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Андрій СЕНДЕЦЬКИЙ 

 
РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У КУЛЬТУРНОМУ 

ТРАНСФЕРІ НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО 
БЛАГОДІЙНОГО ФЕСТИВАЛЮ (ТРІЄНАЛЕ)  

КАЗОК «KAZ.KAR.» (2006–2019) 
 

Театральне мистецтво — галузь людської творчості, у якій комуні-
кативний простір постійно відкритий до нових віянь у сценічних творах, 
до креативних інтерпретацій відомих постановок у так званому осучас-
неному звучанні; є потужним промоутером невідомих спектаклів, май-
данчиком репрезентації новостворених вистав та давно апробованим 
медіатором культур. Загальновідомо, що така функція сценічного мис-
тецтва закладена від його виникнення, адже мета кожного твору полягає 
у художньому відображенні дійсного крізь призму світоглядних уяв-
лень його авторів і виконавців та перманентної ретрансляції творчого 
продукту реципієнту-глядачу [2].  

Кожний творчий осередок упродовж своєї діяльності формує 
певні впізнавані особливості, стилістику, манеру виконання, реперту-
ар, що відповідно окреслює поняття традиції. Саме на основі устале-
них ознак увиразнюються новації, інновації та запозичення. Допома-
гає виявити відмінності поміж традицією та новацією важливий на-
уково-теоретичний інструмент методології — порівняльний метод, 



305 
 

або компаративістика, компоратистика. Зіставляючи такі дуалістичні 
концептуальні смисли, як «своє/інше», «рідне/чуже», «наше/їхнє», 
та проєктуючи їх на будь-яке поле творчої діяльності, можна здобути 
цікаві і несподівані результати експерименту. 

Відомий також інший феномен інспірацій, який дослідники ви-
значають як культурний трансфер. Його суть полягає, на відміну від 
компаративістики, де шукають універсальних і унікальних ознак 
на певному часовому й просторовому зрізах, в осмисленні постійного 
рецептивного сприйняття елементів «іншої» культури, їхнього засво-
єння, переосмислення або відхилення. Утім, деякі дослідники вважа-
ють, що культурний трансфер і компаративістика є взаємодоповню-
вальними теоретичними концепціями досліджень [7, s. 93–108]. Варто 
погодитися з цим твердженням, адже в обох випадках маємо справу 
з такими виразними маркерами ідентифікації, як час та місце. 

Поняття культурного трансферу впровадили ще у 1980-х роках 
французькі дослідники-германісти, які шукали альтернативне понят-
тя компаративізму [5, s. 502–510]. Вони доводили, що це явище є пос-
тійним полілатеральним (множинно-симетричним) процесом, який 
відображається (сприймається) не на сформовану сталу культуру ет-
носу, а що сама локальна культура є динамічною у своєму розвитку, 
а отже, також є конвергентною за своєю суттю. Тобто ознаки часу 
і місця також наявні, втім подаються як безперервно рухливі інфор-
маційні потоки. 

Пропоновану тематику дослідження для вивчення постійного 
творчого інноваційного процесу без історико-порівняльного, систем-
но-ресурсного, культурологічного підходів не можливо проаналізува-
ти, тому компаративістика усе ж постійно наявна. Для осмислення ролі 
театрального мистецтва у культурному трансфері варто спиратися на 
принципи системності, активного творчого відображення і практик. 
Завдяки діалектичним методам спостереження, аналізу та синтезу, 
порівняння, аналогії можна окреслити прелімінарні ознаки культурно-
го трансферу в сучасному українському мистецькому просторі. 

Щоб пізнати культурний трансфер у будь-якому соціокультурно-
му середовищі, необхідно враховувати основні аспекти: предмет дослі-
дження, кон’юнктуру, динаміку і ретрансляторів процесу, або ж так 
званих акторів трансферу, історико-суспільний контекст [7, s. 257]. 
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Узвичаєні, традиційні маркери місцевого творчого локусу особ-
ливо виразно помітні на тлі ознак навіяної, інспірованої ззовні «ін-
шої/чужої/їхньої» традиції на прикладі одного з найдавніших літера-
турних жанрів — казки. Територіальним полем наукового досліджен-
ня обрано Міжнародний благодійний фестиваль (трієнале) казок 
«KAZ.KAR.», який упродовж чотирьох-п’ятьох днів відбувається раз 
на три роки на різноманітних локаціях Львова. Періодичність цієї 
міжнародної події у культурно-мистецькому житті міста вже має 
свою історію: фестиваль відбувся у 2006, 2008, 2013, 2016, 2019 роках. 
Тобто маємо виразний часовий проміжок, щоб простежити динаміку 
культурного трансферу. 

Об’єкт дослідження — культурний трансфер у сценічно-театра-
льних творах. Предмет дослідження — вистави-казки у межах трі-
єнале «KAZ.KAR.», які виразно ілюструють процес ретрансляції од-
нієї культури і сприймання її іншою. 

Історико-суспільний контекст. Прикладом давнього класичного 
культурного трансферу, що примандрував до нас, ймовірно, ще у по-
заминулому столітті і встиг набути сотень інтерпретацій, варіацій та 
прочитань у світовій театральній практиці, є західноєвропейський 
фольклорний твір, найбільше знаний у редакціях братів Грімм та 
Шарля Перро, — «Попелюшка, або Кришталевий черевичок». Ціка-
вим є спостереження, що у межах фестивалю казок «KAZ.KAR.» цей 
твір ставлять різні театральні колективи щорічно (наприклад, 
у 2013 р. — Учбовий театр кафедри театральної режисури Рівненсь-
кого державного гуманітарного університету; у 2019 р. — Зразковий 
аматорський театральний колектив «Театр юного глядача» м. Хотин 
та ін.) [1, с. 4]. Немає сумнівів, що цю казку ще ставитимуть і в май-
бутньому. Феномен «Попелюшки» полягає насамперед у фабулі: доб-
ра і терпляча дівчина, пригноблена зверхністю і знущаннями злих лю-
дей, нарешті отримує усе — кохання, нагороду і визнання від прави-
телів краю. Саме основна ідея перемоги Добра над Злом наявна ледь 
не у кожній казці, а мрія досягти успіху властива для усіх амбітних та 
навіть інертних людей. 

Необхідно зауважити, що на театральних майданчиках фестивалю 
«KAZ.KAR.» захопливо сприймаються й українські класичні твори, 
засновані на усному фольклорі зі схожим сюжетом та мораллю. На-
приклад, театр «Спірограф» Центру Культурно-Мистецьких Ініціатив 
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виставу-казку «По щучому велінню» за п’єсою М. Кропивницького 
успішно грає ще від 2007 р. Виставу подали на конкурс театральної 
номінації трієнале «KAZ.KAR.» у 2016 р., і вона здобула перемогу.  

Відомий факт, що цю та низку інших українських народних казок 
давно привласнюють росіяни. Тут вже йдеться не про культурний 
трансфер, а поглинання/присвоєння здобутків однієї культури іншою, 
тобто агресивну експансію. 

Ретранслятор процесу (актор трансферу). Корисним для до-
слідження став матеріал, здобутий завдяки спостереженню за реак-
цією українського глядача на вистави іноземних театрів. Наприклад, 
чеський театр “Mimotaurus theatre” (м. Прага) презентував на фести-
валі у 2013 р. виставу “Stara povest”. Твір написаний на основі чеських 
легенд про мандрівного лицаря-вершника, ув’язнену царівну та її зві-
льнення з лабет злої відьми. Назва твору та сюжет настільки універ-
сальні й загальновідомі, що, здавалося б, кожен глядач знає розв’язку. 
Утім, у виконанні актора театру Домініка Тесара хотілося спостеріга-
ти не лише за перебігом подій цієї казкової історії, а насамперед за 
його грою як ляльковода та оживлених ним ляльок, трансформацією 
щораз інших частин вуличного підмостка у вигляді гарби. “Mimotau-
rus theatre” використав універсальність подання гри для нечеськомов-
них глядачів — максимум пластики пантоміми й доречних знайомих 
вигуків, які підсилювали емоції героїв, тобто усі можливі засоби не-
вербаліки, які практикують лялькові театри [3]. Виставу відіграли й 
у вечірньому репертуарі, де переважала доросла публіка, якій дійство 
сподобалося не менше, аніж малечі. Поширений маркетинговий хід 
«стара ідея — на новий лад» є одним із надійних способів трансляції 
продукту з прогнозуванням максимального успіху, який примножує 
талановитий «актор трансляції». 

Згодом, уже на фестивалі «KAZ.KAR.» 2019 р., використовуючи 
аналогічну гру, виступив польський Театр “Maska” (м. Ряшів) із ви-
ставою “Cyrk Hrynek” та іранський театр “Simorgh Dramatic Group” 
(м. Тегеран) із виставою “The Miracle of Friendship” [8, с. 35–39]. 

Міжнародний благодійний фестиваль (трієнале) казок 
«KAZ.KAR.» від початку його заснування Центром Культурно-Мисте-
цьких Ініціатив у Львові у 2005 р. і згідно з метою реалізації цього масш-
табного заходу створив якісні умови кон’юнктури культурного транс-
феру вже під час проведення першої зустрічі учасників у 2006 р. [4]. 
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Організатори передбачили комунікативні майданчики у різних творчих 
номінаціях (театральне, образотворче, декоративно-прикладне мис-
тецтво і література), наукових заходах (круглий стіл, конференція) 
і мистецьких практиках (конкурс малюнку на задану тему, майстер-
класи), які об’єднані навколо традиційно фольклорного і вибагливо 
професіонального жанру — казки. Відповідно відразу окреслювалася 
сукупність умов, вимог, пропозицій і попиту. Атмосфера фестивалю 
«KAZ.KAR.» завжди заохочує учасника, конкурсанта і глядача вести 
культурно-мистецький діалог не тільки періодично — у межах заходу, 
а й збагачуватися новими контактами, знаннями і досвідом поза межа-
ми трієнале. Тут варто погодитися з думкою німецького історика Йо-
ганнеса Паулменна, що у таких івентах особливо виразно спрацьовує 
«внутрішнє зацікавлення чужоземним» [6, s. 668]. 

Як засвідчують практики проведення міжнародних культурно-
мистецьких заходів, можна стверджувати на прикладі багаторічної 
реалізації Міжнародного благодійного фестивалю (трієнале) казок 
«KAZ.KAR.», що театральне мистецтво залишається одним із важли-
вих ретрансляторів культурного трансферу. Безсумнівно, тематика 
казки не буде вичерпаною не лише завдяки її універсалізму в едука-
ційно-пізнавальній доступній формі, прийнятних світоглядних уяв-
леннях та образності у виховному процесі, естетичному поданню, се-
мантичному підтексту, а й способу пізнати «своє/інше», «рід-
не/чуже», «наше/їхнє». Театральні постановки поряд з іншими вида-
ми, жанрами, манерами образної творчості залишаться на позиціях 
однієї з головних ролей у втіленні нових художніх ідей і водночас не 
зруйнують тяглість традиції сценічного мистецтва. 
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Ольга СМОЛІНА 

 
ПАМ’ЯТНИКИ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ  
В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Актуальність обраної теми зумовлена низкою факторів. По-пер-

ше, тим фактом, що Луганщина історично асоціюється з розвитком 
вугільної промисловості, металургії, сільського господарства і прак-
тично не розглядається (навіть і сьогодні) як культурний регіон, що, 
безумовно, не сприяє формуванню єдності української нації загалом 
і процвітання, сталому розвитку Луганського краю зокрема. По-друге, 
сьогодні не існує комплексного культурологічного дослідження, при-
свяченого сакральному будівництву Луганщини в контексті її 
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