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Душан Ковачевич 

Театр інколи схожий 
на малу пересувну лікарню 

для зцілення душі 

Академік Душан Ковачевич – драматург, керівник 
«Звездара театру», режисер і сценарист – у своїх творах про-
роче піднісся над нашою безоднею, занотувавши, крім іншого, 
і такі щирі слова: «У Сербії життя і свобода не крокують ра-
зом», і що «ми одностайні, лише коли треба гинути, а якщо 
треба жити, то ми сваримось». А втім, свій шлях драматур-
га він розпочав у 1972 році п’єсою «Марафонці біжать по-
чесне коло» («Маратонци трче почасни круг»), що була пос-
тавлена в «Ательє 212» у наступному році, тоді ж, коли й 
вистава «Радован ІІІ». Потім були вистави «Лічильний центр» 
(«Сабирни центар»), «Балканський шпигун» («Балкански 
шпијун»), «Святий Георгій убиває дракона» («Свети Георгије 
убива аждаху»), «Клаустрофобна комедія» («Клаустрофобична 
комедија»), «Професіонал» («Професионалац»), «Ларі Томпсон» 
(«Лари Томпсон»), «Контейнер із п’ятьма зірками» («Контейнер 
са пет звездица»), «Доктор швець» («Доктор шустер»). За тво-
ром Душана Ковачевича «Хто це там співає» («Ко то тамо 
пева») Слободан Шиян зняв один з найкращих фільмів у серб-
ській кінематографії. Фільм Еміра Кустурице «Андерграунд» 
(«Подземље») з’явився на основі роману, поки що єдиного, 
Душана Ковачевича «Була колись така країна» («Била једном 
једна земља»). В останньому фільмі «Професіонал» він сам 
виступив як режисер, одержавши цілу низку нагород як у 
своїй країні, так і на міжнародних фестивалях, зокрема, приз 
у Стамбулі за найкращий сценарій. Зараз він пише нову дра-
му, знову, так би мовити, піднісшись над нашим старим про-
валлям у передчутті нової біди або нової надії, до якої можна 
доторкнутися лише сміхом.
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Особливістю Вашого стилю є поєднання театру із жит-
тям, що по суті дуже нагадує шекспірівську зустріч Гамлета з 
батьком. До зустрічі з батьком Гамлет говорить щиро, пізніше 
всі верзуть дурниці, лише він каже істину. Світ, одним словом, 
наразі стає звихнутим, що особливо помітно на театральному 
кону, і варто відсторонитися і грати або залишити все це. Ця 
непримиренність до воаеристів, яка відчувається у Ваших дра-
мах, сягає, так би мовити, кульмінації у Ларі Томпсоні.

Ви зробили гарне порівняння, не хочу казати з 
Шекспіром, але порівняння з одним з моїх попередніх періодів, 
і дійсно, десь в останніх, мабуть, у п’яти чи шести драмах, я весь 
час себе зображаю в театрі. І для мене театр, у якому я вже майже 
32–33 роки, є певним явищем – соціологічним, психологічним, 
вже не кажучи мистецьким. Чого варте хоча б таке диво, коли до 
однієї зали впродовж одного вечора приходить 200, 300, може й 
500 людей побачити своє життя на сцені. Між цим реальним 
світом, нами як публікою, що прийшла, не знаючи багато про 
те, що має відбутися, особливо якщо п’єса є новою, та акторами, 
які перед тим вийшли зі свого приватного життя, своїх власних 
проблем – один спізнився тому, що захворіли діти, інший тому, 
що погано себе почував, хтось тому, що був на побаченні, а ще 
хтось прибіг зі зйомок або просто весь час кудись біжить, – усі 
разом прийшли зі своїми проблемами, перевдяглися, одягли 
костюми і через п’ять хвилин стали чимось зовсім іншим, відбу-
лося якесь диво. Це диво є актори, але також і публіка, що при-
йшла й залишила, якщо це в холодну пору року, у гардеробі ра-
зом зі своїми плащами та пальтами й свої проблеми і увійшла 
в якийсь умовний зачарований світ. І в цьому світі зараз почи-
нається гра. І якщо вистава гарна, якщо вистава цікава, то акто-
ри на сцені розкошують. Вони грають те, що представляє істину, 
а не ілюзію, і насолоджуються глядачі, бо вони на дві години 
забувають про ті проблеми, що їх мали на вулиці. 

Чи часто трапляється, що пізнаєш себе на сцені?

Це вже нюанси й деталі, це гра в межах одної п’єси. 
Натомість тим, що завжди мене цікавить, є театральна  рампа, 
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тобто та лінія або те, що можемо розглядати і як межу. Де 
є ця межа, коли переходимо з однієї території на іншу, чи 
спроможні ми зробити це, наскільки далеко зважуємося йти, 
і тому на акторському жаргоні кажуть, що актор або швидко 
проходить рампу, або людина має проблеми і досить важко 
встановлює контакт з публікою. У п’єсі «Ларі Томпсон» мені 
дуже хотілося, не знаю, може, й після п’ятнадцяти написаних 
п’єс, які завжди, оскільки це архітектура, пишуться за одним 
принципом, подібно до правил зведення будинку, трохи змі-
нити речі, перевернути їх. Звісно, не можна починати робити 
план будинку від димоходу або горища. Звичайно, закладаєть-
ся фундамент, ставиться основа. Наскільки вона є міцною й 
добре спланованою, таким буде і ваш будинок. Така архітекту-
ра драми мені наразі надокучила й захотілось подивитися, що 
б сталося, якби в театрі раптом не піднялась завіса. Або якби 
за нею не виникла та магія і та рампа, за якою прихований ін-
ший світ. Що б трапилось, якби хтось з акторів прийшов і по-
чав розповідати, що інший актор захворів, що, до речі, часто 
буває в театрі через відому проблему – актор захворів. За цим 
дуже часто, знову ж таки, стоять зовсім інші проблеми. І ось 
ця людина, що вийшла і почала говорити, а до того ніколи 
не грала більше одного речення, тоді вперше дістає шанс роз-
повісти під софітами і перед повним залом казку. І ця казка 
і цей актор мені нагадують дещо метафорично наших політи-
ків. Знаєте, якщо їм видалась колись нагода зайнятися політи-
кою, вони намагатимуться займатися цим усе життя. Ця зваб-
ливість прожекторів, публіки, народу й можливостей мані-
пулювати є певною історичною грою, що достеменно триває 
тисячоліттями. Особисто мені ця принада невідома. Ніколи не 
хотів бути актором, ніколи не мав бажання займатися політи-
кою. Саме тому, що маю відчуття: якщо ви вже вийшли і ко-
мусь щось пообіцяли, то мусите це й виконувати, або ж не 
обіцяйте. Натомість, як бачимо, все це виправдовується фахом, 
як кажуть: «Авжеж, тоді це справді було так, але вищі сили 
чи інші невідомо які причини завадили втіленню». Театр для 
мене – це величезна авантюра і зараз, коли я оглядаюся на-
зад, що трапляється дуже рідко, бо пам’ятаю як приємні, так 
і гіркі хвилини. Знову ж такі хороші моменти пов’язуються з 
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 людьми, яких уже немає, і це знову видається недобрим, після 
чого дивлюся, чого в житті я не завершив і що ще хотів би зро-
бити. Маю відчуття, що значну частину життя я провів наче в 
напівтемряві, вивчаючи щось, і це мені найбільш нагадує шах-
ту. Якось у розмові з Батом Стойковичем я так і пожартував: 
«Знаєш, я копаю в шахті, то як прийдеш, я дам тобі візок, ти 
штовхай його й вези. Вези вугілля». Жартували, що і вдень нам 
доводилося б нести з собою лампу.

Видається мені, що дещо інший вимір порівняно із згада-
ними вище драмами подано у Ваших п’єсах «Святий Георгій уби-
ває дракона» («Свети Георгије убива аждаху») та «Ілюмінація» 
(«Луминација»). Якщо йдеться про парадокс як логіку існування, 
то в цих двох драмах Ви змальовуєте всю трагедію існування в 
темряві, передаєте горезвісну некрофілію сербського буття. 

Майже від самого початку в моїх п’єсах був бодай хтось 
в уніформі. Бо уніформа для нашого народу – не знаю, як для 
інших, – є тим, що вирізняє людину і надає йому особливої 
ваги. Сьогодні, коли я був присутній на одній зустрічі, зайшов 
чоловік, і люди, з якими я розмовляв, представили його як та-
кого-то генерала. Одягнутий у звичайну куртку, він зовсім не 
був схожий на генерала. Якби він прийшов у генеральській 
формі, то всі, напевне, підвелися б із шанобливим острахом. 
А так сиділи, поглядаючи на нього трохи здивовано із запи-
танням, що висіло в повітрі, що це за генерал, який входить, як 
пересічний громадянин. Хочу сказати, що подібні уніформи є 
нашою долею і якимось фатумом, чимось таким, що особли-
во тут, на теренах Сербії, де ми знаходимось, сплелося в одну 
велику, страшну біду. Я народився й провів перші роки життя 
буквально в селі, що на відстані трьох-чотирьох кілометрів від 
Мишарського поля. Пригадую, як ми хлопчаками, збираю-
чись на риболовлю, копали хробаків або щось інше, щоб ву-
дити рибу, то зазвичай знаходили переважно патронні гільзи, 
залишки зброї, старі ложки, ножі, фляги і кості. Бо це була 
колись зона великої Мишарської битви, а після того останній 
рубіж ІІІ наступу під час Церської битви. Усі ці наші кручі, 
ріки, долини, ліси позначені певними трагедіями. Тут, на цій 
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кручі, була ота битва, у цьому яру загинуло безліч людей, цей 
пам’ятник присвячений стражданню розстріляних під час І 
та ІІ світових війн, тут є братська могила – і ми виростали, хо-
дячи по історії. Цей морок, загорнутий у шовк оповідей про 
геройства, яких насправді було чимало, по суті якраз і стає не-
минучою і страшною бідою нашого народу, що, безперечно, 
мусить мати і таку форму обеліска та вшановування багатьох 
великих перемог. Проте насправді ХХ століття для сербського 
народу – це століття страшних страждань. Нам поталанило, 
можна сказати, що ми взагалі залишилися живими, якщо по-
дивитися, що відбувалося від початку століття до того страш-
ного бомбардування у 1999 році.

Чи не здається Вам, що часте повторення слів «це доля, 
доля» є захистом печерної людини, що насправді цим ми мас-
куємо брак відповідальності або свою провину?

Я зараз не кажу про долю. Кажу лише про те, що ми 
мали щастя або нещастя, то вже нехай кожний вирішує окре-
мо, бо ми народились і виросли в країні, що була вічним кор-
доном. Ще й досі на лінії Прешево-Буяновац, яка до 1912 року 
мала назву сербсько-турецького кордону, постійно відбува-
ються атаки терористів. Це знову певним чином є той самий 
кордон, і знову люди живуть тут у прикордонній смузі, і знову 
Сербія стає межею між Сходом й Заходом, і знову якісь ге-
нерації будуть змушені стояти на цьому рубежі, щоб при-
пиняти усі ці штучки, що надходять, особливо на цей раз, із 
Косова. Йдеться про контрабанду зброї, наркотиків і людей. 
Так що саме народження на цих теренах, чудових самих по 
собі, диктує правила життя тут. Подорожуючи по Сербії, ви 
ніколи не зможете збагнути, чому людина може тут бути бід-
ною. А перейшовши потім у Швейцарію, де всі багаті, дивує-
тесь, побачивши оті скелі й верховини, як люди тут можуть 
працювати. А ми маємо Шумадію, Мачву, Воєводину. Але 
реально кожних двадцять років тут проходять війни, і те, що 
збудовано в мирний час, знищує війна, і тоді ви починаєте все 
спочатку, й кожне покоління, буквально кожне, мусить розпо-
чинати все спочатку. І це є той морок, про який я писав у драмі 
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«Святий Георгій»... І ці інваліди знову з’явилися після ІІ світо-
вої війни і зараз після оцих війн. І цим стражданням простих 
людей немає кінця, а вони ж ні в чому не завинили. Вони ані 
провадили політику, ані займалися політикою взагалі. Просто 
біда постукала їм у двері. І був хто ближче або далі від центру 
біди, він так само мусив тікати чи захищатися. І це є тим ви-
роком, що ми народилися саме на цій землі.

«Давня історія зумовлює нові нещастя» – написали Ви. 
Та ми знаходимось у Лозниці, рідному місці Мічи Поповича. 
Тим, хто певною мірою поєднує Вас і Мічу Поповича, є Бата 
Стойкович. Знавці живопису називають Мічині картини жан-
ром саркастичного живопису, це визначення можна застосува-
ти й до Ваших образів. Та зупинимось на специфіці образу Бати 
Стойковича, який надихав і Вас, і Мічу Поповича.

Бата Стойкович, перш за все, був моїм давнім і доб-
рим приятелем. Навряд чи можна назвати театральну виста-
ву або фільм, у яких я б не працював з ним або не розмірко-
вував, доки працював, що саме він тут гратиме найкраще. Та 
насправді секрет у тому, що сам Бата Стойкович був схожим 
на дев’яносто відсотків наших людей. Знаєте, він не був гла-
мурним, не був голівудським красенем, Бата Стойкович був 
не той чоловік, що міг би зіграти Гамлета, натомість він міг 
зіграти усіх дворян, усіх при дворі, крім Гамлета. Тобто своєю 
поставою, своїм виглядом, своїм лицем він представляв біль-
шість людей, яких ви зустрічаєте, вийшовши на вулицю. І са-
мі люди ототожнювали себе з ним. Міча Попович, напевне, 
малював його тому, що Бата був типовим представником на-
шого народу. І коли споглядаєте його знаменитого Гвоздена 
(серія картин з образом типового серба того часу. – Ред.), який 
дивиться у вікно поїзда, чи то від’їжджаючи з белградсько-
го вокзалу, чи то приїхавши з Франкфурта, ви бачите цього 
чоловіка і в ньому пізнаєте багатьох, багатьох людей, тисячі 
людей, що були в подібній ситуації і мали подібний вигляд. 
Скажу Вам, за рік-два до смерті Бата грав у «Професіоналі» 
для поліцейських, що вийшли на пенсію. Мене там не було, 
та Бата потім мені розповідав. Він казав: «Друже, вони такі 
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самі, як я. Прийшли спізнившись, під час вистави чимало з 
них плакали, гірко їм було за своє життя і свою долю. А я, 
побачивши їх, сказав собі: “Бато, та ти ж поліцейський. Ти 
не маєш ніякого стосунку до акторства”». І це дійсно так. 
Якби з’явився елегантний витончений чоловік, усі були б 
одностайні: «Так, оцей насправді є голівудським актором». 
Гадаю, що через два роки після того, як Бата пішов, можна 
впевнено сказати, що він визначив ХХ століття сербського те-
атру й сербського кіно. І чим далі ми віддалятимемося, тим 
помітнішою ставатиме його праця, оскільки багато речей 
навколо відпаде само собою за законом часу. Тому що час 
дійсно є єдиним, відповідним і справжнім критиком. І те, 
за що ми сьогодні вболіваємо, про що сперечаємося, сва-
римось на різних фестивалях, змагаючись, наче у спортив-
них видах, хто вище скочить, – все це після тридцяти або 
п’ятдесяти років стане на своє місце. Щось залишиться, одні 
п’єси виживуть, виживуть деякі драми, пісні, якісь рома-
ни, які читатимуть знову, ставитимуть знову, а щось зник-
не. Переважна більшість зникне. А Бата завдяки своїй праці, 
величезній праці... він був неперевершеним трудівником. 
Про нього розповідають чимало історій. У театр він завжди 
приходив у найкращому костюмі, яких мав безліч, із пречу-
довою краваткою. До театру він ішов, наче на весілля. Для 
нього це було подією і святом, і не було жодного разу, щоб 
він у той день випив хоча б краплю вина, як розповідають 
деякі, що буцімто він випивав. Ніколи, абсолютно ніколи, а 
я працював з ним тридцять років. Значить, це був для нього 
день, коли він вважав за честь і насолоду виступати перед 
публікою, яка його безмежно любила.

У Вашій творчості окрему групу становлять п’єса 
«П’ятизірковий контейнер» («Контејнер са пет звездица») і кни-
га, що має назву «Календар років минулих» («Календар година 
прошлих»). Те, що їх об’єднує, – це щось на зразок, умовно кажу-
чи, політичного коментарю або політичної злободенності.

Ця п’єса була написана майже навмисно у 1996–1997 ро-
ках, у той час, коли ми не вірили, що взагалі виживемо. І коли 
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дійсно біля кожного контейнера була черга, як до газетного 
кіоску. Це насправді була, майже в прямому сенсі слова, полі-
тична п’єса, яку згодом ставили і виконували під час демонс-
трацій. Мені пригадується, що її грали й перед двадцятьма, 
тридцятьма тисячами людей, що вже не було театром у за-
гальному розумінні. Моя ідея якраз і полягала в тому, що те-
атр є мистецтвом до певного моменту, після чого він мусить 
стати трибуною. І це в історії театру траплялося досить часто, 
коли з театральної сцени виголошували тексти й промови, які 
б не посміли надрукувати у газетах і які тоді не можна було 
почути на телебаченні. Це мені нагадувало щось на зразок 
малої пересувної лікарні для зцілення душі. Однією з при-
чин, що це лише одна п’єса, написана мною в такій формі, 
було якраз те, що я ніколи не мав думки займатися щоден-
ною політикою у своїй творчості. Цим я можу займатися те-
пер, коли виступаю на телебаченні або із заявою в пресі, або ж 
коли переймаюсь якимись іншими справами чи особистими 
переконаннями, проте мені дуже добре відомо, що, незважа-
ючи на важкий теперішній, завтрашній чи вчорашній час, все 
це колись мине. З’являться нові люди, нові генерації, яких не 
цікавитиме, хто був головою муніципалітету, що відбувалося, 
що то були за ігри, інтриги. Після Йосипа Броза у нас поміня-
лися вже майже двадцять президентів, а хто їх пам’ятає? Якби 
зараз зробити анкету й запитати людей на вулиці, чи знають 
вони, хто був президентом чи то республіки Сербії, чи то 
Югославії, чи eкс-Югославії, як скороченої, так і комбінованої, 
або ж теперішньої Сербії і Чорногорії, – молоді люди навряд 
чи згадають більше трьох-чотирьох імен. Ось такі справи. А в 
1981, 1984, 1987 роках Вам здавалось, що та людина вирішува-
ла Вашу долю і про неї треба щось написати. Та ні. Її більше 
немає. І часу того більше немає. Натомість залишилось те, що 
має назву минуле народу. Якщо в основу театральної виста-
ви або художнього фільму не покласти вистраждану людську 
істину, якщо сенсом твору не є серйозна історія життя, це за-
будеться, зникне. І я боюсь цього. Знаю, що таке трапляється. 
Тоді це марна праця, а я не люблю марнувати час. Перед тим, 
як сісти працювати, сто разів подумаю, чи варта ця історія 
того, щоб я віддав їй рік свого життя.
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В університеті, напевне, Вас учили, що в центрі драми 
стоїть якийсь злочин, трагедія. У центрі того, про що Ви пи-
шете в «Докторі шевцеві» («Доктору шустеру») є скандал. Ось 
так. Гріх завжди є бездонний, те, як ми живемо, є скандалом, 
що просто ганьбить людину, – наче каже нам доктор швець. 
Тим самим Ви майже запропонували нам новий жанр. Жанр, що 
можна визначити як «театр ганьби».

Ви зараз провели паралель з античною драмою, 
чого я прагнув, коли писав, і що мені, сподіваюсь, частково 
вдалося у драмі «Святий Георгій убиває дракона» («Свети 
Георгије убива аждаху»), де показано нещасних людей, які 
зображають античний хор. «Доктор швець» розповідає про 
те, як все своє життя ви працювали, та раптом, уже на схилі 
років, ви не бачите, де були. Вже не кажу про дійсні випад-
ки, що трапляються, коли людина, пропрацювавши майже 
п’ятдесят років, не може прожити з того дива, що зветься 
пенсією чи соціальною підтримкою. І це є ганьба. Тоді вини-
кає запитання, де ви жили. І якщо у вас, не приведи Господи, 
виникнуть якісь проблеми зі здоров’ям, тоді ви стаєте люди-
ною на межі існування. Це по суті екзистенціальна історія 
про те, що спіткало одного лікаря, який пропрацював сорок 
років, а одного дня почав усе забувати. Пам’ятає лише свою 
молодість. Насправді він тікає від цієї реальності і, якби міг, 
почав би життя спочатку, але це неможливо. Це є та людсь-
ка драма, до якої я весь час як письменник повертаюсь. 

Розмовляла: Даяна Джедович.
З сербської переклала Оксана Микитенко.
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