~ебе його убійником. - Не кінец~ .. на. 
сїм. Із kоролївської палати надходить спуги й 
сповіщає про смерть Евріл.іkи, яка з розпуки. 
відобрала собі життє; перед смертю проклина
ла мужа, що став убІйником Ті дїтий. ·Зламаний 
морально, король признає себе винуватим і 
сам собі бажає смерти. в) При І<інцї вl-';сказує 
хор науку, що розвага - ее ~айпевнїща за
порука щастя: а. зухвалість супроти богів по
тягає за собою стро_гий суд. 

* ..... .. .. 
Як бачимо з"" попереднь~го, прольоr обій

має експозицію драми: t.fac - безпосередне> 
по увільненню Теб, місце - Кадмея, перед 
королївською палатою; передумови акції -
Креон заборонив погребати тїло Полїней~<а; 
головна дїєва особа - f\нтіrона. ас,t~овні черти 
її характеру - небоязкість, рішучість; кон
траст до неї - Ісмен~} хитка, нер і шуча, бо
язка. Прольоr вказує вже наnрям, що в нїм 
акція розвивати меть ся: f\нтіrона ставить си 
вороже до заборони короля - ее вка:3ує на 
основний конфлї•п ·драми. Парадое не дає 
нам властиво нїчого нового для акцїі, а тількJ.t 
повторює й доповнює те, що ми вже знаємо 
з прольогу. Крім експозиції містить ся в про
льагу (подібно як у нас в І. дїї) . побудний 
момент: ее рішуча пастонова f\нтігони ми~о 
Jаборони, без нїчи'Єї помочі погребати тїло 
Полїнейка. Сей момент дає товчок до властивої 
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.акції, що зачинаєть ся перuіим епейсодіоном. 
1. епейсодіон доповнює в першій части експо
зицію настільки, що обзнакомлює нас безпо· 
-середно з протигрою, тобі'о з Креоном, якого 
ми ·із розмови f\нтігони з Ісменою пізнали 
пасередно (в прольоrу). В.1астива акція ви
ходить· від гри, тобто від f\нтігони, яка крадь
І<ома посиАує тїло Полїнейка землею. Тут ак
ція вже зачі.1Ла ся, а згаданий вчинок f\нтіrо
ни - це перший ступінь зросту акції. Сей рі
шучий крок f\нтігони спонукує протигру, т,обто 
Нреона, до енергічного виступу: він велить 
.nриеести до. себе винувату: Характеристичне 
(для старогрецької драми) є між иншим ее, що 
про вчинок f\нтігони довідуємо ся не безпо-. 
<:ередно, нї з р )Змови дїєвих осіб, але зі зві
.домлення окремого посла.- 2. епейсодіон -
ее дRугий ступінь зросту акції: сміливий виступ 
.1\нтігони проти Креона спричиttює тимчасове 
11 засудженнє: нороль велить замкн.ути 1\нті
rону та її сестру Ісмену як співвинувату. Замітне 
<:таноFН1Ще Ісмени, що вповнї відповідає основ-
·:ним ч_ертаІ'-! її характеру, які ми пізнали вже 
·.в прольогові: вона спершу признаєть ся до 

<:півучасти, хоч f\нтіrона сього не бащає -
-ее й не є згідне з правдою; але коли король 
заявляє, що f\нтіrона мусить умерти, тодї 
Jсмена зі страху, щоб їі не стрінула подібна 
нара, звертає y~ary Креона на те, що f\нті'
·rона є чей ~е нареченою його сина. Це ста
.новище Ісмени незвичайно високо підносить 
·у наших очах характер f\нтіrони. З другого 
6оку натяк Ісмени на Гаймана вказує напрям. 
що в нїм дальше розв!"вати меть ся акція. 
І дійсно в З. епе~соді·онї виступає Г~ймон 
оборонцем f\нтігонн; він. стар~єть ся .зразА 



Шенспір: Отеnльо. 63 

<)бережно вплинути на батька, а коли ее не 
помагає, переходить до погроз, чим спричи

нює остаточне засудженнє f\нтіrони. Се третїй 
-ступінь зросту акції. ПоГроза Гаймана вказує 
на дальший розвиток акції. Таким чином до
ходить акцtя по трьох ступнях до вершини. 

4. епейсодіон представляє вершину акції. Ся 
частина акції широко закроєна й прони3ана 
лїtJизмом. f\нтіrона оплакує долю свою й сво
-єї ріднї та .бажає Креснові належної відплат.,., 
а хор висловлює рефлєксії, викликані подїєю. 
Новочасна дра·ма не терпить таких чисто лї
ричних партій, бо ванн чужі драматичній пое
зії та спинюють розвиток акції. 5. епейсодіqн 
означає спад ,акції: Тейрезій віщує королеві 
нещастє і спричинює таким робом зворот. 
Щоби запобігти нещастю, приказує Креон по
гребати тїло Полїнейка, а сам сшшить, щоб 
увільнит1:1 f\нтіrону. Оце момент останньо\' 
напруги, що будить у нас надїю на можли
вість щасливої розвязки; надїя мала, бо зна· 
ючи · вчинок f\нтігони, свідомої. його ваги, ми 
лєвні, що катастрофа неминуча; а все таки 
надїя є. Тим більше вражіннє катастрофи, що 
містить ся .в останнїй. части· драми (ексодос). 
Креон не встиг вже зарадити л1..1ху: f\нтіrона 
сама собі завдала смерть. За нею· йде Гаймон, 
за Гаймоном королева. Креон зламаний вура
тоЮ .щінки й одинаІ<аго сина. Право боже, 
якого представницею являєть ся f\нті гана, 
тріюмфує над правом людським - воплоче· 
ним в особі Креона. -

2. Шекспір: Отелльо. 
1. У в ід І, 1. З ненависти до Отелля, як~-:~й 

~е його, обзнакомленого з воєнним ремеслом 
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;Яrа, але Кассія зробив своїм четарем, спону· 
кує Яго заздрого на Отелля Венеціянця Po,t1~ 

.· .pira,· щоби повідомив .~атька Десдемони, 
· Брабантія, про втечу ~юго дочки з Отеллем. 
Б"рабантій робй,1ь посnішні . ..при_готовr.ення. 
щоби шу;'(ати за уведеною дочкою. 2. ява . 

. Щоби відвернути підозріннє Отелля, остерігає 
його Яго перед небезпекою, яка йому грозить,. 
але Отелльо надїєть ся, що йому прийдеть ся 
легко самому виправдати себе ·перед судом 
сенату. Трапляється до сього добра нагода, бо 
и_~~ссіо покликує Отелля ДО дожі; у нього має 
відбути ся важна нарада, а Брабантій хоче 
nринагідно піднести свою справу. З. ява. На 
радї обговорюєть ся справу нападу отомансь
.кої фльоти на острів Ки пр; у звязку з цим 
·nодає дожа до відома Отеллев, що він сейчас 
мусить іти в похід. Заки ще Отелльо встиг 
відповісти, виступає Брабантій за скаргою на 
нього. Отелльо признаєть ·ся явно, але зара
зом -заявляє,· що він оповіданнєм історії свойо
rо життя здобув собі серце Десдемони та за 
'\ї·.· згодою з_абажав її викрасти. Прикликана 
Десдемона потверджує з!знання Отелля, а Бра
б~нтій позволяє їй на її власне проханнє то
в.аришити мужеві на Кипр під опікою Яга. 
Надармо остеріГає БрабантІй Отелля перед 
Десдемqною; Отелльо уповає ·на. її вірність і 
постановляє', щоб Ягова жінка товаришила 
Десдемонї. 

2. З р і с•т а к ці ї. Яго задумує знищи
ти щастє Отелля. 
· ,"\. Побудний момент. Яго змовляєть ся 
з. Родрігом, якого втрата Десдемони доводить 
АО розпуки, щоби порізнити Десдемону й 
Отелля: Він хоче використати любов · Родріrа, 
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щоб(-1 ПІМСТИТИ ся н~ Отснл·~!Зі;. гарні1И І еnЄ
га~нтний Кассіо зуміє ЯІ{ не і·.ожна лїпше розбу
дити заздрість у. душі чє.снQГО. й легковірного 
ОтелJtя. 

6. 1. стуnін1:1. УІ)~ДО~{ Кассі~. 11, 1. Із роз
мови намісника Кипру 1"\онта:ш з його дорад
никами довідуємо _ся rtpb страшну бурю, що 
nрогнала турецьку фт~оту. Небавком прича~ 
лює до ниприйської ·прv.станї воєнний норабель 
з четарсrІJ Касс!єм, а відтак другий ко;'Jабель. 
з Ягоr·t і Десдемоно:о; ·один Отелльо не вер
тає, що спричинює Загальне занепсж~єннє. 
В часї товариської розмоsн звертаєть ся Дєс
демона радШе до ~алянтного Кассія, як до 
брусоватого Яrа. Uю обставину постановляє 
злобний Яго використати, щоб повалити Кассія. 
По поворотї Отелля вмовляє Яt~о .в Родріга, 
що Десдемона буцїмто залицяєть ся до Кассія. 
Розярений сим Родріго заявляє свою готовість, 
спону•<ати Кассія в часї нічної служби до не
розва>:f<ного вч!;інку, щоб уможливити усуненнє 
ненавИсного четаря. Таким . робоrІJ хоче Яго 
повалити Кассія, а ·відтак розбуджєннєм за
здрости пімстити ся на Отеллеві й заразом 
запевнити собі у вла.сному інтересї вдячність 
обманеного Отелля. 2. і З. ява. В часї пиру, що 
його заповів настановлений губернатором 
Отелльо з нагоди знищення воро~ів і з н2'.Іго
ди. свого весїлля, пє Кассіо за намовою Яга 
зд6ровлє Отелля та. його жінки й весело за
бавляєть ся в товаристві молодих Киприйцїв. 
Відтак трохи підпитий виходить, щоби відбу1"и 
·нічну службу. Зачеплений Родрігом пускаєть 
ся в nо гоню . за ним, а коли Монтано хоче 
його Здержати, стає з ним до бою й раt~ить 

. його. На ее надходить. Оте.пльо. Слїдство внка· 
зу_є вину _Кассія 'й От~лльо _усуває його. 
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В. 2. ступінь. За старан_нєм Яга Десде
мона вставляєть ся ·за Кассієм. 

ІН, ·1. Надуживаючи довірє упокореного 
Кассія, намовляє його Яго, щобИ постарав QІ 
про посередництво ,11есдемсни. Своїм виступом 
в оборонї Кассія - думає Яго ·- Десдемона· · 
<:тягне на себе підозріннє мужа. Відтак поста
новляє Яго при помочі своєї жінки ЕмілГі 
настроїти Десдемону приязно до Кассія й спо
нукати його звернути ся особисто з прохан
нєм до Десдемони. 2. ява: Надармо стараєть ся· 
Кассіо зєднати собі Отелля. За порадою Яга 
просИП!» він Емілїіо, щоби виєднала йому 
дозвіл, пр~дставити ся особисто Десдемонї. 
З. ява. Підчас неприсутности Отелля й Яга, 
представляє Емілїя Кассія Десдемонї, яка у 
своїй добротї о~іцює вставити ся за ним у 
свойого мужа .й вимогти на ньому, щоб на
ново при:1мив Кассія до служби. Якраз підсю 
лору наб- ижаtть -ся Отелльо в товаристві Яга. 
Ка:сіо се~час відходить, щоб уникнути неми
·лої · стрічі. Мимо двозначних натяків. Яrа, 
Отеruп)о не добачує в сьому нїчого неприлич
ного, а довідввши. ся, в чім річ, навіть nри
ХИ!ІhНО ставить ся до сnрави Кассія. 

З. В вр ш и ·на. Яго викликує недовірє 
{і..Іс\ЛJЩ до Десдемони. 

Я1·о звертає· увагу О тел ля на давну зна
йоr·Іість Кассія з Десдемоною й підступом ви
кли...:у~ підозрі:-tнє Отелля. Занепокоєний Отел
.льо хоче наrл~дних до~<азів і просить Яга, що-· 
би .він і його жінка Емілїя стежили 1а підо
зріnим~. 

4. Сп ад акції. ОтеллJ-.о, яК.оt u >1• о зумів 
'lереконат~-1 ·про невірність Десдемони, задумує 
:рі~аву пімсту. 
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F\. ·1. сrуІ)інь. Хустин~а Десдемони,: що 
11ідступом Яга дістала ся до рук Кассія, по
І{)ільш.ує підозріннє ·отелля. 

При стрічі з ·жінкuю вдає Отелльо біль 
толови, щоби закрити душевний розстрій. На 
!Нещастє прикладає Десдемона Отеллеві свою 
хустИн~<у до голови, щоб усмирити біль; при 
-сїм губить Гі, хус .·ин ка дістаєть ся незамітно 
.до рук ЕмілГі, а через неї до рук Яга, який 
nостановля ужити 'Гі до задуманої цїли.- Тяжко 

. приходить ся О~еллеві погодити ся з думкою, 
.наче б Десдемона, якої один погляд розсїває 
·всї його підозріння, могла його зр~дити. В 
останнє остерігає він Яга перед можливи~и 
ІНаслїдt<ами. f\ле Яго не з тих, яких погрози 
відстрашуют~ від .виконання хитро обдуманого 
:nляну. Щоби зацитькати сумнїsи свого пана, 
еін, пакірнИй слуга, наводить буцїмто незбиті 
факти: Кассіо зрадt1.В у СгіЇ св 1ї інти.,.,....і зно:
синІ.Іf з Десдеменою, Кассіо м·ає хустинку, що 
~іі ,Qтелльо ·колJ1С:З ПС'дврувив своїі1 нареченій. 
Лімсrа Отелля · страшна, Fін їі на в:<олїшках 
присягає, а Яrо присягає не-зломну вірність 
<:вому панові. До -rpt.OK А"(Їв Яго мае змести 
Кассія ~ люJ.• 3~t rtЇI'\CtQ. на Десдемонї -
ее річ OтenJt,. . .34 те Яrс . .-є стати четарем 
Отелля. 4. ,.ва ,l:{e.ci{utotta Rк.а. щойно пооідоми
ла Кассія прО rtC~I{~a\~ корисного вирішення 
його справи, а 3 po~Daf з ЕNілїєю заявила, 
ЩО Отелльо ~ nіІІО~рівае. в Нt-:Ї нїчого злого, 
проси·сь ~;(оп:» Nужз. щоои сповнив .своє 
пр~{Fе•:еннс .tJ смр~вj Кш:сія. Пле Отелльо з 
гнївом від_r..ер•аеn, Cf він неї. ДлstТего не може 
вона св.рєю ві~t"{ОВЇ)(\0. вдовалити Кассія, який 
вдруг~ rfp~~ ~ Ягом просити у· .не~і 
помо•Jі. ·коли Яru Д()вІдуєгь ся від_ неї, що 
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. От-еЛльо відійшов розгнїваний, посnішає чим 
'с-кор:ще за нин. Заг~дочне nоїJед:еннє r-1у)ка 
дивуЄ та ~ег:окоїть- "І'і в::р.::н·дУ, :~ле шоб Оте.'1~ 
ЛЬО ПtДОЗрівав ЇЇ З~ ЛЮбе:.:;~~ 3H{')CHEJ..1 3 J"<accЇCf-1~. 
~ро ее 2сн~ і тепер u~e ІІС ;;с~І~ _,r..~\'-1~~ н. У сво
їй невинноtтн Еон а r.r!< рі :·:ає 1\сї-:с.;r:~:,: u ~~ раз. 
ІJСтавипІ ся за НІ·І~і у Отепля. - K:ctio .'1И
wаєть ся сам. Надход11ть його нар~чена Бянt:а. 
Вона докоряє йому, що п· занедбує. Кассіо. 
оправ,пуєть ся, але рівочасно CP~ra-: на себе 
підозріннє Бшїt<и, бо перєдає їЙ хуспшку, щ<> 
П найшов • у себе в t~імt-~а"т"І. з і1роханнєм; 
щоби відрv.сувала йorv~y RзopQuь ·хуслtню-1. 

Б. 2. ступінь. ОтелJ1ьо nостаноБляє вбнти 
Десдемону й Кассія та роби їь відпсв;дні при
готовлення. 

lV, 1. Ззяса Яга, що І·:ассі.1 б~'u·:·~по при
людно чвани·;·ь ся прихІ·tлL.,ністю Десдеr-tони,. 
доводить О1 елля до розпуки. На.1хо .. шпь Кас
сан. Яго велить йоr-~у прийти nізнУшЄ:, доки: 

. Отелльо не успоt<оїть ся. Ш.С'ОН датн йо:.-tу 
змогу, nідглядати Кассія. Іронїчнm1 ycr-tix на 
Ііицї Кассія h загадочна міна у р()з~1ові з Ягом 
- все те скріплює підозріннє обманеного Отел
ля, хоч предметом розмови між к~cCtft·1 і Яго~ 
не є Десдемона, але Б~нка. R кomt Б:1нка -
спонукана незрозумі1н:r-1 для неї поведt:::ннєr-І 
Кассія - відносить йоr.-:у хуст11нку, яt.:у Отел.1ье> 
сейчас пізнає, то Яго Рже певнІ••~: свого. По 
відходї к~с~ія Отелльо рішаєть ся ВОНТІt обоїх. 
з~ порадою Яга він хоче задуШІПІt Десдемо
ну, убиттє Кассія Яго бере на себе. -- Р('\ди•.r 
Десдемони, ЛьС'дОР.іко, принеоІть ПІІСЬІ'1О від. 
властиtї з Венеції: Кассіо іменованІІ(І губерна
тором. Коли Десдемона висловлює із:.n цього 
свою рАдість~ вибухає Оте11льо гнївом і навіт~» 
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дїпзr-1 зневажає д~r:J,'~'1'JІ-Іf, якз п~к1р:-1~ nрий
tмає зневагу. 2. я!3а. Т.J :-t?O те Оrслдьо nce щ~ 
~ ..єуrvtиїві~ · В!н хач~ gn~чн:пн с·,,. В:1ев:·Іюван- · 

. ;ням [!'1ілїї 11ро віраісгь д~:-1e;\1QHr1 він н~ дає 
:Віри.; хоче вислухати ~х;н:<f. Алг надарr-1·::> кля
;неть ся Десдемона, н1дJр~о .nр:-кягає, він і їй 
·не вірить та внбігає, неначе божевільний. Ого
.лоNшена ДесдеИО!-!а ЗВеіJТ?ЄТЬ СЯ В роз·1уцї 
до - Яга 11 блага':_ його н~ Ш{Олїшках, Ш;Jби 
встtJпив -ся за· неУ у рJJrнїваного Отелл:t і пзяв 
її в оборону .... Яго пот·ішuє нещасну пусти
~ми · слова:vіи, Яrо, виноnr:tи:< всього лиха!! І в 
·tat<Oi"'Y душевttому настр-ою иусить Десдоио
·на взяти участь у видано~у на привИтаннє ве
нецьких П()СJІів святочномj бенкетї. - /"'іж 
тим на~·1Овляє Яго своного поміЧtі•~І<а Родріга 
до нічного на:-tаду на Кассі:1. З. ява. П::J бенкетї 
:приказує Отелльо ДєсцеVІонї, щІJби йшла сей
·час с~ати, а сам хоче ще відn~овадити Льо-. 
довіка. Прочуваючи П~'-і'-ІУ С!І-1~рть, Д~сдеІ·1ана 
-слухає приказу му}ка; розризаючий cep!J,e біль 
проивл·яєть ся в пісн·( про вербу, ща з днїв 
·весни приходить н;з думку нещасній .. Вона у 
•СВОЇЙ НЄПОрОЧНО(.ТИ Й Н·~ВИННОСТИ НЇІІ:< Н~ р::J
зуміЄ сьо о, Щ·')бvt д;.Jужина r-1 ::>гл а· сnроневір:-t
·ти ся сврйому м.ун<еві. 

d. З. ступінь. Напад на Кассія не вдаєть 
ся, але Отелльо вбиває жінку. 

V, 1. Родріrо нспадає на Кассія, але Кас
·сіо ранить. напасниІ<сJ, а відтш"' паде поц·:·ле
ний Ягом незамітно в ногу. Отелльо з вдово
.леннєм приймає до відома вдалий напад. Счи
нЯєть ся крик, надбігають Льодовіко, Граціано, 
в кінцї Яго. Повідомлений Кассієм про напад 
'(На ньоr·о, Яrо І<ид;зєть ся на Родріга та вби
ває його; таким чином легко може скинути 
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3 себе nідозріннє і стягнути його на нарече
ну Кассія Бянку, яка заманена крі-іком також 
приоігла. Відтак велить Еr-tілїї, повідомити ге
нерала й його жінку про те, що стало ся. 
2. _ява. З болем серця наближаєть ся Отслльо· 
Д.о постелї соннuї жінки. Десдемона будить ся. 
В остсtн.J:ІЇЙ розмові з жінкою пригоуовляє її 
засліплений Отелльо на смерть і стараєть ся· 
вимогти на нїй, щоби признана ся до вини. 
У смертельній трівозї клянеть ся Десдемона 
на ·свою невинність і благає, щоби дарував 
їй житrє. Се ще п9більwує гнїв Отелля: він. 
3адавлює .їі. 

5. Рі w и н є ц ь (Катастрофа). По вбив
ствІ. слїдує відкриtтє й кара: Емїлїя приходить,. 
щоби повідомити Отелля про вбиттє Родріга .. 
Заки Отелльо встиг ви сказати своє обуреннє по· 
nричині' втечі ~ас~ія, зачула Емілїя передсмер-· 
тни й крик Десдемони й довідується тепер від са-
мого убійника про його вчинок і мотиви 
вчинку. Зачувши, що докази майбутньої· 
вини Десдемони походять від Яга, рішаєть ся 
розкрити цїлу правду. На ··-і нрик прибігаю~ь
Монтано, Гра"ціяно й Яго, і тепер виявляє вона: 
все, не з·важаючч на погрози нїкчемного Яга. 
Розлючений Яго кидаєть ся на власну жінку,. 
вбиває П, а сам утї~<ає. Мон'!ано розоружує· 
Отелля й пускаєть ся в погоню за Ягом. Отелльо
в, розпуці зав~ає собі смерть. Яго засуджений 
на кару смерти, а про жорстоке виконаннє: 

кари має подбати Кассіо. 

3. Лєссінr: Мінна ф. Барнrельм. 
1. Увід. І, 1-2. З. монольоrу денщика. 

Юста та ·з його· розмови з Qластителем гостин.·· 
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ницї довідуємо ся, що господар викинув з. кім· 
нати·річи неприсутного тоді майора Тельгайма, 
Щоб винаймити його кімнату якійсь чужій 
боrатій панї. з~4. Надходить .. Хельгайм. З го
сподарем, який намагаєть ся ·оправдати свій 
учинок, поводить ся холодно; рішаєть ся ви

провадити ся з кімнати, не знає тільки, чим 
Заплатити господареві за нічлїг, бо власних 
граший у нього нема, а .Jаnознчати ся у вах
майстра Вернера,. який дав йоr1у значнїщу 
суму rроший .на переховок, він - майор ува
·жає що найменше за невідповідне. 5-8. Вдова 
ПО бувшому СОТНИІ<ОІЗі, ЩО служив у ЙОГО ПОЛ
ку, хоче віддати йому довг, що його їі муж 
за Ія гнув було. у Тельгайма, але він н·е має 
серЦя відбирати бі,Ф-•ій вдові ··-і останнїй гріш. 
У нього така гроше~а ·скрута, що ~ін заду
мує відправити свого денщика; але вірний Юст 
~;~е хоче покида1 и свойого пана, хоч би ~ри
йшло ся йому служити даром. 

2. Зріст а І< ц і.ї. ~.інна стараєть ся на но
во зєднати. собі: Тельгайма. 

9. ява. R. Побудний момент. Слуга пані, 
що має займити кіинату Тельгайма, просить 
майора в імени .своєї панї, щоб ~ибачив· їй 
ту при~<рість, якої ТеЛьгайм зазнав через неі, 
при тім у своїй балакливости зраджує, що 
його панї .шукає за своїм нареченим. 

Б: 1. стуnінь. Мінна віднаходить свойого 
·нареченого. 

10-12. а) Сп онуканим влїзливістю не
знаної жінки, хоче Тельгайм чи.м скоріще ви
провадит~ ~я й зелить К)стові заставити у 
гоеподаря,дорогий для ньqго перст~нь та за
платити з~ нічлїг. За ки ще Юст вет~г ее зро-
5И1'И7 о nрих·одить Вернер і о заявля~ іцо продав 
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<:вою r-1аєтністh і .'~'">"•е наззд остуnити до вІи
ськdвс'і служби, а гроші 3і1 ~tpo.r;aн{y хоче пе-
рехова їИ у Тельга::іма. · 

11 1 ,.... - ) І 6 :-..,. • .. , ··--'-· О .з ала~Юf ;• !ННИ З ПОКОІВ-

КОІО Францїскою .п.:знг.єr·ІІО Сі!, Іl.(ІJ ~краз Тель
гайм Є тим. нзрЕ:че~::-:r-1, що за ним ."1\інна шу
кає. Гocr:n::;;;p по:·:ё:Jує /·/\1ннї заставленv.й у 
НЬQГО r.срст: НЬ і !10 с'і'м r:ёрСТЄНЇ ПЇЗ!-:аЄ /~,інна, 

.\,., '"""' •І •• •• 

ш.о вr •• о,:·:."J.зи:1 cr.]pш:-·:'-!J, :;.н:!-1:1 ч~рсз нєr иусав 

Поки:іуІи 1~і~·1нату, сс: m· p:;j~ Тельrа.":іr·ІІ. 
В. 2. стуr:інь. Crpi :~а і1 розп:;/І·Ш. 3-6. а) 

У раду ва! :а, !..ЦО в~:~нё::·~ шла С~:):-о N~:лого, хоче 
Мінна попросити І1ura до себе, г.ле ю~т •Іерез 
ЗНеnаБИД:•І-:·:-;ноrо rОСІlОД.:Зр~t ~:j 1 !)-'Пf пр·,) ее ;..;е 
хоче. В:{і -цї ro..:noдap са: .. 1, ро3зідан:ни від 
Юста місце про:-:;увснн7. ТсльІ·(.;;іма, з, sшляє 
свою о.'(оту, г.овіцомнти його П?:> б:1н~~ннє 
Мінни. 7-9. б) tfесnодУвана стрічз дивно 
якось Rj1(1ЖР.!Є Тельгайr-1а. Він бait<ElB би r:риви
тати Уї щ:·tр_о-сє:рдечно, бо Уї Х').'{.ЗЄ, ал~ він 
почу:заЄ ceGe нсгідниr-·1 п· любови; ;зін не той, 
що буu перед війною, не тvі:і, ЯК:);-о 1\-\інна 
пізнJла в часї війни й nокол.rала, він теnер 
калУка, зневе1жений. жебрак, то~у н нещасли
ви;і та негідний їі руки. З болеr.1 серця 'відри
ваєть ся від неї й ут'іr<ає, 1цо6 розJ1уч:-1ти ся 
з нею рзз на все. Заскочена т~І-'~,;~,1 не:ча;:;ним 
зворото~·і /'1\інна вибігає за ни~~. щоб його 
задерж аж. 

Г. · З. ступінь. Нзпруженнє й понавне на
вязаннє взаєNин. 

IJ, 1-2. а) Юст передає Францїсцї лист 
Тельгайr-1а до Мінни й подає їй до відо:--':а, що 
Тел•~гайм хоче з н~ю сам на саІ\1 nоговор11_ти. 
В розмові J Францїсхою поr<аз;єть ся х.1рактер 
Юста в найкращому світлї. З. яsа. Довідав.ши 
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<:я . в~д · Францїски про відношенне Тельгайна 
цо Мінни·, р.::>бхть господар заходи, щоби на
прави:rа-t своє нетаіповне повсденнє супроти 

майора 4. яsа. В~рнер. остері_гає Францїску 
1~ред госnодарем і диє йому відчути своє 
.невдо!3іллє ізза йог.о нерозважного поступку 
Щоби дзт!-1 Фра:1цїсцї змоїу оповісти Верн& 
рові krop: :а перстеня й та_ ким робом оправда
ти перед Вернеро'-'1 r1ого нетакт, відходить 
rосподар і лишає обоїх с~"их. 5. ява. Хоч вах: 
майстер пояснює історію перстенця на свій 
лад і через те в очах Францїски представляє 
<:ебе св не дуже то даорому світлї, все таки він 
їй подобався й вона бажала бw бли~че його 
пізнати, але впер~д хоче занести своїй панї 
лис::т. 6--=-7. За той час роздумуЄ Верне::>, як 
5и то сп·:ніу;~.ати ТельrаЙМQ, щ:>би приймИввід 
нього гроші. На ее надходить майор. Вах
майст~р.ха.nаєть ся· nідсrупу, а кол~-1 сене по· 
магає, він простим, · здоj)ОВИ~"І розумом пере
нонує Тсльга~ма, що нема в тім н"ічого зJfого 
нї І-І~':J~~ного. Tar< удаєт~ с1 Вернерові пере
ЛОІ'1ИТИ неприt::rупну горді<;ть майора. Се вка
зує . І-іЗ . М:>ЖЛИВЇСТЬ переЛЇНИ fJOCTYПOBaHH~ 
Тельгайма супроти Мін ни. 8-11. Францїска 
вертає, щоби продовжати бала~r<у з Вернером, 
і застає майора. Вона відцає .йому наз~д його 
лист ·до Мінни й з~~.являt:, ш,о панї листа -не 
читала, але просить його, щоби зволив осо;. 
бисто у неї явити ся. Тельгайм прирі~ає спов
нити волю Мінни, і так пановна стріча. Мінни 
.:З майором запевнена. 

Д. 4. ступінь. МіJ:іна задумує перехитри
ти· Тельгайма, але перед ТИІ'-'1 ще раз намагаєть 

· <:sr nереt<онати його про безосновність йо-о 
постанови.· ·12. ява. а) В разї, коли б Тельгайна 
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r,sіжко _ьуло намовити до зміни його постанови. 
-хе"че. Мінна підступом дійти ·до задуманої ме··· 
тt1. lV/ 1. Вона втягає Франціску в свій хитр() 
обдуманий плян і запевнює собі їі допомогу. 

2-3. б) - Францу.з Рікко повідомляЄ· Мін
~ про відручне пись.мо короля .цо Тельгайма.: 
·•ке вже в дорозі. 4- 5. в) Заповіджене
ВерJ-Іерон ·апізненнє Тельгайна вк~і.зує на. не
сподіваний зворот у . жипю на~ора. При сїй 
.наrо.nї т:.е.є . 'Францїсна Е( pt-:ЄFOBi nізнати ... 
шо він припав їй до вподоби. -6. ява. r)~ При 
;іругій стрічі з Тельгаймом намагається Мінна 
вnЛинути на нього, щоби змінив свсю nоста
н9ву;с -ЕОН8 За~ВЛЯЄ, ЩО ЇЇ багатиЙ· ДSіДЬІ<О ГО• 
цить ся. на її подруже з Тельгаймоr-1, .і збиває 
~ рrу~єнти, І-Іаведені ним для оnра.вдання своєї 
·ві.nмсЕи. Однак Тельrайм стоїть при ссоїм і. 
заявляє рішучо, що -честь не позволяє йому 

:::t оступИти так, як Мінна цього. бажаЄ: rодї йо
~.у-;· бідоласі', ·тягнути за coEof('\ в біду людину 
~, ст.сТJу, ГGР .. У й согату та· норИстати з Гі ве
ли нер~ ш~-:ссти; наснільни не н~ступить зміна
в - t:o.ro ж ип ю - чого він надїєть ся· .....:.:.. то 
Він ~-:е JVcн-:e з нє.ю сr,р}·жити ся. _ 

З. Вершин а і зворот акції. Мін-. 
на хаnаоь ся підстуг;у: вона віддає Тельrа~
м·с_вГ перстень - по його думцї той, яний 
вена колись дістала від н1::.ого - і відвертаєть 
ся від зраднина (єєршина). 7-8. Коли ма~ 
йор д<?відуєть ся від Францїски, що дядьно, 
МІнни буцїмто еирін ся їі люЕсви до Тельгай
ма, рішаєть ся приrднати собі t".інну. за вся ну· 
цїну (періпетія). 

4. Спад а к ці ї. Тельгайн пробує при-
єр.нати Мінну. . 

1\. 1. ступінь. Перша -спр_оба. 
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.\І, 1. aJ І t:JІЬГdИМ Ht: ХОЧе Н.Р:fОГО ЧУТН 
n~ч те, що державна сt<арбівня дістала наказ 
вип.u·атити належні йому . гроші, але за
nевнює собі матерія .гаьну допомоГу вахмайстра ,. 
~· звіряєть ся йому зі своїми плянамJ-1. 2-4. 
(і) За виконаниєм ·свойого пляну він. і ·не до
.·думуєть ся, що Францїска хоче вияснити йому 
Й.ого· неnорозуміннє ізза перстеня, і просить 
Гі ·цише, щоби промовила за ним у своєї пані 
добре слово. 5. Sїва. в) ·rельгаЙІ\1 благає Мінну,. 
щоби·зволила на3ад приймити перстенець, але 
Мінна пригадуЄ йому. його первісний намір~ 
неJ(аЙ впер~д шукає· собі надолуги за заподї-. 
яну ·йому обиду чести. Надармо впевня ії' 
Тельгайм, що неіцастє, яке .Гі стрінула, лежІ-Jть.. 
·.йому більше на серцї, як власна обида, вік 
хоче. в купі з нею зажити новим життєм. Мінна 
стоїть уперто при своїм, але в душі вона ра
.nуєть ся, що Гі наречений вже ·nоборов .наД. 

, міру розвинене пачуттє чести, а тим самим 
н~йважнїща ·перешкода. вже усунена. · 

Б. 2. ступінь. Письмо короля; друга спро-
. ба Тельrаt1ма. б ~в. а) Стрілець передає 
майорові відручне письмо короля. Поки 
Тельтайм його читає, господар просить Мінну,. 
щоби віддала йому заста~лений у нього nер-
·стенео.ь, бе Юст хоче його в11купити. Мін~а 
відказуєть ся. 9. ява. Тельгайм зворушений 
змістом королї~ськог.о письма, Яt<е дає· йому 
повну надолугу й розкрива перед ним гарну 

. будучність. Таким чином і друга, зовнїшн~ 
перепона . усунена. f\ле Мінна нї на крок не 

.. У'-rуп~_є; вона наводить nроти Тельгай ма ті самі 
. -~рrументи, які -він передше наводИв Проти неї: 
.-аsона нешасна не хоче- користати з велико-. 

АУШІЧQсти, -щасЛивця. І 
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В. J-1 о и е 1 1 т о с т· {; :4 н ь о ї н а п р у-
ти. 10-11. K()Jli-1 Тепьгай:'і до:\іJ.уєть ся від 
Юста, що J'.~iю-ta є в-· пос'!"да1.1н":" і1ого перс:тенця, 
.ду~ає, що вона н:1рочно (.!J~ii< J:1 1 нагоди, rЦаби 
.з · НИІ'-1 розійти ·ся, і длятс:о з гнївои відвер-_ 
-таєть ся від неУ. Гнїв йаго мусить відчути· й-
.Вернер, а !Jерез p~.,or-o :ї Францїс~1. · 

5.• Рі ш 1-1 н е н ,), 12 --15. Б!стю] про 
·прибуттє графа f?ру;.саля уs:по~оює Nайора та 
уможливлює внясненнє nідступу· f\\інни. Поми
рені виходять на зус-тріч графові. КоричаючИ 
з нагоди, Фра~цїска -вияв.;Ія Вернерові свою 
·JІЮбов.-

4. r ете: І ~>іrеІІЇЯ. 

1. У в ід. І, 1 .. Із ионопьоrу ж~ею1нї Іфіге
:-пt довідуємо ся про r-·1ісце акції (їай перед 
1:вяп1нею Діянr.1) і про гоnа3ні дїєві ocoSr1. 2. ~ва. 
Життє на чужинї, ми:vrо б.Іагодс:Jн-t::,'Jrо впливу 
н.а Скитів і їх короn" н~ дає Іфіrенїї ві-Іутріш
нього вдаволення-. f\pxac намагаєrь ся настро
Іtи Гі прихил~но для о~обr-1 t<О?ОЛЯ, я~<і1Й має 
снамір їІ пзсватати. В:н ocrepjг~-=t її перед гнї
.вом короля, і длятого Іфіrенїя посrановля 
привитати· Тоаса з його приходо~ в~ічливо і 
·з .Q.Овірєм. З. ява. Кор;:>ль з~ертаєть ся до неї 
:з проханнєм, щоби ста.1а його. подругою, на 
-те Іфіrенїя оnовіда йому іст;:>рію свого роду, 
роду Танталенків. Одна~ ц~ не відстрашу є Тоа
-са. Тодї Іфіrенїя відкликуЕ:ть ся до богИиї Ді
яни, яка спасла її від смерти і яr<ій вона зобо
вязана служити :_ злуt<а, що її дораджує Тоас., 
незгідна з волею богинї. 

2. Зріст акції. Іфіrенїя входить у 
щораз тїснУщі взаємини Орест.а й ПіпяДа 
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Я. уможливлює .спільний. поворот до ріДноrо
сраю. 

· R. Побудн11Й момент. То~с !.сл~пь Іфіге
нJї принести богинї .. в жертsу д;·:ох с.1і.'1~-1аІіих· 
І .. 
чужинщв. 

4. я2з. Іфі:-еt-:·;7: бJ;~га ДіsІ;·;у, !U:.·.·o c~acJ'ta 
її ,від сеї бідІ'! , : не :oc:r<stpн!~.: i.:.Jj!d Їі 'tІі·.:тих
рук кровю неr;н;t;-н·rх. 

Б. 1. стуnінь. Перше зб."""!; !Жt'Hffє r1іж чу
жинцяr:!И й Іфігенїєю. 

11, '1. Спій:чані 1 ІУ>Ю·Н!U·!· - ее Орест і Пі
ляд. Завів їх· сюдн ;\rюпльОіі," ~!.:;,,~1 обіцяв убій
никові Nатери, Орестов:., в с:J~ІП!НЇ сестри в 
Таврії увільненнє від духів nii'iC:.rt1. Орест на
дїєть ся знаІІт~І спасеннє н сr-н:?т~. Піляд на-· 
дїєть ся на~і rн ~і ого в >fHПl ю, длятого наj\1а
гаєть ся вирвати сво1·о товар~Іши з 1'1елянхолГі 

й спонукати його до дїл. У ньоt·о вще готовий 
плян: сторс}t;і зрадl.ли ·йor-ty, що жрею1ня бо
гинї здержувала ся до тt.nep від кровавоr 
жертви: її, жрекю·rю, хоче він nриєднити. 

2. ява. Піr.:о~д внявля ІфігенІї І<ріваву вину 
свого прия 1·с·J1я, а вона донідуєп. п: віц нього
про упацок Трої, ._про дол"-.~ греuью:х героїв,. 
перед усї111 про страшний k;!-tець с:юго батька_ 

в. 2. ступінь~ Брат і ~nстрсІ Г.Ї='НіlЮТЬ себе; 
завдяки ІфіrєнГі Прс:ст пuихо.r;,ип.t 110 себе. 

ІІІ, 1. Оре.:т оно~ід='І Іс{;;:-енї: nyu уб.йство 
матери· ст•) ах і почупс в~ і· "·І с •·о:' 1 а його· він 
Д8ЄТЬ ~Я ~lіЗНdПІ Й fi(.H~~ '""'. ~"'1е;~;~~. U(06:1' ВЇД
nокутувпт;.• ~~;" .. У· Іфі!·r::н:{; ,;~:~~~чrL гооячі мо
литви за ;,.' ·L~еtсного. Н·1~ акsс.•.і !~у·~•:лля lфir·~tt·•l,. 
дати СЄ:6~ нізнсJтt1 Ор~с' оВ.: доёvд~ть ссріво
женого .;.:Н· 5ОЖ\::ВЇJІЛЯ; t-.она В··Ді:tЄТЬ СЯ ЙОМУ 
боГИНЄЮ 1tЇІ•1 .. fИ, 1~~0 ~ ...... ,а ЗаКИНУТИ на. НЬОГО 

свої nут1. а хс-ч нарсt" · ~ оіри1ь, u...o 't~ його 
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<:естра, то _якраз у сїм добачує вершок лих_а; 
сестра мусить убити брата, щоби сповнило СІ 
лрокляттє. Погляд Іфігенп· пригадує йому бла
rальний погляд· матери, і він непритомний па· 
де на землю. 

2. яв·а. Орест будить ся; йому здаєть CSJ, 
що він у оідземеллю серед тїний своїх предків; 
.але свідомість вини вже не мучить його; він 
nереконаний, що покута скінчила ся та що він· 
тіцний прощення. . 

З. я в. Молитва Іфігенїі й . оклиИ Піляда · 
виривають його з того сну й вертають його 
.дїйсности. 

З. В е р ш и н а. По доконаній злуцї Іфі
rенїї з Орестом і Пілядом виринає думка ви-· 
:звалення обидвох і спільного повороту. Піля
.Дові відомі юке навіть способи й дороги, що 
.ведуть до· певної мети, а Іфігенїя - здаєп 
·ся - гото-ва піти за його порадою. 

4. С n а д il к ц і У. По ва)щ<ій душевній 
боротьбі понехує Іфігенїя вибрану ПілЯТ\ОМ 
дорогу"' підступу; ідучи за голосом правди, вона 
хоче вимспи у короля визвол~н11я приятелїв 
і дозволу на поворот. 

F\. 1. ступінь. Душевна боротьба Іфіrенїі. 
lV, 1. Плян Піпяда зразу припав до впо

доби Іфігенїї Г1іляц пішов· був з Орестом над 
беріг морs;, 1цоб укритий в затоцї корабель 
nриладJ:іТ~І до відїзду. Він паучиn Іфігенію, 
Яі< їй поступити, ''оли б король домагав ся віД 
не'і негайного виконання даfІого приказу. f\ле 
скоро по тім віцзиваєть ся в їі душі голоссо
вісти, жах і гидість перед брехнею огорта їі. 

2. ява. f\ркас домагаєть ся в імени короля 
приспішення жертви. На ее заявля Іфігенїя, 
що мусить очистити образ боги:-Ії. Rркас 
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хоче впеІJ~д повідомити про ее кор~ля; nерс:д . 
відходом радить -Іфіrенїі вислухати просьбу 
нароля ·й таким чином уникнути крівавоJ 
жертви. 

3-5. Піляд повідомляє Іфіrенїю, що 
nриготовлення до втечі покінчені, і намагаєть 
·<:я переконати її про конеЧні~ть обмани. Однак 
Іфігенїя по тяжкій душев1-1ій боротьбі рішиліІ 

. <:я постуnити якраз противно, як їй дораджує 
Піляд. Пісня Парків про нена~итну жаду пім
<:ти богів· якраз утверджує Гі ~ Гі переконанню 
npo святість і доброту богів і про її високе 
завданнє. 

Б. 2. ступінь. іJобіда Іфіrенїї. 
V, 1 - 2. :Гоас · велить· прикликати Іфі· 

rенїю й наказує перешукати побереже. Він 
.дуже немило вражений вkткою, що Іфігенія 
задумала його пер~итрити. 

З. ява. У розмові з Тоасом представля 
йому Іфігенїя, ЩО він не з ·уваги на закон,. 
але ведений пристрасним гнївам· відно в·.- в при
. к·аз крівавої жертви; про те є .. ще вищий за-
кон,· закон охоронr-1 чужинцїв. Ій, слі'tбій, без
nомічній, прислугує вnравдї nроти . насилл,. 
nраво пЩступу, але вона не думає покористу-: 
вати ся тим пр.авом; її душа чиста, вона каже 
йому свою правду в на,цГі на його шляхетність 
і великодушність. · · 

5 .. О с т~а н н я н а п р у г а й р і ш и ІІ·е ц ь. 
4-6. ява. Надходить Орест,· щоб с.илою · 

nромостити І•рігенїі дорогу до корабля. З .тру
дом успокоює· Іфа-енїя Ореста, ПілЯда J1. f\р
каса .. Орест в:1казує правдивість свого похо.: 
дження й заявл~:t рішучість стати в оборонї всіх 
чужинцїв; ту саму рі wуч!сть заяІіляє й Тоас. 
а.пе Іфіrенїя не допу.ска до сьоГо й зовІіїшними 
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доказами ycyn<lЄ оспнtнї су~ ~tіІВИ короn,. Що 
до уведення образу боrт::·;і· пояснює Орест, Що 
СЛОВі..І Г'Н!ОЛj1і>О,;а пі~~:·ІС~-::1JІИ СЯ не ДО ДіЯНИ,. 
але ДО !сі)іі \~іІЇі·; LIOHLJ СР.СЄЮ . ЧИСТОТОК) уздо

рОВИЛа 6ра '"'~' t~она г:;ншикана Н()ноао освя~ 
тип1 C.Jlї.:(cc-.t~:; стр;ху. Сила правди й Чи-. 
стати. дуІ....L.;і і··nнuоко зворушили короля, вік 
відпуСІ<а Іфігенїю, Ореста й. Піляда до ')lому,. 
що більше, він дає їм на дорогу своє благо
словеннє. 

5. Шіллєр: Марія С1юарт. 
1. У в ід. І, ) -4. Із розмови лицаря По

лєта з пістункою Марії, а також із розмови 
Марії з Попєтом довідуємо ся про важке по
ложеннє увязненої королевої. й про її минуле 
w.иттє. Проти неї ведеться судове доходженнє 
за злочин (зрада Бабінгтона), у якім вона.не:-. 
nричасна. - Із розмови Марії з пістункою 
довідуємо ся, що на минулім' Марії тяжить зло- . 
. чин, за· який вона тепер поку"І;ує. 

2. З рі ст а к ці ї. Між тим як противни
ки Марії працюк>ть над її загладою, прик.rіон- · 
ники їі роблять заходи, щоби помирити П з 
Єлисаветою. 

А. Побудни~ момент. 5- б. ява. М9ртімер 
подає Марії до відоr-1а, що її засуджено й що· 
за суд має~ ь с.я ш~к~нати. Ріnночасно ·заходи.ть 
ся /11\орті;··lСр рзтувати "tї; вона має. увіЙ"(И в 
контакr з графом Лєстером, щоби за його 
вста.вленнєм умо>~~ливити стрічу Марії з Єли.: 
саветою. 

Б. 1. ступінь. Небезf1ечн~й стан · Марії 
по засудї. 

7 ·- 8. ява. Т адї ·як Марія З почупєм 
своєї І(Ор6лївс:.ької' гідности протестує проти 
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.:кладу й посїуповання судового трибуналу, 
повідомляє її Берлї, що в;не заr1ав присуд 
смерти. Але Марія пер::~-.:онана, u~o виконаниєм 
його Єлисавета спІгнули би на С<:;5е заІ<Ид не
·справедливости .. 3 д~уїаго боку спроба згла
дити Марію потайю-t, розбиваєть ся о правий· 
х~рактер Полєта. 
· В. 2. ступінь. Небезпе1-:а зма!""аЄтh ся, хоч 
з другого боку надїя f\1зрїі на. стрі.чу з Єлиса
ветою в11даєть ся блИзьІ<ою здїV.снення. 

11, 1 - 4. Заnовіджене одруженнє ан .. 
rлїйської ... королевої із французьким nринцом 
грозить Марії втратою могучого приятеля. -
В . державній радї . стає Шефебері в оборонї 
Марії, а Лєстер представляє її зовсїм нешкід
ливою; перема'гає противна думка. Берлїя, і 
лише з уваги на свою славу вагаєть ся Єли
савета послухати його крівавої ради. Та- все 
таки передане Полєтом проханнє Марії вражає 
Єлисавету до живого; вона не має нїчого проти 
стрічі з Марією. 

Г. З. ступінь. Мортімер· стає позірно на 
службу Єлисавети, в дїйсности лучить ся з 
Лєстером з цїллю ратування Марії. 
. · 5-8. Незабаром показуєть ся, що спо
ч"уваннє Єлисавети із долею Марії було уда
аане: вона піддає Мортімерові думку, щоби 
тайком згладив Марію. Мартімер буцїмто го
дить ся на ее, а через те зискує ·на ч~сї й 
має вільну руку до дїлання в користь Марії. 
В11равдї не вдаєть ся йому приєднати хиткого 
й ·самолюбного Лєстера до енерrічної співу
части у виконанню пляну, але за те обіцює 
Лєстер подбати про .задуману стрічу. 

Д. 4. ступінь. Заходами Лєсrера прихо
. дИ1'ь до ·стрічі Марії з Єлисаветою. 
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9. ява. Підступом приєднує ЛєстерЄлиса
вету. f\ле вигляди на корисний вислїд стрічі 
дуже непе·ані; бо Єлисавета все ше ворожо 
настроєна проти Марії, а припадковість стрічі, 
яку дораджує Лєстер, робить перебіг розмови 
залежним від хвилевого настрою обо~ жінdк. 

З. В ер ш и на і з в о' р о т. Стріча. 
1(1, 1-5. ява. Марія проходжуєть ся п·о 

nарку. Охота до життя й туга за свободою 
огортає ГІ з подвоєною силою. Серце 'іІ дише 
гнївом і ненавистю до завзятої Єлисавети, яка 
самовільно вкорочує її життє. В такому ду
щевному настрою стрічає ГІ Єлисавета. Марія 
сnершу силкуєть ся запанувати над собою Й' 
арІ)'ментами й благаннями намагаєть ся змяк-. · 
шити серце Єлисавети (вершина). f\ле відпо
відь Єлисавети - ее наруга й зневага. Тяжко 
обиджена ·Марія піднїмаєть ся гордо та в при
сутноса-и · Шефеберія й Лєстера докоря зані
мілій Єлисаветї тайними любовними зносинами 
й о·бманством. Таким чином унеможли~ила 
.Марія раз на !)ее· всяке nорозуміннє, хоч во_на· 
зразу може й не здає србі з сьоrо справи, а 
думає тільки прр тріюмф над зненавидженою 
Єлисаветою. 

4. С n а д а к ц і ї. Надії Марії розбива
ють ся. 

F\. 1. ступінь. Упокореннє Марії. 
б. ява. Мартімер дає Марії до пізнання. 

що від Лєстера ·не можна їм сподівати ся ні
якої допомоги, а на уласкавленнє - по тім. 
що стало ся - вона вже не може числити.

Одинок9ю надією для неї -Мортімер. f\ле його 
бажаннєм є пазискати для себе гарну жінку, 
а вона - по попереднім вибухові власної при!" 
страсти - не має на стільки моральної сипи,. 
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щоби повзnержати пристраLнuго молодця .. 
'-Іер.ез те зазнає Мзрія неменшого уnокорення. 
як те, що· його передше через неї зазнала 
Єлисавета. 

Б. 2. ступінь. Невдача Мортімера. 
7-8. f\тентат на Єлисавету не вдаєть ся. 
lV, 1 - 4. ява. Наслїдком сього розбипє 

· t<омпльоту й зірваннє зносин з Францією. f\ле 
й Лєстерові, як тайному союзникові Марії, гро
зить смерть. Щоби ратувати себе, він велить 
.увязнити Мортімера. Мартімер гине герой
<:ькою смертю: Так паде останна підпора не
щасної Марії . 

. В. З. ступінь. Боро1;ьба о засуд смерти. 
5 -12. яв. Щоби оправдати ся від закиду 

11іднесеного проти нього Берлїєм і відвернути 
13ід себе всяке підозріннє, мусить Лєстер до
~агати ся виконання засуду. Вкінцї підписує 
Єлисавета засуд, спонукана до сього не так 
·nолїтичними аргументами Берлїя, як радше 
особистими мотивами, ненавистю до Марії. 
Щоби СІ<инути··з себе відповідальність, nер.е
.дає, акт секретареві Давісонові, однак без 
~ного поручення, що й як має ~роби-ти. Берлі 
:вирив~є приказ йому з рук. 

Г. 4. ступінQ. Покута й моральний підєм 
·марії. 

V, 1-7. Вірна пістунка Кеннеді опо
&ідає Мельвілеві, якого- враз Із усе~ ... слу~б~ю 
допущено до Марії, що Марія споюино 1 вІд
важно приймила до відома певність 6лизької 
<:мерти. - Сама ж Марія, яка дорачує в смерти 
-освободженнє від усїх негідних терпінь, пово
;Дить csr з правдиво королївським спокрєм. 
В годинї смерти вона не забуває і на своїх 
вірних слуг. - Вона мирить· ся і з найвищим 



суді~ю --:: і то в такій формі, ~к сього бажає 
П nобсжна душа: перед JV\em.,piлeи, sшиі1 ;за
для неЇ СТі3В СВЯЩеНИJ-<01'1, [lQH~ СПОВідаЄТЬ CSt 

зі своїх давних гріхів і готова понести за них: 

незаслу~(·ену тепер C!\1epr~; по щирії•І r.оІш~нню
удїлює він їй відпущення гріхіп. 

5. Рі ш и не ц ь. (Катастрофа). 

8-15. Марія йде споюино на смерть; 
вона nрощає всїм своїм ворогам, а то й Лє
стерові, що її зра,оив і стоїть тепер перед. 
нею з болем і стидом. - Лєстер rJІусить бути 
свідком страшної смерти, до якої він сам не
мало причинив ся, і передати нам свої пере
живання. - І Єлисавету стрічає заслужена 
кара: вона стоі"ть перед нами здемаскована,. 
всі ... вірні слуги nокидають їі, саr-1ітну побідни
цю, що находить одинону підпору в почуттt<> 
свого полїтичного завдання. 

tІоІSітня драма. 

8 КЛЯСИЧНІИ драмі стар01 І НОВОЇ доби" 
а також у драмj епігонів, що навязують де> 
традицийного клясицизму, пружинамн акuїі є 
пристрасти й етичні ідеї. 

У 80 рр. ХІХ. столїття ідеалїстичний світо
гляд завдя~и незвич ай ному розвиткові при род-. 
ttичих наук уступив реалїстичному, а вкінцї· 
натуралїстичному поглядові на життє. Модерне 
жипє мусїло витворити нову драму, нову дра
матичну динаміку. У новітнїй драмі пружина-

••• • І • • 
ми акцн 1 характерІв являють ся ~;~же не Ідеа-: 

пїсrично забарвлені пристрасти й моральні.· 
ідеї, але нахили й окруженнє (milieu). Так по~>: 
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еста11<? ~ове розу!'-~іннє драматичJ:ІОІ нонечвости:· 
tfaX~tлн - унаслїдн-\ен! \Збо н~буті - і окру
,.женнє рlшаrоть про долю й недолю модерної 
.Людини. І якраз у диrtаміцї замітна істопfа 
ріжющя 1'1іж кляснчною а новітньою драі\1ОЮ. 
·Ся иодернз І,~:·і!І.зr-·.~і<а -· еснована на нах1-.лах 
j оr<руженню --- Ш·ІЛУ 1 Іztє свободу волї людини, 
а п1r-1 с.змиі'-1 усупає разу~.;іннє f3ИНІ1 11 ю~ри, що 
:ним к~рмуєть с~І іл,ег..'lЇ~!'Ична клясична дрзr·1і~. 

Ро:::.зитон. оід :деJ.;ІЇ(:rичної дрзм:-1 np14-
<:rpacт:1:1 і r-·юрал~:,tі;:х ідей до драми нд~~и",іа 
і о:-~руження до•~снував ся сrупнсво. Він зо
·значузаs ся пов;лL:-Іим понехунztнНЄі\1 історич
:них їеr-~. тем із :--mнулого, а що рuз більшим 
·узrл~щнюваннЄі'1 теJІ.1 із буденнього )і{ИТТЯ тепе
рішносп1, бо в буденньоf\іУ ·>ниттю нопі рсс.::лї-
<тичні NОП1ВН (1\їатеріялїспІчІ;ий егоїзN, зми
·слова любов, жадоба разтр.:!іноспt і т. д.) 
найбільше заr-tітні, і пt.'1 певнїще мо>кна їх 
·було СХОПИТИ і ТАМ ЖІШЇще ПОСТ:ІЧНО оброби
ТИ. ДуЖе знаNенна в сьоr-1у напряr-1і є драма 
Г. Зудермана .. Чссп. ". що в нї;ї внетупають 
обидві динаміки побіч себе, а радше одtІа 
проти одної. 

Нова дІ-Н-1~:-,:і~:t не 1'1огла не полишапн 
<ВОГО СЛЇду і Hd Дj)Clf\I~HIPHHIX Хuрактерах. 
Психіка характеріз у ... ~о.uсрніі·і д\)Jі'їі є зовсім 
·відІ'1інна від психічної струк1ур:1 XQp~шrepin у 
.Драмі пристрастий. Особн, tцо •::1~111 керJІ.tують 
моральні ідеї, ее fl.eІ\OJ\11 с.х~11-1а 1 нчні, бл їді, 
·безкровні тїни, вопл,рчені і11.еї. Іх дyшelltte жнт
тє дуже мало cкor-t іlЛЇкованс, Ї.\ розуміннє 

.добра й зла дуже пр:tміп,tвне. ВоtН1 >НІ1Rуть 
-самостійним життєN. незалежюtм від nосго
.роннїх впливів окру>І<ення, одУди•rенІtХ і ІІ::бу
·7их. нахиЛів, вони_свідомі свободи своїх уЧинІ<ів 
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і вщпо·відалвности за них. Вони далекі JUA 
журбі потреб буденнього життя. 

Модерні Движучі сили, окру~еннє і нахи
ли, ставляють людину в цілковиту залежнісr~ 
від П середовища і від ·,ї минулого, від людий., 
серед яких вона обертаєть ся, і від ії предків; 
одні дорогою безпосереднього впливу, другі 
дорогою· унаслїдження мають для неї" зна
чіннє долі. Така людина відчуває свою· не
міч супроти примусу, що його на неї накла
д<1ють нахили й оt<руи-~еннє, і так стає ВQНё" 
лесИмістом і фаталїстом. Дїєві лиця в модер
ній драмі -- це звичайно пересїчні буденнІ 
ЛІСДИ, бо ЛЮД..И СИЛЬНОЇ ВОЛЇ, ВИЇІІ-1КОВі, НеЗВИ
чайні натури, не піддають ся окруженню, а 
тим самим не вяжуть ся срганїчно з драмою· 
окруження. 

Переміна драматичної динаміки мусїла 
потягнути за собою зміну будевІ-І драми. нова. 
психічна с1руктура драІІ-татІІчних характерів. 
вплинула на будову дрШ·Ізтичної акції. Як 
nристрасти, так нахили !'1 ОІ<руженнє рішають. 
npo будову драми. тш.;, де r:ружиною є пер
вісні, або етичними ідеЯі' .. :Н БНІ<Г.іІІ<ЄІні пристра
сти, покмічуємо скору зІ'ііну nод·:·й, акцію ба
гату в зовнішні подїІ. В кл~~сичних драІ\tах ак-
Ція є як слід упорядновuна, а пляново оСду
мане ступінуваю-Іє і контрікти надають їй те
атрального ефекту. -- Вже у псУ1хольогічних. 
драмах (гл. "f-.\. Стюарт", .. Іфігенїя ") акція ду-
же убога в зовнїшнї подїї, вона концентруєт~:> 
ся в душі головних дїєшtх· осіб. Модерна драма. 
вимагає докладного всесторонного змалюван
ня характерів і . окруження, богато ширшої" 
характеристики осіб і відносин. 

Вірне _-nредставленнє життя нахилів, а 
тим самим внутрішнього розвитку людики ви.-
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. маrає ще простїщої акцн, srк у психольоrі(~ній 
драмі клясичноrо типу. Нахили виперли грубі 
зовнішні подГі і заступили їх конфліктами, що 
обявляють ся більше в словах, як у пристра
сних ділах. Найяекше й найосновнїще можна 
було. змалювати окруженнє тоді, коли цїла 
подїsі відбувіtла ся на однім місцУ. Щоби зно
ву увійти в життє нахилів в цілій його глиби
ні, то акція мусїла обr-1ежип1 ся до r11ожливо 
найкоротшого часу, що дало ся легко пере
ве~и з уваги на nростоту акції. Поставлене 
1\рістотелем услівне домаганнє одноти місця 
й часу найшло в модерній драмі вповнї оправ
дане примїненнє. Rкція мусїла розЕивати ся 
під примусом зале>:&о·ІИr-1 від окру~·нення і нахи
лового· життя характерів. В протистайности до 
архітектонї"и клясичної драми з їі уводом, 
завязкою, стуnінуванwєrvt і ~фектовною розвяз
кою форма модерно·/ драми з·о~нїшно більше 
свобідн.з, зближе~а до nеребігу щоденнього 
життя. 

НовZ2 динаміка й нове rозуміннє харак
теріі~ не моглн остати без впливу і на зверх
ній вигля,ц драми~ Монольоги, гЬвореннє в бік, 
змальовуваннє душевних станів і настроїв усу
нено, а натомість введено докладні оnиси 
·зверхнього вигляду дУєвих осіб, найближчого 
окрушення, місця, хатньої сбстанови і т. п. 
Змінила ся і мова драми. Місце святочного 
вірша, чи тан ритмічної nрози, що ними го
ворили люди зовсім не буденнього nокрою, 
займнла сїра nроза, забарвлена відnовідно до 
Qкруження, серед якого людина зросла й о
бертала ся. 

Клясична драма, що нероздіЛьно звязана 
з тямкою а к Ці ї, послугуєть ся - як ми 
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бачил:-t - синтеп1·-t=-ю:о r1е·rодою, т. зн. акція 
розвиваєть ся перед н-:;·і-·1:.1 від початку до кін· 

ця, вона в р .-мах самсї ї~--tки лра~·1И завязуєть 
ся, ступінуrєть с1, спадає і розвя3уєть ся. Инак· 
Шd r-':одерна дра:v~а. З(Jвданнєr1 !ї є предста
вляти хара:пер~!, а акціл служнть 'Ій т;льки 
як засіб до :J_їли. [\ І<ош-~ тах, то аК!J:я не му.; 
сит·ь ·і не --r.-:o;~'-'= бути с;~о:1~1~на в ра~·1И власти
вої драми. _!v\оде;:ни др J:v-::J дає H::l~-1 ~~актично 
тільки готош-1;! стгн, остаїочннй ВІtелУд подїй. 
Самі ж под'1ї, c.:_:t,1ZІ а_кці~, я~<а спr;нчl--інила ... да
ний стан, нал~ж:·пь до r·:i-!H)iiюro. 

ЗнаНІ-ІЄ тієї акції є конечне, бо вона ви
кликап~ предсrш3;~~н~й в драr-1: готош1і=І стан, 
знаннє тієї аюJ,ії є не ·:бхідне д.'і::І тих дїсзих 
осіб, для ш<их зоіш дасї бул з т а~ін -:-:о, а ~н<их 
доля тУсно з нею f~яж~ть ся, вкінцї воно по· 
трібне 11 д.~r.t СІУ,'\.:t"-1ів -- глядачів, яюцо пред
ставлен:-1Й ІЗ др.Jі.ІІЇ фактичІ-н·:~ стан н~ має 
остати ,цг.~ них t-н~р:>::Б::tЗаt:о:о з~rсдкою. Про 
ті под'Ії довідує~·іО с;1 з розмав~-! інтер:-=ссваних 
осіб. НіJз er1o ми (Р.суп~реч nов:-:ш~r-1 виgодам 
про істот/ .rpa!\i. ш-:цїі --- гл. ст. 1 J.) пр~дста
влен~й в модерній дрз;"Іі ~тан "6кцією", то 

. згадані діяльогічні огюзіданї-І?. про r··~инуле 
(епічний елє1'1ент у д?а; :. фср:·Іі) предсг~sпяти 
муть зріст ЧИ таr-1 Сnад "аh:ЦЇЇ". Гл~rд'j·; И МёМО 
на nредстапленr1й в дра~·'Іі ста!-1 ЯІ{ їаю-:11, без 
огляду на обняті в фор-мі діяпьоrічних опові
дань минулі подіі, які йоrо викликали, то 
сей стан буде для нас тільки самою розвязкою 
властивої драrvtатичної акції, якої завязка й 
розвиток у дїйсности лежать у межах мину
лого, отже склала ся перед початком дра.ми. 

Як клясична драІ"Іё дС•?Оrою сиJ.Ітетичног,, й 
безпосереднього предстаалсння веде насступ~ 
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Ііево · від зрвязки до розвязх~, так модерна· 
iД~r.ta ·ДороГою аналїтично~о й посеред~ього 
:цредс.rавnею;~ (у формі діяльогічних оповідань) 
вєде нас від розвязк11 До завязки акції, вона 
Подає нам нитку, П') якій доходимо до t·слубка. 
/\налїтична модерна драма являєть ся J<інце
в.им актом синтетичної клясичної дра~и. Мо
n.~рна дрзма зач!-'Інаєть ся там, Де клясична 

кінчить ся. 
Мqдерна драма- ее драr-1а дов~ршеного 

Стану. Есе в нїй заздалегідь підготоване, акція, 
Х!rраі<тери, все жде т1льки розвязки. Модерна 
драма - це нечаче нагромаджений вибуховий 
матері51л: найненший удар.сприLtинює експльо
зію, найнезначнїща в світї nодїя (по~3а одної 
особи, відвідини, стріча) спричинює катастрофу. 

Протнвнісrь г-1іж синтетично:р й аналїтич
ною драмою не менше давна, ЯІ< сама дра

ма. Найчастїще сгрічаємо Nішані форми, в 
яких те.. що вже минуло, так .са:vю важне, 

як те, що доконуєrь ся на наших очах. З дру
rого боку поди~уємо виразні типи Gбох родів. 
Найстаршою аналїтичнщо драмою є Софокле
вий, "Едип цєр"; аналїтична иетода приміне
на в значній части у Шіллєровій трагедії 
.,Марія Стюарт". Дуже знамеt~не. є те, що в 
р,рамах, у ЯІ<их nереьаж9є зсвнїшня акція, nри
стосована синтетична метода (Шекспір), на
томісць дра~11и, яні· мають на метї представити 
не , так зовнїшнїй, річевий, як радше внутрі
wнїй, душевний стан драми, що подобають 
радше на психольогічні студії, послугують ся 
ан·алїтичною методою. Тан вже сама внутрішня 
натура предмету рішає про вибір rнн•')ї або 
другої методи. 
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Такими індівідуально - і суспільно-пси-
.хольоrічними студіями, основаними на згорИ. 
обдуманій ідеї з тенденцією суспільної крити
кИ Є т. Зв. соціялhні драми Г. Ібзена "1-:fo.pa",. 
~.Примари••, "Дика качка .. , "Росмерсгольм" .. 
• І. Г. Боркман••*); - ее маркш-пні приклади 
нового драматичного типу, тобто тиnу Драми 
сtану з їі осно~аноК' на f-'ахилах і охружснt-:~ 
Динамікою і послїдовно переведеною аналї
тичною методою. Протяг часу, який дїлить нас 
від смерти Ібзена (1906), ще надто· ке: ротки й, 
щоби ·можна вже нинї сказати, що з творчо
сти Ібзена мати ме тривалу вартість. Найно
віща драматика вступає почасти вн-:с на ин
ший шлях, як той, що його вказав Ібзен. f\ле 
оце можна вже тепер сказати: в о~ласти дра
матично·· технїки Ібзен є реформатором. Ми 
не знаємо, . як.а будучність <;9ого нового типу 
убогої в акцію психольоrічної драми. Ріжні 
познаки вказують на те, що чгси, в я ких ми 

живемо, що раз більше домагають ся- акції 
та ,не вдаволяють ся тим, щоби дрё ма відбу
вала ся тільки в душі людини. 11ле ш.о цей 
новий драматичний· тип має повне право до 
істнування, ее показаR Ібзен. 

Для прикладу при гляньмо· ся ближче дра
мі ІбзеІі.~: "Примари••. 

r. ІбзеІІ: nримари**). 

І. дїя. 

1. Енrстранд- Регіна. Столяр Енгстранд за
думує перенести ся до· міста й оснувати там 

*) Н. lbsen, Siimtl. Werke. S. Fischer, Berlin 1910. 
*1 Річ дїєть ск на Розенвольд, хуторі п. F\львінrів. 
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прнют для моряюв. Ві11 ХС?Че забрати з собоІ()) 
Регіну, але вона й чути про ее не хоче; вона 
почуває себе таІ<, -неначе би була дочкою• 
панї 1\львінг, в якої домі вона зросла й ви
ховала ся; їі думки коло мьл6дого пана, який. 
ще спить, утомлений подорожию, і длятого

Рєгіна витручує крикливого Енгстранда прямо
за двері, дарма що він. покликуєть ся на 
право батька. · 

· а) Пастор Мандере - Регіна. П. Ман-
дере прибув якраз із міста, щоби взяти участь. 
у посвяченню приюта ім. f\львінга. Із йог<>: 
розмови з Регіною довідуємо ся, що син п. 
f\львінг, Освальд, приїхав перед двома днями 
:з· Парижа. б) Мимо намови пастора, що їй як 
дочцї не годить_ ся спротивпяти сЯ волї ста
рого, немічного батька, Регіна не похочує:.. 
ri. flльвінг не легко обходила би ся без неї,., 
тим більше тепер, коли треба буде займити ся·. 
ноайм .. Приютом. · · 

З. П. flльвінг- Мандерс. а) П. f\львінг і 
_.пастор рішають ся не обезпечувати приюта -
~з огляду на публичну опінїю. Згадка про' по
жежу, яка недавно зчинила ся в столярські~ 
робітнї з вини необережного Енгстранда, вка
зує на можливість подібної небезпеки на бу
дуче. 6) П. f\львінг не хоче пустити Регіни. 
- 4. Попередні -. Ос.вальд. а) В розмові 
nастора з Севальдом зазначуєть ся ріжницw 
в· поглядах на подруже. Освальд не добачуЕ;: 
в сім нїчого неморального, коли двоє людий,. 
що люблять одно одного, жиють на віру; за те
у т. зв. лєгальних лодружах ·маЕt· J!оін нера~ 
нагоду замітити неморальність. 6) Осваль,ц. 
9Иходить, щоби перейти ся nеред обідом. 
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5. П. ftльвінї - пастор. а) П f\.1ьвінr 
стає в оборонї ОсвалL)да: Се г:ринє:во;1ює па
стера при:--адаї·и У й r-~:-1.1уле --- Я І{ раз :ent.:p, в 
десяту річницю смерти У':" r'1j;i<c:І. В рік по він
чанню вона по;~ину:..'lQ чолоаіІ<а, сnонукапа до 
-сього його гуляан·Jі·1- житт~~..,, і схоронила ся 
в домі пастора З трудоr•І уд.t'tло cr.1 ~іо;-.~у пе
реконати її, 1цо L~слоР.і:< :Je ~'-1r>!~c г1аг-1 пре

·rенсій до щ-з.~тя є C.N життю, и позІ1•~Є'~ сnо

вияти .тіпью1 сво'і обовязю·І. Ва~·.а пом:~r)ила ·ся 
.з мужем. Нл!:!вінг з~,1інив спосіб жи пя, він став 
.добродїєм цїлої околиu..У, а nона стала його 
-співробітницею. Так, як вона призабула була 
на короткий ча:: обо3язк-:.-~ жінки супроти му
жа, таІ{ _rІізн'іще прr-1забула B'JH~ нз обовязки 
матери. Ji;j не по.:J,обало С! бути нат'ірю і ·вона 
віддала свого син;] в ''У>І{і рую-1. Щ-::> Освальд 
нин'і п1юІі1 вернун, це ї'і п~на. Пастор уважає 
за свій сбовязо!< СІ<:JЗіПИ "ій прзвду в очі. 
Вона повинна сr.::1ратІІ ся нJnраsнти те, чИм 
.nровинила ся супрот11 сина, Ті:!!< ях. вона 

ластаІ-ювила вшСІнувати па:v1ять сво;:іого мужа 

·основаннєr-1 приюта його імс;ни. 6) Те, що 
-с~азав пастор про "і'і У.\И.Ттє з ftльвінrом від 
часу 'іх помирення, все те чисті здогади па
-стера, лишені всякоУ основи, бо Lіейже він 
{пастор) переетаn бувати в 'іх домі від тієї_ 
хвил'і, як вони з міста в:1провадили ся на село. 
Щойно тод'і, як пастор став займатІ'f ся спра
вою лриюта, був він приневолений відвіоати 
Ті. Вона заявляє йому щиро, що Гі чоловік 
жив і потім -rак само розгульно, як перед тим, 
за ки пастор їх. обоїх звінчав. з приходом 
Освальда на світ ві.н не змінив дотеперішньо
rо способу життя. НавDа.ки "Сі життє стало. ще 
7яжче. бо вона мус'іrіа докладат11 всїх · зусиль, 
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щоби закрити перед світом,- яю1й нїкчеr.:ний 
Sув батько її. дитини. Не кінець на СЇі-і, вона 
~усїла пережити таt<е, що Гі чот:овік навязав 
nюбовні зносини З її найІVІІ1чкою, а ее не· 
остале без наслідків. Дmпоrо uсна віддала 
с8о~о семилітнього си:!а в чуч;і руки, щоби 
він ніколи. не довідаБ с~;. я~иі; ?ув ~ого бать
ко.· Одинокою її розрадою була безупинна 
nраця, щоби не запропастити майна, а nомно
.иити його. В о н а все те робилtJ. а світ не-· 
свідомо приписував все те н· чоловікові,· ~кий 
в дійсности тільни запив.ав ся. f\ що вона те
~ер основує приют його імени, то робить це 
не длятого, щоби - як думає пастор - вша· 
~:~ув-ати память помершого, але щоби розс'іяти. 
всі сумніви й підозріння людий - і Освальда~ 
І ·ще одна причина: вона хоче все майно чо
~овіка ебернути. на добродїйні цїли, щоби 
нічого з його майна не припало синові,· щоби 
Син все, що· буде мати, одержав від неї, а не: 
·від батька. 
· · б. Освальд - Регіна - попередні. Над-
аодить Освальд, а за ним Регіна, яка пові
домляє п. f\львінг, що вже на крито до обіду. 
Регіна виходить до їдальні, щоби наляти вина. 
·за нею йде Освальд, щоби їй помогти. JV1iж: 
тим, я-к п. f\львінг і пастор бес'Ідують про· 
,Sлизьке свято, а пастор зі свого бо!{У замічає~ 
Що тяжко прийдеть с.~ йоr-1у захов:ни душев
~й -.-спокій у промові до учасників свята,. 
даєть ся чути крізь відхилені днері їдальнї 
стукіт нрісла і придушений голос Регіни, ш.о~ 
6и Освальд лишив її в спокою. На Jапит обу..., 
рен~~о пастора, що це має значити, заявляє п. 
F\JІьвІнг коротко~ це .n р и м а р 1-1 - пара з 
uаітника. ходить по 'кімнаті. 
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11. дїя. 
1. а) Освальд іде на прохід, ~ Регіна по

~агати при плетенню вінцїв. 

б) Із того, що зайшло між Севальдом 
і Регіною, добачує п. f\львінг одинокий вихід: 
.дати Регіну геть із хати, щоби перервати їі 
.nоки Що невинні зносини з ·Освальдом і омн
t-~ути сканда rt. Що Регіна є доЧкою fu:!ь
:вінга, нема нзйменшоїо Сf,\1Нїву: її мати Іван
а-tа,_ що служила у п. f\львінгів, сама до сьогс 
:nризнала· ся, а й f\львінг не відпирав ся.· н~ 
·.лишало ся . - каже {1. f\львінг - нїчого ин-
шого, як промовчати справу. Іванну сейчас 
:Видалено за значною грошевою нагородою. 

Бона відновила своє давне знакомство з Енr
<:трандом, дала йому до зроз~міння, як діло 
маєть ся і що вона має гроші, звалила вину. 
на якогось невідомого чужинця і звінчала ся 
вкінцї з Енгстрандом; Мандер~ сам їх звінчав. 
По словом Мандерса Енгстранд пер~д вікчан
нєм признав с-я ·йому, що то він сам допустив 
<:я сього поганого вчинку. ·такої нещирости 
пастор- нїяк не може собі пояснити: для мар
ІіИХ 300 талярів вінчати ся з пропащою дї~
чиною, а в додатку перейняти на себе чужу 
вину, це . по думцї пастора страшне. На те 

. заявляє п. f\львінг, що й вона таке саме зро
била, коли віддала ся за пропащого мужчм·· 
ІіУ тільки длятого, що він мав гроші і що ії 

. мати й· тїтки так урадили; до кого "і"ї серце 

. <:клонювало ся - ее пастор хиба найпїпшЕ: 
знає._ По думцї Мандерса пропаща жінка, а 
проп·ащий мущина - це зовсїм не те саме; 
а про те подруже п. f\львінг законне, а с~. 
толовна річ.· П. f\J1ьвінr ·є ин шої думки: як· 
раз та законність спричинює найбільше лиха. 
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Вона не повинна рула нїчого зg.т~ювати, 8 
'ТОдї люди могли були сказати, що ось то Аль
В.інr бідний чолові~, жінка його покинула -
не дивниця, що пустив ся на таку дороrу. 

Вона повинна була й свойому синові сказати 
всю правду, а11е вона сього не зроби:nа, бо 
була трусом; вона ще й тепер є трусом, бо 
инакше сказала би до свойого сина: любиш 
Регіну, то одружи ся з нею, або й так собі 
жийте без вінчання, тільки не обманюйте одно 
<>дного. Кільt<О ж то таких подруЖ, що свояки 
лобирають ся· свідомо або й несвідомо. Па
сrор. не може погодити ся з тим,. що вона 

називає труспивістю. П. Rльвінr пояснює йо
му~ як вона це розуміє: вона боїть ся, бо в 
н·sи є щось похоже на духів, щось неначе 
прИмари, як~·Іх вона не може поз~ути ся. Коли 
вона зачула голоси Освальда й Регіни в су
сїднїй кімнатї, їй здавало ся, що вона бачить 
п~реД собою примари. Такими примарами -
~аже г.. RльQінr - є не лише нахили, що їх 
ми унаслїдили по наших батьках, такими при
марами є перес-т.арілі, мертві погл~ди, все те 
€. в нашій крови і ми не можемо сього п~ 
збуТи ся, а в додатку ми так дуже боїмо 01 
.<:вітла. Пастор добачує в тих перевернених 
поглядах вплив лихої лЄктури, але п. Rльвінr 
заявляє, що .то він сам заставив ·,-і до розду

мування, це його заслуга. Се датуєть ся від 
7О.ЦЇ, як він приневолив їі вступити на дорогу 
обовязку й, повинности. Коли вона стала nри
задумувати ся над його науками, дійШла 
до такого вислїду. Те, що він називає nсбідсю~ 
є його найбільшим пораженнєм, є .злочиноl-і 
поповненим на ttиx обоїх. 
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2. Енгстранд - fv",андерс - n. 1\львінr. 
Пастор переконуєть ся,. U.\'J він несправедливо 
посуджував Енгстрш·rда • о нещирість,о~.оо Енr
странд не знає нїчсго про колишнї зносини 
своєї жію\и з f\львінгом, вона ее затаїла, а 
за батька Рt:rіни nодаJІа яког.ось ~незнаного 
аи · J1.1оряха; длятого · він (Енгстранд) уважаа 
зайвим подавати ее до відома ласторові. Що 
до гроший, які вона внесла, то він хотїв від
·дати їх батькові дитини, що однак було не~ 
можливе, длятого ужив їх на вихованнє 
Ре.rіни. Пас_тор і Енrс~ранд ідуть до приюта. 

З. П . .f\львінг - Освальд. Освальд при
знаєть ся ·матери, що він від довшого час) 

не в силї взяти ся до роботи, .а ее йоr.с· 
страшно пригноблює. Він це. покмітив вже ! 
Парижі й удав ся до . звіснqг~. лїкаря, як.ик 
сконстатував, що він поr<утує за гріхИ свого 
батька. F\ле коли Освальд показав· йому ли
сти своєї. матери, що в них вона як найкраще 
висловлювала ся про його батька, тодї лїкар 
заявив,. що причиною його ум о вої недуги ~ 
його власне веселе- життє. Освальд дуже • бо
люче відчуває сю неохоту до жипя, яка _зма• 
гаєть ся у нього з кождим ·днем. ОднноК) 
надїю покладає він на Регіну, їі здоровлє ~ 
охота до життя мон<уть мати на нього благо
датний ·в 1лив. Він бажає внїхаrи з нею .до 
Парижа, там ж•птє, там· люди не вір, чувають 
працї ЯІ< -.ягар, т~м 'він при боцї Регіни міr 
би віджити. На це надходить пастор. П. 1\ль· 
вінr хоче тепер розкрйти тайну, але в CJO 
мить показуєть ся ясна поломінь: приют ім. 
1\львінга стоїть у в огні. 



Г. · Іб3ен: Прммарм. 

ІІІ. Дія. 

1. П. 1\львінг Р~гіна, Мандерс, відтак 
~нгстранд. Приют згорів до тла. Освальд все 
Li:J;e пораєть ся коло гашення пожежі. Причи
.tою пожежі - по думцї Енгстранда - була 
~::~еобережність пастора підчас богослуження. 
Пасторові с.е дуже tіемило, ·він мусїв би від
·повідати перед публичною опінїєю. Енгстранд, 
що вже раз узяв був на себе чуЖу вину, за
являє готовість узяти вину пастора на. себе, 
а пастор обіuює йому, призначити лєгат на 
nриют, що його задумує оснувати Енгстранд. 
Відтак обидва в!дїздять кораблем до міста. 

·_ 2. а) Освальд - п. f\льРінг - Регіна. 
Освальд думає, що м~йбутнїй п·риют Енгстран· 
Да, який теЖ . мав би називати ся "при ют 
f\львінга", згорить так-; як згорів сей приют; 
·в~е, що нагадує його. батька, згорить, він сам 
(Освальд) теж ізгорить. Мати хоче облекwити 
Освальдові його ·душевні терпіння і зраджує 
йому в присутности Регіни Гі походженнє. На 
це заявляє Регіна, що для неї немає вже тут 
місЦя, вона не на те, щоби. заходити ся коло 
корих, вона йде в світ, щоби зужити свою 
.:<!илу й охqту до життя, в· крайнім разї при ют 
Енгстранда буде для неї найвідповідн!'щим 
місцем. · 

б) Мети правДа увіль·нила Освальда від 
tр,ижі його власної совісти '(батько був уже 

: .зломаний, ·за ки ще Освальд прийшов на світ); 
але від трівоги, .ftJ,o постійно його мучить, 
t~она - по його ду-мц·ї - не може його увіль
н~ти, тільки Регіна могла ее зробити. f\ коли 
мати . f:ІРІ1Рікає зробити для нього все, що 
тількИ в її силї, тодї він показує їй поро&.LІ:ки 



98 ТеорІ1 •раматичноrо мистецтва. 

морфіни. По. -сім звірюєть ся перед нею, що 
причиною й6го знеохочення, його безсилля, 
його умової недуги є змягченнє мозку. Він 
мав уже один напад - другий, сказав лїкар; 
може скінчити ся сумно. Оце трівога, яка не
покоїть його безнастанно: вічне вичікуваннє 
того, що кождої хвилі' може наступити. З бо
лем серця обіцює мати помогти йому, коли 
зайде конечна потреба. · 

в) Настає гарний, соняшний ранок. П. 
f\льІ'інr звертає на ее увагу Освальда: .він 
бодай раз побачить красоту рідної приро .. 
ди, бо до тепер небо все було хмарами 
сповите. Нечайно дістає Освальд нападу: на 
пів мертвий протягаєть ся на кріслї, очі без-. 
виразно глядять перед себе, а уста лед~ 
чутно . пррмовляють: дай мені сонця І Мати· 1 

розпуці сягає за морфіною •. але не може рі· 
ши7и ся. Освальд сидить· непорушно й по-, 
втаря слова: сонця: сснцяІ -

• 
* * 1\кція в самій драмі обмежена - як бсs-

чимо - до мінімум. 1\ й та мінїмальна "ак
ція~ переважно зовнїшнього характеру: особи 
приходять; відходять, приїздять, відїздять, при

готовання до посвячення приюта, що кінчаЄ1ь 
ся; пожежею, Освальд - живий труп - ко
нає' на наШих очах. От .і все. Головний зміа 
З-актової драми · ее оповідання п. Rльвінr, 
пастора й Освальда, дискусії про мину л~ й .бу
дуче, які розкривають перед нами справдї~ню 
трагедію n. 1\львінг,· трагедію, якої останнїм 
актом являєть ся З-актова драма Ібзена: л. 
1\дьвінг тратить улюблеІfОrо сина, свою оди
ноку надїю ... На основі т.их оповідань і р.искусНі 
мо)Кна зконструувати ~ему стереотиnної nяп1.;. 



Ібзен: Ііt:>имар1-1. 

~ ктової (синтетичної) драми - з цїллю оста
точного висвітлення синтетичної й аналітич
ної методи, знаменної для т. зв. клясичної 
чи там· новітньої драми. 

1. д'ія: молода Гепєна придушує в собі 
тиху. любов до Мандер~а і за намовою матери 

· й тіток відДаєть. ся за богатого f\львінга. 
2. дїя: гуляще життє f\львінга доводить 

J( до сього, що вона покидає свого чоловіка 
й 'ут\'кає .до пастора Мандерса, Який спонукує 
їі. піти знову проти голосу серця і помирити 
ся з. чоловіком. 

· ;з.· дїя: прихід Освальда на світ не зміняє 
-сnособу життя f\львінга; він як перед тим, так 
:,_t-, теnер веде розпусне життє. 

4. акт: інтимні --зносини ·F\львінга із най
_І'ІИЧКО!р приневолюють Гепєну вирвати з-- рук 
·-неr:{цника .. провід над домашнїм хазяйством і 
,,;іайном, а щоби одинока п· дитина не була 
<в_ідком · домаШнього розладдя, вона. висилає 
·семИлїтнього Освальда в чуЖину. 

5. дїя: (З-актоеа драма Ібзена) повдо~іла 
·r~f!єна тратить улюбленого сина 

Щоби представити акцію, яка обнїмає 
майже .... 30-лїтнїй протяг часу, в римах одної 
:драми і рівночасІ-Іа змалювати всесторонно 
п~ихіку осіб, на це поет - фільасаф мав ли
:·ше таку дорогу, яку вИбрав Г. Ібзен. 



Примітки. 

Pt. й с хі л ti, 525-456 пер. Хр.; найстарший грець· 
кий траrік, автор коло 90-ти драматичних творів,.~ 
яких зберегло ся тільки 7, між ними трильоrія 
"Орестея". 

1\ р і ст оте л ь, 381.-322 пер. ~р.; ученик Пл я~ 
тона, .-найбільший мислитель, вчении і критик кля
сичної старовини, основатель реалїстиuної фільософії, 
що основує люДське знаннє на досвідї· й обсера~ції. 
Ріжнородні твори 1\рістотеля, головІ-ю з области фі· 
льософії, естетики і природозназствг~, стано·влять твер
ду основу новітнїх наук. 

Pt. ріс.: то фан, f\те н~ць, 450-385 пер. Хр, Го· 
ловний представник т. зв. старшої r.рецької комедії. 
З його 44-ох комедій лиши-ло ся 11. ·dажнїщі: Птахи, 
llицарі, Хмари, що в них висміває сучасних визнаЧн,их 
1\тенцїв. 

Ви н н и чен ко Володимир, народ. 1 580; укра
інський пись.менник, повістяр і драматик модерного 
с:тилю, виразник н.овйх переворотавих ідей в укрв
інському життю й письменстві. 

В. о ль тер (Voltaire), 1694-17їf; французьк~й 
фільософ, історик, критик, са1ирик і драматик (Brutus, 
Zaire, Mahomet). ... 

Га вптман Гергард. ур. 1862; драматик, один 
із головних представників т. зв. НJЙмолодшої Нїмеч
чини (Das jtingste Deuschland). В ного драмах (Перед 
сходом сонцSІ, Ткачі, Гаі-Інелє, Затопл~ний дзвін, Віз
ник Геншель, Бідний Гайнріх, Роза Берндт, Лук· Од\оfС· 
сея) пр6являють ся з окрема або і всуміш мало що не 
всї лїтературні напрямки, почавши від ·реал'fзму 1 на
туралїзму до неоромантизму, tИІv.волїзму і. неокл.яси· 
цизму. 
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. Ге r ель Фрідріх, 1770-1831; фільасаф ро 

Мантик, завзятий противник Шопенгавера і його на· 
rки~ rоловний його твір:· "Феноменольоrія духа". Об· 
єктивний дух воплочуєть ся в праві і державі, абсо· 
лютний у мистецтві, релїrії й фільозофії. Цілий розви· 
ток світа є конечний, припадку немає. Все дійсне с 
розумне, все розумне - дійсне. Мистецтво є для ньо
го безуnинною боротьбою думки з матерією. 

Гердер rотфрід, 1744-1803; визначний німець
кий критик і перекладчик, дослідник народньС?ї поезіУ. 
(Фра·rменти, Ідеї де фільософіі історії людства, Голоси 
народів у пісн~х.) 

Г о м е р, жив у половиtІї 9. ст. пер. Хр., :адо· 
rадуваний гвтор незрівнаних грецьких народніх епq
пей: Іліяди й Одиссеї. 

r е т е Йоган Вольфrанr, ·.1749-1832; rенїяль· 
ний німецький ·поет - мислитель, автор безсмертн~
го "Фавста", один із н<~йбільших ліриків світа, nрама
тик і повістяр (Вер1ер, В. Майстер, Іфіrенїя,· Тассо). 

Діде ро (Diderot), 1713-1784; французькиА 
фільософ, критик і поет, один із авторів славної "Е'Н· 
Цикль·опРдії", виданої в ПарижІ 1751-72 р., в 28 томах. 

Е в р и п і n. 480-406 пер. Хр.; попри f\йсхіл• 
J;_ Софокля найбільший грецький траrік, автор коло 
92-х творі~. з яких зберегло ся тільк~~t 19; в.ажнїщІ": 
М'едея, Гіпполїт, Іфіrенїя в f\влїдї й ин, 

З у д е р м а н Герман, ур. 18~7; другий з черги 
представник т. зв. найr:tолодшої НімеччИни, повістяр 
{Бабуня Журба) і драматик(Честь, КінецьСодом.И, Вітчи
ма, Иоганнес, Камінь між камінями). Як драматин вІн 
не дорів:-tує Гавптманові, як театрltлїк перевисшуе 
його. 
. . І б,з е н Генрик, 1828-lSOб; І-Іайбіnьший нар· 
вежський .ораматик, властивий творець і предс1авник 
новітньої (модерної) драми. 

Ка н т Імануеrіь, 1724-1ЄО4; німецький фільо
соф, творець нової фільасафічної сис1еми т. зв. кри· 
тичної фільософії. Головні його твори: "Кріпика чи· 
~ого розуму" (Kritik der rеіпеп Vernunft), "Критика 
арактичного розуму" (Kritik der praktischeri Vernunft). 
"Критика сили осуду" (Kritik der Urteilskraft) і nPenl
riя в межах чистого розуму" (Die Religion innerhalb 
der Qrenzen der blossen Verhuпft). Кант намагаєть СІ 
доказати, що неможливо чисти_м розумом nlзt{ar" 
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надзмисловІ річи. Ідея Бога, свободи і безсмертноСти 
ее поступяти практичного розуму (совісти). Істотною 
основою і змістом релігії є закон моралі (der. kate
gorische Jniperativ). 

К n я й ст Гайнріх, 1777-1811~ талановитий_ нТ· 
мецький драматик, що намагав ся дорогою злуКJt' 
клясичноrо стилю з rеалїзмом Шекспіра єт.ворити 
ноRий драматиЧний стиль. Його драматичні постати~ 
наскрізь індівідуальні, справляк:ть н~ нас подекуди 
вражіннє чотось анормального, хсробливого (Кетхен 
ф. Гайльброн, Пентесі.hєа, Принц Фр. ф. Гомбурr). 

К о р 1-1 е й (Cor.neille), ··1606-1648; французький 
трагік. Із його· 33-х творів замітні: Cid, Cinna, Horace. 

к р а Т, з nоловини 5. ·ст. пер. Хр., представник 
старої. грецької комедії. 

Л єс сі н r rотгольд Ефра"{м, '1_729--1781; ви
значний німецький критик і дрвматнк, реформатор 
НімецькоТ драми. Найзнаменитші його т~ори: Ляокоон, 
Гамбурська · драматургія, Емілїя rальотті і· Мінна ·ф. 
Барнгельм. · 

Ме 'н а н д е р, 342-291 пер. Хр.; представник 
т-. зв. нової грецької' комедії. '":fисленні його твори, 
з яких зберегли ся лише незначні відломки, стали 
основою nізнТщих латин~ьких· комедій t:"fлявта і _Те· 
.рентіи. 

Мо л т є J> (Moliere), 1622-1673; автор знамени
ТИ'!: французьких комедjй (м. ~-!· Скупець і Мізантроп). 

П 11 я то н, 427-347 пер. Хр.; грецький фІльо
соф, учени·к Сократа, основатель т. зв. ідеалістичноТ 
фільософіі, що зводить усї явища світа до іх перво· 
взорів т. зв . .,ідей". Світ "ідей'' -:- це світ дійсноетні 
світ, що нас · окружає - ее тільки слабий. відблеск 
світа nідей". Свої думки проводив у мистецькіА фор
мі т. зв. ді-яльоrів, тобто розмов, у котрих головною 
особою звичайно виступає його вчитель Сократ. 

Рас е н (Racine), 1639-1699; найбільший фран
цузький трагік. Замітні його трагедії: "Jphlgenie", 
"Phedr·e"·. · 

Софок л·ь, 496-406 пер. Хр.; побіч 1\йс:хіл!а й 
Еврипіда найбільший грецький трагік. З його 123 
творІв зберегло с• 7. Иого траrедІ~ (F\нriroнa, Е/JЄІ(· 
тра, !диn цар) визначають .. g~_ npocтoтc:tto акц~, поаа~ 
rою · ' , tno~oe,.. 
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Ф і ше· р (Vischer) Теодор, 1807-1887; вїмець• 
ний поет і естет, автор "Естети ни". 

Фрайтаг Густав 1816-1895: нїмецький поет 
і письменник, автор твору "Техн·:ка драми" і знаме
нитої комедії "Журналїсти". 

Ше ксп і р · Вілїям, 1564-1616: найбільший 
анrлїйськ"'й драматик, без якоr<;> важк.<:> У"вити собі 
розвитоt< дDами. Ше1<епір незр·внании у змальову
ванttю характерів і людських пристрастий. Написав 
Зб дрdм. Нанв:--~знцчІІїщі з ІІИ\:Рокео і Юлїя. Гамлєт, 
Король Л'ір, Макбет, Отелльо. Юлїй Цезар, Коріоляв. 

Ш і л л є р Фрідріх, 17.?9-1805: ІІайбільший ні
мецький драматик. Найзаr-Іітtйщі його дра111и: Розбіі1-
ники, Лукавство й коханнє, Валєншта~іtt, Марія Стюарт, 
Орлєансьt<а дївчиttа і Вільгет.м Тет •. · 

111 л є r ел ;, Вільгет.111, 1767-1845: 1намеmtі11Н 
пер2кладчик Шексrtіра, теоретиt< т. :нІ. рома11тичної 
школи (нїмецNшї). На~ізаміпtїщи~і із і1ого крипt•tшtх 
ТВОрів: "ВідЧИПІ 11р0 др~!МuТІІ'ІІІС 111ИСТСІПІІО" - НС 
проl~ооtставить ром<:tпи.зм І<JІ~СІщн::r.н.ті. 

LLJ о 11 е 11 r а в ер 1\ртуr. 1788- Н:GО: ttїмet~t,нttii 
фіЛІ,ОСОф, 1ІрОІІОІІЇДІІІ11( 1\('СІІІ\ІЇ :1'-1у, ЩО Jl,()()a•tyC ttp<Ш· 
Л,ИВС ІІІ,сJСІЄ У :J<lІІере•ІСІІІІЮ ІІОJІЇ ЖІІ1І.'JІ.І t•JІОІ~ІІІІіі iict О 
т11ір: Dic Wcl! аІ" \.Ville шнІ Vorslclltmg. 



ЗА.М.ІІfКА 

Перше в~ання цієї квижки поя

:вижося в 1\о.Jіомиї 1920 року, нахаа
дом "Зага.nиої Книгозбірні" • ч. 7 

Нвmе ВИ.ДаННЯ - це друге Езмінене 

і є д и. н е видання ІЕ. всю все-

.аенну! 

Вартіс~ь цієї кВЕКИ дтя кожної ку

.аиурної вдини ВЕЛШ<АНСЬКА! 

За В-во: 

д-р м.с.чарторийський 

Ню Йорк, 1978 Божого року 
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