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Штефюк В. Д. Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному 

театральному мистецтві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. 

Київський національний університет культури і мистецтв, Міністерство 

освіти і науки України. Київ, 2022. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми – 

інтеркультурності акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві. 

Висвітлено особливості мистецтвознавчого обґрунтування та феноменології 

акторського тренінгу як явища, що є невід‟ємною складовою сучасної 

театральної школи. Розкрито історичну динаміку акторського тренінгу в 

театральному мистецтві ХХ ст. крізь призму інтеркультурності методик та 

методів підготовки актора. Розглянуто проблему міжнародної взаємодії, 

інтернаціоналізації та інтеркультуризації в контексті сучасного театрального 

мистецтва. Виявлено основні шляхи та окреслено перспективи інтегрування 

провідних світових методик і методів в українську систему виховання актора.  

Створено модель інтеркультурного акторського тренінгу, в якому 

поєднано елементи різних традиційних культур, західних і східних 

театральних, фізичних і духовних практик. Доведено, що інтеркультурний 

акторський тренінг, як унікальна і невід‟ємна складова театрального 

мистецтва з притаманною їй особливістю і виконанням основоположних 

функцій у театральній практиці, містить специфічні ознаки різних світових 

культурних практик, елементи театральних методик, в яких виявляється 

унікальність підходів до підготовки актора.  
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У дисертації вперше в українському мистецтвознавстві розглянуто ц 

проаналізовано інтеркультурні джерела і шляхи збагачення акторського 

тренінгу у взаємозв‟язку акторського мистецтва й наук про людину, тілесних 

і духовних практик. 

Хронологічні межі – кінець ХІХ століття до сьогодні, коли складались 

передумови для формування інтеркультурних засад акторського тренінгу, в 

розвитку режисерського театру і методів підготовки актора.  

Розглянуто формування концепції інтеркультуралізму, її основні 

положення, пов‟язані з особливостями театрального мистецтва. 

Методологія дисертаційного дослідження інтеркультурності 

акторського тренінгу передбачає застосування міждисциплінарного, 

мистецтвознавчого, культурологічного й інтеркультурного підходів, 

концептуального й когнітивного, а також системного видів аналізу. 

Акторський тренінг розглянуто в соціокультурному контексті. в якому він 

був розроблений і введений у процес навчання актора; у який момент і як 

елементи традиційних культур та філософій Заходу і Сходу відкидають 

місцеве минуле і репрезентують себе як нове. Дослідження переслідує мету 

пов‟язати цей процес ізбільш широкою теоретичною структурою і 

переорієнтувати традиційний розгляд акторського тренінгу з абстрактної 

форми на людей, які його розробляють і виконують. 

У дисертації сформульовано базові поняття, що розкривають специфіку 

означеного дослідження. На основі вивчення теоретичних джерел з історії та 

теорії театру, теорії акторської майстерності, історії формування та розвитку 

вітчизняної і закордонної школи підготовки актора, проблем сучасного 

театру, а також словниково-довідкової літератури; акторський тренінг є 

комплексом вправ, що спрямований на формування вмінь та навичок одного 

або кількох елементів акторської майстерності, процесом набуття та 

рекомбінації навичок, що відбувається в множинному, інтеркультурному 

середовищі, яке відмічене розмаїттям культур та широкою інклюзивною 

театральною палітрою. 
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Актуалізовано і доповнено поняття «інтеркультурний акторський 

тренінг». Під ним обґрунтовано «унікальний метод підготовки актора, в 

якому органічно поєднано традиційні національні театральні техніки 

виховання актора, різноманітні східні фізичні і духовні практики, теорії 

провідних філософів, психологів, основи природознавства, антропології та 

анатомії таким чином, що в межах його концепції всі штучно роз’єднані 

культурною приналежністю елементи гармонійно переплітаються між 

собою, репрезентуючи в результаті монолітний інтеркультурний феномен 

театрального мистецтва». 

На основі теоретичного аналізу в дослідженні подано авторське 

поняття «інтеркультурність акторського тренінгу», яке розуміємо як «процес, 

що сприяє культурній трансформації будь-яких елементів будь-яких 

іноземних культур у процесі дослідження шляхів розширення психофізичних 

можливостей актора, розробки методів та методик акторського тренінгу» 

(за Фішер-Ліхте). 

Розроблено концепт ролі феномену інтеркультурності в сучасному 

підході до підготовки актора як модератора становлення цілісної особистості 

представника євроазіатського театру. 

Обґрунтовано що в режисерсько-педагогічній діяльності провідних 

представників театральних шкіл (Л. Курбаса, Ж. Лекока; та ін.) звернення до 

інокультурних театральних традицій підготовки актора, а також тілесних і 

ментальних практик активізується з розвитком режисерського театру.  

Розглянуто специфіку запозичення та інтерпретації традиційних у 

країнах Східної, Південно-Східної та Центральної Азії елементів підготовки 

актора вітчизняними та європейськими театральними режисерами ХХ ст. 

Проаналізовано провідні методи підготовки актора і виявлено особливості 

адаптування театральними режисерами і педагогами вправ із хатха-йоги, 

раджа-йоги, відповідно до власного розуміння. 

Доведено, що інтеркультуралізм акторських тренінгів ХХ ст. не 

обмежувався спрямуванням Схід-Захід – паралельно з інтегруванням в 
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європейські та американські системи та методи підготовки актора східних 

практик відбувався зворотній процес взаємообміну.  

Розглянуто вплив Західного театру на розвиток Східного акторського 

тренінгу кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на прикладі технік підготовки актора в 

Кореї, Китаї та Японії) та виявлено, що для китайської театральної школи 

основним методом виховання актора є метод К. Станіславського, а його 

найважливішою складовою є тренінг. Корейський театр активно долучається 

до східноєвропейського театрального мистецтва, використовуючи західні 

акторські тренінги та системи, зокрема біомеханічне опрацювання ролі «за 

Мейєрхольдом» як доповнення до психоаналізу життя образу «за 

Станіславським». Вплив західних театральних систем на традиційний 

японський театр є набагато меншим за той вплив, який основні традиційні 

театри Японії – Но, Кабукі, Дзерурі та Каге сібай – здійснили на розробників 

європейських та американських акторських тренінгів, що зумовлено 

різницею культур та позиціюванням головного завдання не розвиток, а 

максимальне збереження традицій національного театру. 

Виявлено, що сформоване у ХХ ст. японське театральне мистецтво 

європейського типу (театр Сімпа, Сінгекі та Сінкокугекі) має важливе 

значення для розвитку сучасного інтеркультурного театру. Це пояснюється 

«ефектом зворотного впливу» досягнень японських акторів, експериментів 

японських режисерів, які поєднують театр, традиційне мистецтво Японії та 

досвід традиційного виховання актора театру Но та Кабукі на основі 

філософії, естетики, дихальної гімнастики дзен-буддизму з провідними 

напрямами європейського театру.  

На основі аналізу сучасних інтеркультурних методів підготовки актора 

доведено, що, незважаючи на відмінності основних концепцій та методології 

викладання, всі сучасні інтеркультурні акторські тренінги включають 

людське тіло та людський голос у культурно закодованих засобах виразності. 

Зроблено висновок, що акторський тренінг за своєю природою є 

інтеркультурним явищем, оскільки в процесі створення інтегрує кілька або 
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велику кількість різноманітних елементів, що належать не лише до різних 

галузей людської діяльності (фізика, психологія, анатомія, теологія, 

філософія, антропологія та ін.), а й до різних культур – основні постулати і 

світогляди західних та східних тілесних і ментальних практик органічно 

поєднуються між собою та синтезуються з традиційними техніками 

підготовки актора з різних країн згідно з філософсько-естетичним 

осмисленням його творця призначення акторської майстерності зокрема та 

театрального мистецтва в цілому. 

Констатовано, що інтеркультурність акторського тренінгу на початку 

ХХІ ст. формується з розуміння того, що професійна культура актора 

процвітає лише в контакті з іншими культурами, а не в ізоляції. 

Виявлено, що основними модусами, які характеризують механізми 

переміщення в інтеркультурному акторському тренінгу, є: переміщення 

шляхом інтерпретації; переміщення шляхом привласнення; переміщення 

шляхом пародіювання та переміщення шляхом перекладу. 

Здійснено типологізацію інтеркультурного акторського тренінгу за 

принципом культурної приналежності елементів (інтеркультурний західний 

акторський тренінг; інтеркультурний східний акторський тренінг); 

механізмом переміщення та інтегрування елементів (запозичення, адаптація, 

інтерпретація, копіювання та ін.); специфікою елементів (традиційні 

театральні практики підготовки актора, тілесні та ментальні практики: східні 

– енергетичні практики: цигун, дзен, йога, ниши, тайцзіцюань (тайчі), у-шу; 

західні: метод Боуена, нейролінгвістичне програмування, холотропне 

дихання, антропософія). 

Дослідження виявило, що проблематика інтеркультуризації у 

театральному мистецтві України загалом та процесі підготовки актора 

поступово актуалізується, що зумовлено тенденцією глобалізації та 

європеїзації. Визначено рівень інтеркультурності акторських тренінгів, які 

використовуються в сучасній вітчизняній театральній школі. 
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Виявлено проблеми та окреслено перспективи інтеркультуризації 

сучасних акторських тренінгів у контексті глобалізації театральної культури 

України. З‟ясовано, що впровадження інтеркультурного акторського тренінгу 

у театральну школу на сучасному етапі відбувається через навчальні 

програми приватних театральних студій, – всесвітню мережу інтернет 

(акторські тренінги та техніки, які проводяться онлайн у соціальних мережах; 

відеозаписи акторських тренінгів); майстер-класи, які проводяться 

провідними світовими тренерами та режисерами під час театральних 

фестивалів або конференцій, присвячених різноманітним проблемам 

театрального мистецтва ХХІ ст., у разі викладання інтеркультурних 

акторських тренінгів або окремих театральних технік, фізичних або духовних 

практик студентам державних вищих мистецьких навчальних закладів поза 

межами навчальної програми. 

На основі аналізу названих вище шляхів впровадження 

інтеркультурного акторського тренінгу виявлено їх позитивні моменти, 

визначено можливі негативні наслідки та запропоновано альтернативні 

рішення: викладання інтеркультурних тренінгів або акторських технік 

традиційних театрів світу у вищих мистецьких навчальних закладах 

спецкурсом (наприклад, спецкурси «Сучасний інтеркультурний акторський 

тренінг», «Техніка навчання актора традиційного китайського театру» та ін.); 

розробка авторських інтеркультурних акторських тренінгів сучасними 

українськими театральними педагогами шляхом коректного поєднання 

технік традиційних національних театрів, тілесних та духовних практик із 

концепціями та тренінгами вітчизняної театральної школи.  

Ключові слова: інтеркультурність, акторський тренінг, театральне 

мистецтво, глобалізація, актор, режисер, театр, західна філософія, східний 

театр, психофізика, тілесні та ментальні практики. 
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SUMMARY 

 

 

 

Shtefyuk V.D. Interculturality of acting training in modern theatrical 

art. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for a candidate degree of art in specialty 26.00.01 “Theory 

and history of culture”. – Kyiv National University of Culture and Arts, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2022.  

The dissertation is devoted to the decision of an actual scientific problem - 

interculturality of acting training in modern theatrical art. The peculiarities of art 

substantiation and phenomenology of acting training as a phenomenon that is an 

integral part of the modern theater school are highlighted. The historical dynamics 

of acting training in the theatrical art of the twentieth century is revealed. through 

the prism of intercultural methods and methods of actor training. The problems of 

international interaction, internationalization and interculturalization in the context 

of modern theatrical art are considered. The main ways and prospects of 

integration into the Ukrainian system of education of the actor of the leading world 

methods and methods are outlined. 

A model of intercultural acting training has been created, which combines 

elements of different traditional cultures, western and eastern theatrical, physical 

and spiritual practices. It is proved that as a unique and integral part of theatrical 

art with its inherent feature and performance of fundamental functions in theatrical 

practice, intercultural acting training carries specific features of different world 

cultural practices and combines elements of theatrical techniques, which shows 

unique approaches to actor training . 

In the dissertation, for the first time in Ukrainian art history, intercultural 

sources and ways of enriching acting training in the relationship between acting 

and human sciences, physical and spiritual practices are considered and analyzed. 
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The chronological boundaries of the study cover the period from the end of 

the XIX century. to this day, due to the importance of considering the prerequisites 

for the formation of intercultural foundations of acting training in the dynamics of 

directorial theater and methods of training actors. 

The process of forming the concept of interculturalism and its main 

provisions in the context of the peculiarities of theatrical art are considered. 

The author's methodology of art history research of interculturality of acting 

training, which is based on the application of interdisciplinary, art history, 

culturological and intercultural approach, is proposed. The conceptual 

methodological core of the dissertation is a systematic analysis of the intercultural 

nature of acting training as a complex and multifaceted phenomenon that is 

developing in the coordinate system of theatrical art of the XX-XXI centuries. 

Artistic understanding of the concept of "interculturality" is carried out through the 

use of a set of interdisciplinary methods, in particular, the method of conceptual 

and cognitive analysis. 

By expanding the scope of cultural positioning, an attempt has been made to 

relate practice to some theoretical issues, including how acting training is adapted 

to the socio-cultural context in which it was developed and introduced into the 

actor's learning process; at what point and as elements of traditional cultures and 

philosophies of the West and the East reject the local past and represent themselves 

as new. The aim of the study is to link this process with a broader theoretical 

structure and to refocus the traditional view of acting training from an abstract 

form to the people who develop and perform it. 

In the dissertation the basic concepts revealing specificity of the specified 

research are formulated. Based on the study of theoretical sources on the history 

and theory of theater, the theory of acting, the history of formation and 

development of domestic and foreign schools of actor training, problems of 

modern theater and reference books, acting training is a set of exercises aimed at 

developing skills one or more elements of acting skills, the process of acquiring 
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and recombining skills, which takes place in a multiple, intercultural environment, 

which is marked by cultural diversity and a wide inclusive theatrical palette. 

The concept of "intercultural acting training" has been updated and 

supplemented. It substantiates “a unique method of actor training, which 

organically combines traditional national theatrical techniques of education, 

various oriental physical and spiritual practices, theories of leading philosophers, 

psychologists, basics of science, anthropology and anatomy so that within his 

concept all artificially "elements united by cultural affiliation are harmoniously 

intertwined, representing as a result a monolithic intercultural phenomenon of 

theatrical art." 

Based on theoretical analysis, the study presents the author's concept of 

"intercultural acting training", which is understood as a process that promotes 

cultural transformation of any elements of any foreign culture in the process of 

researching ways to expand the psychophysical capabilities of actors, methods and 

methods. 

The specifics of borrowing and interpretation of traditional in the countries 

of East, Southeast and Central Asia elements of actor training by Russian and 

European theater directors of the twentieth century are considered. The methods of 

actor training developed by E. Barba are analyzed and the peculiarities of 

adaptation by theater directors and teachers of hatha yoga and raja yoga exercises 

according to their own understanding are revealed. 

It is proved that the interculturalism of acting training of the twentieth 

century. was not limited to the East-West direction - in parallel with the integration 

into European and American systems and methods of training the actor of Eastern 

practices there was a reverse process of mutual exchange. 

The influence of the Western Theater on the development of the Eastern 

acting training of the end of the XX - beginning of the XXI century is considered. 

(on the example of actor training techniques in Korea, China and Japan) and found 

that for the Chinese theater school the main method of educating the actor is the 

method of K. Stanislavsky, and its most important component is training. Korean 
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theater is actively involved in Eastern European theater, using Western acting 

training and systems, including biomechanical elaboration of the role of 

"Meyerhold" as a supplement to the psychoanalysis of the life of the image of 

"Stanislavsky". The influence of Western theater systems on traditional Japanese 

theater is much smaller than the impact that Japan's main traditional theaters - No, 

Kabuki, Dzeruri and Kage Sibay - have had on European and American acting 

trainers due to cultural differences and mainstreaming. and the maximum 

preservation of the traditions of the national theater. 

It was found that formed in the twentieth century. Japanese theatrical art of 

the European type (theater of simpa, shingeki and shinkokugeki) is important for 

the development of modern intercultural theater. This is due to the "reverse effect" 

of the achievements of Japanese actors, experiments of Japanese directors who 

combine theater, traditional Japanese art and experience of traditional education of 

the actor No and Kabuki based on philosophy, aesthetics, breathing exercises of 

Zen Buddhism with leading European theater. 

Based on the analysis of modern intercultural methods of actor training, it is 

proved that despite the differences in basic concepts and teaching methodologies, 

all modern intercultural acting training includes the human body and human voice 

in culturally coded means of expression. 

It is concluded that acting training is an intercultural phenomenon by nature, 

because in the process of creation it integrates several or many different elements 

that belong not only to different fields of human activity (physics, psychology, 

anatomy, theology, philosophy, anthropology, etc.). , but also to different cultures - 

the main postulates and worldviews of Western and Eastern bodily and mental 

practices are organically combined and synthesized with traditional techniques of 

training actors from different countries according to the philosophical and aesthetic 

understanding of its creator. 

It is stated that the intercultural nature of acting training at the beginning of 

the XXI century. is formed from the understanding that the professional culture of 

the actor thrives only in contact with other cultures, and not in isolation. 
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It is revealed that the main modes that characterize the mechanisms of 

movement in intercultural acting training are: movement by interpretation; moving 

by appropriation; moving by parody and moving by translation. 

Typology of intercultural acting training on the principle of cultural 

affiliation of elements (intercultural western acting training; intercultural oriental 

acting training); mechanism for moving and integrating elements (borrowing, 

adaptation, interpretation, copying, etc.); specifics of the elements (traditional 

theatrical practices of actor training, physical and mental practices: Eastern - 

energy practices: qigong, zen, yoga, niches, taijiquan (tai chi), wu-shu; western: 

Bowen's method, neurolinguistic programming, holotropic breathing, 

anthroposophy). 

The study found that the issue of interculturalization in the theatrical art of 

Ukraine in general and the process of training the actor is gradually becoming 

relevant, due to the trend of globalization and Europeanization. The level of 

interculturalism of acting trainings used in the modern domestic theater school is 

determined. 

Problems are revealed and prospects of interculturalization of modern acting 

trainings in the context of globalization of theatrical culture of Ukraine are 

outlined. It was found that the introduction of intercultural acting training in theater 

school at the present stage is through the curricula of private theater studios, the 

World Wide Web (acting training and techniques conducted online on social 

networks; videos of acting training); master classes conducted by leading world 

coaches and directors from theater festivals or conferences on various issues of 

theatrical art of the XXI century. curriculum. 

Based on the analysis of the above ways of implementing intercultural acting 

training, their positive aspects were identified, possible negative consequences 

were identified and alternative solutions were proposed: teaching intercultural 

trainings or acting techniques of traditional theaters of the world in higher art 

educational institutions. "Technique of training an actor in traditional Chinese 

theater", etc.); development of author's intercultural acting trainings by modern 
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Ukrainian theater teachers by correctly combining techniques of traditional 

national theaters, physical and spiritual practices with concepts and trainings of the 

national theater school. 

Keywords: interculturality, acting training, theatrical art, globalization, actor, 

director, theater, western philosophy, oriental theater, psychophysics, physical and 

mental practices. 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасне українське 

театральне мистецтво, інтегруючись у світовий театральний простір, зазнає 

впливу провідних тенденцій його розвитку, зокрема пов‟язаних з феноменом 

інтеркультурності в театральному мистецтві. Це привертає увагу мистецтво- 

й театрознавців, актуалізуючи питання інтеркультурного полілогу в театрі і 

методик підготовки актора. Так, спираючись на творчість Е. Барби, П. Брука, 

Є. Гротовського, В. Мейєрхольда та ін., теоретичні і практичні аспекти 

формування й розвитку західного інтеркультурного театру всебічно 

розглядають П. Паві, М. Тіан, Р. Бхаруча, Дж. Р. Браун, Ф. Заріллі, 

Т. Макалістер-Віль, Г. Одом і Д. Каламонері. Серед українських дослідників 

різні аспекти підготовки сучасного актора досліджують С. Черкаський, 

С. Гордєєв, Ю. Старостін, Н. Давіташвілі і М. Юдова, А. Коленко, 

В. Павловський, І. Іващенко, В. Стрельчук, О. Хлистун та ін. Утім, 

особливості інтеркультурності акторського тренінгу, специфіка і 

перспективи його впровадження в закладах вищої мистецької освіти України 

залишаються мало дослідженими.  

Інтеркультурність сучасного акторського тренінгу, як синтезу східних і 

західних традиційних методів підготовки актора, тілесних і ментальних 

практик, потребує ґрунтовного теоретичного осмислення, адже українські 

режисери, прагнучи збагатити сценічну лексику театру, звертаються до 

світового досвіду формування акторської майстерності виконавців, зокрема й 

до інтеркультурних акторських практик. Крім того, не втрачає актуальності й 

потреба модернізувати українську театральну педагогіку, зокрема й шляхом 

залучення новітніх методик і провідних інтеркультурних акторських 

тренінгів, адже в українських закладах вищої мистецької освіти підготовку 

актора здійснюють переважно за традиційними методиками, а нові тренінги, 
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поширені у практиці більшості театрів світу, студенти опрацьовують 

зазвичай самостійно. Це актуалізує необхідність оновлення і збагачення 

навчального процесу матеріалами про сучасний інтеркультурний театр, про 

інтеркультурні акторські методики, а головне – про перспективи їх 

застосування в українській театральній школі. 

Отже, актуальність теми дослідження – «Інтеркультурність акторського 

тренінгу в сучасному театральному мистецтві» – зумовлена необхідністю 

теоретично обґрунтувати сутність цього феномена як сукупності 

театральних, тілесних і ментальних практик, поширених в методиках 

підготовки актора провідними театральними режисерами ХХ століття, а 

також виявити перспективи впровадження новітніх методів і методик в 

закладах вищої мистецької освіти України.  

Мета дослідження – розкрити особливості інтеркультурності 

акторського тренінгу, специфіку і перспективи його впровадження у закладах 

вищої мистецької освіти України. 

Для досягнення цієї мети визначено такі завдання: 

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження 

інтеркультурності акторського тренінгу;  

– уточнити понятійно-категоріальний апарат;  

– розглянути акторський тренінг як інтеркультурний синтез 

театральних тілесних і ментальних практик; 

– виявити специфіку інтерпретації традиційних східних практик в 

європейських акторських тренінгах; 

– розкрити вплив західного театру на розвиток східного акторського 

тренінгу;  

– охарактеризувати сучасні інтеркультурні методи підготовки актора: 

тіло та голос в закодованих засобах виразності; 

– розглянути інтеркультурний полілог акторського тренінгу у 

світовому театрі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ століть; 
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– визначити перспективи впровадження сучасних методик акторського 

тренінгу у закладах вищої мистецької освіти в Україні.  

Об’єкт дослідження – акторська майстерність як феномен 

театрального мистецтва. 

Предмет дослідження – інтеркультурні практики підготовки сучасного 

актора.  

Методи дослідження. Специфіка теми дисертації передбачає її 

міждисциплінарне дослідження відповідно до комплексного підходу, зокрема 

застосування таких методів наукового дослідження: аналітичного – для 

опрацювання наукової літератури, фото- й відеоматеріалів; історико-

культурного – для розкриття інтеркультурних засад акторського тренінгу в 

ретроспективі, процесу інтеркультурності відповідно до культурних, 

політичних, історичних, економічних та художньо-естетичних особливостей 

премодернізму, модернізму та постмодернізму; типологічного – для 

характеристики тренінгів Є. Гротовського, Е. Барби, П. Брука та ін.; 

інтерпретологічного та компаративного аналізу – для виявлення спільного й 

відмінного в інтерпретації європейськими режисерами східних театральних, 

тілесних і ментальних практик, а також для порівняння механізмів 

переміщення в інтеркультурному акторському тренінгу; системного аналізу й 

синтезу – для визначення інтеркультурності акторського тренінгу як 

складного й багатоаспектного феномена в театральному мистецтва ХХ–ХХІ 

століть. Завдяки інтеркультурному підходу охарактеризовано східні й західні 

культурні практики, їх взаємодію і взаємопроникнення у процесі акторського 

тренінгу, розкрито інтеграцію впливів різних культур в межах одного 

акторського тренінгу.  

Джерельну базу дослідження становлять акторські тренінги 

Є. Гротовського, Е. Барби, П. Брука, Тадаші Сузукі, Ф. Заріллі, 

Т. Маккалістер-Віел та ін.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертації:  
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вперше: 

– досліджено інтеркультурний акторський тренінг як синтез 

театральних тілесних і ментальних практик; 

– розкрито специфіку інтерпретації традиційних східних практик в 

європейських акторських тренінгах, а також вплив західного театру на 

розвиток східного акторського тренінгу;  

– охарактеризовано інтеркультурний полілог акторського тренінгу у 

світовому театрі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ століть; 

– визначено перспективи впровадження сучасних методик акторського 

тренінгу у закладах вищої мистецької освіти в Україні;  

уточнено та доповнено: 

– зміст понять «акторський тренінг», «інтеркультуризація», 

«інтеркультурні засади акторського тренінгу»; 

набули подальшого розвитку: 

– питання, пов‟язані з інтеркультурним театром та сучасними 

практиками підготовки актора. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що основні положення, висновки та рекомендації можуть бути 

застосовані у сфері театральної педагогіки, щоб піднести на якісно інший 

рівень підготовку майбутніх акторів і режисерів театру й кіно. Матеріали 

дослідження нададуть можливість: збагатити лекційні курси з теорії й історії 

українського і світового театрального мистецтва; підготувати 

мистецтвознавчі й культурологічні спецкурси, навчально-методичні 

посібники; оновити навчальні програми з майстерності актора і режисера; 

переосмислити процес підготовки актора з урахуванням концепції 

інтеркультурності; впровадити в навчальний процес інтеркультурні акторські 

тренінги, що сприятиме піднесенню професійного рівня нового покоління 

діячів українського театрального мистецтва.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота – це самостійно 

виконане дослідження, в якому вперше у вітчизняному мистецтвознавстві 
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комплексно розглянуто й проаналізовано інтеркультурність акторського 

тренінгу в контексті розвитку театрального мистецтва кінця ХХ – перших 

десятиліть ХХІ століть. Теоретичні й методологічні положення і висновки є 

результатом авторського дослідження. Усі публікації автора з теми 

дисертації – одноосібні. 

Апробація матеріалів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження виголошені в доповідях на науково-практичних конференціях: 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і культура 

України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії» Київ, 

21-22 березня 2018 р., (опубліковано тези); І Всеукраїнській науково-

практичній конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, 

аспірантів і магістрантів «Сценічне мистецтво у світовому культурному 

просторі ХХІ століття» Київ, 19 квітня 2019 р., (опубліковано тези); 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції професорсько-

викладацького складу, докторантів, аспірантів і магістрантів «Сценічне 

мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси» Київ, 23 квітня 2020 р., 

(опубліковано тези); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і магістрантів 

«Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів» 

Київ, 22 квітня 2021 р., (опубліковано тези); IV Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Культура і мистецтво: сучасний 

науковий вимір» Київ, 4–5 листопада 2021 р., (опубліковано тези). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в 11-

ти наукових працях, серед яких: п‟ять статей опубліковані в наукових 

фахових виданнях України, одна стаття в зарубіжному науковому виданні, 

п‟ять праць апробаційного характеру (див. Додаток А). 

Структура та обсяг дисертації і логіка викладу матеріалу зумовлена 

специфікою теми, метою і завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (212 позицій) 
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і додатків (див. Додаток Б). Загальний обсяг дисертації становить 196 

сторінок, з них 157 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТЕРКУЛЬТУРНОСТІ АКТОРСЬКОГО ТРЕНІНГУ 

 

 

 

1.1. Інтеркультурність акторського тренінгу як об’єкт дослідження  

Теоретичну основу дослідження інтеркультурних засад акторського 

тренінгу в сучасній театральній культурі України становлять праці з питань 

формування акторської майстерності засобами акторського тренінгу в 

закладах вищої мистецької освіти, праці з психології творчості і психології 

творчості актора зокрема, з театральної педагогіки. 

Дослідження інтеркультурності в театральному мистецтві становить 

порівняно новий напрям в мистецтво- і театрознавстві. Проблема 

інтеркультурного полілогу в театральному мистецтві загалом і методики 

підготовки актора зокрема привертає увагу вчених і педагогів протягом 

останніх десяти-п‟ятнадцяти років.  

У сучасному світовому академічному вимірі розробка проблематики 

інтеркультурності театрального мистецтва перебуває у полі наукових 

інтересів багатьох закордонних дослідників. 

Е. Фішер-Ліхте – одна з перших театральних критикес, яка здійснила 

аналіз сучасного інтеркультурного театру. На її думку, в інтеркультурному 

просторі, зокрема в «космополітичному театрі» П. Брука, театральний 

інтеркультуралізм не пов‟язаний з конкретними культурними 

ідентичностями, він передбачає «універсальну, цілісну людську єдність за 

межами відмінностей, що визначаються її власною культурою» [97, с. 176]. 

Дослідниця наголошує, що це прагнення до універсальності могло б бути 

«своєчасним відродженням культурного імперіалізму та культурної 

експлуатації», а «змішання всіх» відмінностей узаконюються «універсально 

діючою» централізованою культурою, яка насправді визначається і домінує в 
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західній культурі. Авторка не аналізує цього аспекту, хоча й акцентує на 

тому, що політичний контекст, як фактичні провладні відносини між 

культурами, не варто недооцінювати. Замість цього вона визначає естетичну 

функцію інтеркультурності в сучасному театрі як «відродження традиційних 

театральних форм і як відтворення театру загалом» [97, с. 280], процес 

«продуктивної рецепції» [97, с. 284], який «надає змогу будь-яким елементам 

будь-якої кількості іноземних культур зазнавати культурної трансформації у 

процесі постановки, тим самим знову надаючи національному театру й 

національній культурі продуктивності» [97, с. 287]. 

Утім, на думку М. Тіан, найбільш проблематичним у цьому є те, що 

авторка не ставить під сумнів можливості в сучасному інтеркультурному 

театрі «універсальної мови театру» [98, с. 37–38] і розглядає естетичну 

функцію інтеркультурного театру лише як оновлювальний, продуктивний 

процес, ігноруючи його деструктивний вплив на різноманітні театральні 

традиції, які невідворотно розмивають або перевизначають їхню культурну й 

естетичну ідентичність, тим самим спрощуючи внутрішні суперечності і 

складності інтеркультурного театру в результаті витіснення різних 

театральних сил. 

У «Махабхараті» П. Брука й «Індіані» А. Мнушкіної індійська культура 

і театр переміщуються, трансформуються і переставляються відповідно до 

експериментів режисерів та переосмислення їх театральної ідентичності. В 

адаптації п‟єс В. Шекспіра в традиційних китайських або інших східних 

театральних формах: певні аспекти як Шекспіра, що стосуються театральної 

й акторської стилізації, так і китайського театру (з огляду глибокої 

характеристики і філософського змісту) повинні бути збагачені або оновлені, 

інші аспекти, наприклад, цілісність як тексту Шекспіра, так і китайської 

акторської майстерності, підлягають витісненню та деконструкції. Фішер-

Ліхте вірить у роль сучасного інтеркультурного театру у «створенні світової 

культури, в якій різні культури не лише беруть участь, але й поважають 

унікальні характеристики кожної культури і наділяють кожну культуру її 
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авторитетом» [98, с. 38], але реалії сучасного інтеркультурного театру і 

дискусії, які він породжує, досить складні й вимагають критичного та 

саморефлексивного підходу з боку сучасних теоретиків і практиків 

інтеркультурного театру.  

П. Паві також поділяє утопічне бачення інтеркультурного театру, 

стверджуючи, що, «наприклад, той факт, що інші культури поступово 

проникають в наші власні, призводить або має призвести до відмови чи 

відносності будь-якого домінантного західного (або євроцентричного) 

універсального погляду» [162, с. 5–6]. Але його теорія не повністю виходить 

за межі її євроцентричного розміщення, тому що являє собою 

інтеркультурацію закордонних культур західним театром і припиняє її, про 

що свідчить заява П. Паві: «Ми будем вивчати лише ситуації обміну в 

одному напрямі від висхідної культури, культури, яка чужа нам, до цільової 

культури, західної культури, в якій працюють митці і в якій перебуває 

цільова аудиторія» [162, с. 7]. Такий дискурс має тенденцію до оцінки «поезії 

відмінностей та витіснень» цільової західної культури за присвоєння 

висхідних культур, тому що він не розглядає інтеркультурний театр 

обов‟язково як взаємні переговори та витіснення різних театральних і 

культурних сил. Хоча П. Паві відчуває, що сучасні визначення культури 

«мають тенденцію ізолювати її від її соціально-історичного контексту» і що 

«їх необхідно доповнити соціологічним підходом, більше заснованим на 

історії та ідеологічному контексті», він, однак, дотримується свого 

семіологічного підходу і не враховує повною мірою його соціальні та 

політичні аспекти, надаючи перевагу «винесенню цих суперечностей на мить 

за дужки» [162, с. 212]. Таким чином, методологічні пропозиції П. Паві про 

«матеріалістичну теорію інтеркультурного засвоєння» [162, с. 212] не 

відповідають його передумовам. П. Паві пише: «Ми повинні уникати двох 

перебільшень: перебільшення механічного та неперебудованого марксизму, 

що ігнорує важливість культурних явищ та їх відносну автономію, і 

культуралізму, що перетворює економічну та ідеологічну інфраструктуру на 
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форму несвідомого дискурсивного налаштування» [162, с. 183]. 

Застереження П. Паві проти методологічних перебільшень виправдане, але 

його підхід зазвичай суперечить передумовам матеріалізму. Певною мірою 

він свідомо саморефлексує пастки сучасного інтеркультурного театру [162, с. 

211–212]. Науковець гостро усвідомлює політичну та економічну роль у 

сучасному інтеркультурному театрі, наголошуючи, що «культура вибору, 

зовнішня сучасна реальність настільки менш осяйна та оптимістична; 

економічні та політичні умови, ймовірно, відіграють набагато підступнішу 

роль, аніж передбачає Шехнер» [162, с. 41]. Проте подібний аспект ніколи не 

акцентується дослідником в його теорії і стримується його позитивними 

оцінками прагнення західного інтеркультурного театру до «універсальності». 

Що стосується використання Р. Уілсоном «японських слідів» у своїх 

постмодерністських експериментах, П. Паві стверджує, що «цінність цих 

слідів перебуває не на рівні доказів або достовірності, оскільки вони 

побудовані на ментальності японської культури, а на її детальній реальності» 

[163, с. 105]. На його думку, ці сліди витіснені зі специфічного контексту 

японського театру і культури, більше їй не відповідають, оскільки 

переміщуються і заміняються або перебудовуються відповідно до концепції 

Р. Уілсона. Підтверджуючи універсальний транскультурний підхід режисера, 

П. Паві, проте, визнає, що «він продовжує західну традицію режисера як 

автора» [163, с. 106]. 

У вступній статті П. Паві до праці «Intercultural Performavce Reader» 

науковець у цілому фундаментально підтверджує теорію і практику 

західного інтеркультурного театру. Структура книги побудована таким 

чином, що спочатку в ній представлено західний погляд на інтеркультурну 

взаємодію, а потім – дебати, що підтверджують погляди Е. Барби та Є. 

Гротовського [163, с. 6]. 

Аналізуючи модерністичний та сучасний західний інтеркультурний 

театр Індії та культурні традиції, Р. Бхаруча представив першу серйозну 

критику західного інтеркультурного театру, репрезентовану такими 
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теоретиками і практиками, як А. Арто, Г. Крег, Є. Гротовський, Е. Барба, 

А. Мнушкіна, П. Брук та ін. [62, с. 54]. Передусім дослідник вперше ставить 

під сумнів історичні та універсальні передумови сучасного інтеркультурного 

театру і його неісторичний підхід до азійського, насамперед індійського 

театру та культурних традицій Індії. Звинувачуючи сучасних західних 

інтеркультуралістів в імперіалістичному та неоколоніалістському присвоєнні 

індійського театру культурних ресурсів, він пропонує 

«внутрішньокультурний» підхід як альтернативу інтеркультурному театру, 

що повністю враховує соціальні, історичні та культурні контексти і 

безпосередність мультикультури Індії. Проєкт Р. Бхаручі про 

внутрішньокультурний театр як реакцію та супротив тому, що він вважає 

неоколоніалістською практикою західного інтеркультурного театру, 

безумовно має власну легітимність і може використовуватися до 

внутрішньокультурного театру в інших країнах світу з багатими місцевими 

театральними традиціями. 

Незворотне посилення глобалізації, що активізує розвиток 

інтеркультурного театру і продовжуватиме впливати на виживання та 

розвиток місцевих театрів у країнах третього світу. 

Наводячи докази на користь інтеркультурного театру як 

контрдискурсу, Бхаруча вважає, що пасток інтеркультуралізму можна 

уникнути, а його логіку повністю змінити, якщо у інтеркультуралістів є 

достатньо поваги до іншого соціального, культурного та історичного 

контексту і вони беруть на себе етичні зобов‟язання.  

М. Тіан у дослідженні інтеркультурного театру ХХ ст. розглядає його 

як процес витіснення та заміни культурно-специфічних і диференційованих 

театральних сил, відсторонюючись від будь-яких універсалістських та 

есенціалістських презумпцій. На її думку, враховуючи значущу, а іноді 

вирішальну роль соціальних, політичних та економічних факторів, саме 

відмінності в культурних, соціальних, ідеологічних, політичних, економічних 
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та етнічних аспектах служать спільним знаменником, бо визначають 

механізм інтеркультурної взаємодії [190, с. 5]. 

Як і Р. Бхаруча, Дж. Р. Браун також підкреслює визначальне значення 

соціальних, економічних та історичних факторів у практиці сучасного 

інтеркультурного театру. На Заході науковець, який проводив польові 

дослідження в Індії та країнах Південної Азії, можливо, є одним із 

найвідоміших критиків сучасного інтеркультурного театру в особі П. Брука 

та А. Мнушкіної, порівнюючи тих, хто практикує інтеркультурне 

спілкування з «рейдерами через кордон» [71, с. 9]. За його словами, «обмін не 

може працювати однаково в двох напрямках між двома дуже різними 

суспільствами, сучасними і давніми, економічно розвинутими та 

нерозвинутими» [71, с. 12]. На думку дослідника, практика інтеркультурного 

обміну театрами применшує високу художність будь-якого театру, тому що 

він порушує успадковану залежність від суспільства, з якого драма бере свій 

початок і для виконання яким вона була призначена. Таким чином, 

незважаючи на наміри режисерів, які практикують інтеркультурність, 

подібний обмін – це, по суті, форма пограбування, а його результат – 

маскарадне удавання, в кращому випадку, створення невеликого зоопарку, в 

якому жодне із суспільств не живе власним повноцінним життям» [71, с. 14]. 

Аргумент науковця підкреслює деструктивні ефекти інтеркультурного театру 

як витіснення, обмін або плагіат традицій і культур. Проте Дж. Браун не 

допускає реального творчого або конструктивного впливу інтеркультурного 

театру на розвиток західного та східного театру.  

Т. Макалістер-Віль у праці «Голосовий акторський тренінг: до 

інтеркультурного/міждисциплінарного підходу» («Training Actors‟ Voices: 

Towards an Intercultural/Interdisciplinary Approach») [142, с. 23] наголошує, що 

сучасна акторська підготовка у Сполучених Штатах Америки та 

Великобританії стає все більш інтеркультурною. Перетин кордонів, 

інтеркультурний обмін у сучасній театральній практиці та зростання ролі 

інтеркультурного актора означають, що сьогодні акторська підготовка 
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визначається багатством способів навчання та різними світоглядами. 

Використовуючи адаптації традиційного корейського вокального мистецтва 

пансорі з адаптаціями «природного» або «вільного» головного підходу, 

дослідниця пропонує альтернативний підхід до вербального навчання актора 

шляхом перегляду матеріалів навчання: дихання, звук, «присутність» та 

текст. 

Один зі спецвипусків найавторитетнішого європейського фахового 

періодичного видання «Театр, танці та акторські тренінги» («Theatre, Dance 

and Performance Training») присвячено темі «Інтеркультурна акторська 

майстерність та акторський тренінг» («Intercultural Acting and Performer 

Training»). У ньому зібрано публікації провідних дослідників проблеми 

інтеркультурного акторського тренінгу: Д. Чампі Цолакі [8], Г. Одома [156], 

Т. Каламонері [74], Ж. Ю-Сін Чен [206], Д. Пеймера [164], С. Кім та Ч. Ю 

[123], Т. Макалістер-Віль [143], Е. Беренс [57] та ін. 

Надзвичайно цінним джерелом, що висвітлює особливості опанування 

актором інтеркультурного театру практичних та концептуальних 

інструментів творчої діяльності, є монографія одного із провідних сучасних 

театральних режисерів-педагогів, викладача сінгапурського 

Інтеркультурного театрального інституту (Intercultural Theatre Institutе) та 

норвезької театральної академії Ф. Заріллі «Психофізична гра: 

інтеркультурний підхід за Станіславським» («Psychophysical Acting: An 

Intercultural Approach after Stanislavski») [209]. Теоретик і практик сучасного 

інтеркультурного театру здійснює історичний огляд психофізичного підходу 

до акторської майстерності від Станіславського до наших часів, розглядає 

систему тренувань за допомогою йоги та азіатських бойових мистецтв, що 

посилює сенсорне сприйняття, динамічну енергію, в якій тіло та розум 

стають єдиним цілим, аналізує особливості практичного використання 

принципів навчання на основі вправ-імпровізацій.  

Елементи, які породжують асиміляційний інтеркультурний підхід, 

орієнтований на індивідуальне тіло, розглядає Ф. Заріллі у науковій 
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публікації «Від квітки до божевілля: онтологія актора в творчості Сузукі 

Тадаші» [156], присвяченій аналізу діяльності Сузукі Тадаші в світлі 

різноманітних японських дискурсів про суб‟єктивність. Дослідник 

наголошує, що у сучасних контактах японців із західним світом 

інтеркультурні проблеми зосереджені на ідеях єдності, а не універсальності.  

Методи інтеркультурної практики в творчій діяльності Грега Хікса, 

актора з класичною освітою, який 30 років працював із Королівською 

шекспірівською трупою і використовує техніку буто для розвитку 

внутрішнього світу своїх персонажів, досліджує Т. Каламонері у статті 

«Танцюючий Гамлет у світі жаб: буто і внутрішній пейзаж актора» [74]. 

Окрім того, авторка здійснює порівняльний аналіз із методами та метою 

роботи з образами в техніці М. Чехова.  

Г. Одом та Д. Каламонері зосередилися на дослідженні двох 

найвідоміших західних сучасних акторських тренінгів, пропонують модель 

методологічного та аналітичного висвітлення практики/техніки навчання 

Т. Сузукі, а також описують і аналізують використання японського 

авангардного танцю буто, який базується на повільних і точно вивірених 

рухах у роботі актора.  

Аналіз можливостей та впливу глобального цифрового зв‟язку на 

навчання акторів здійснює Ф. Каміллері в науковій публікації «До вивчення 

підготовки акторів в епоху глобальних цифрових технологій» («Towards the 

study of actor training in an age of globalised digital technology») [75], 

акцентуючи на тому, що технологічний розвиток не означає радикальну 

зміну парадигми, а пропонує повторне відвідування фундаментальних 

аспектів, що пов‟язані з автодидактичними підходами в автономних та 

неінституціональних ситуаціях. На думку дослідника, прогрес у нових 

технологіях навчання в ХХІ ст. врівноважує відсутність загального фізичного 

місцеположення між вчителем та учнем, щоб відтворити його як простір для 

автономної діяльності засобами посередництва онлайн-передачі та взаємодії.  
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Дослідженню специфіки адаптування та інтегрування К. 

Станіславським вправ із йоги у першу офіційну театральну систему та 

особливості їх трансформації відповідно до потреб виховання актора 

присвячені наукову працю С. Черкаського «Станіславський та йога» [193].  

Вітчизняними науковцями протягом останніх десятиліть активно 

розробляються різноманітні питання виховання актора, аналізуються техніки 

та методи підготовки актора, розроблені провідними представниками 

театрального мистецтва ХХ ст. 

Розгляду особливостей національної професійної школи виховання 

акторів та режисерів присвячене дослідження С. Черкаського «Традиції й 

сучасний розвиток національної професійної школи виховання акторів та 

режисерів» [7]. Зокрема, науковець визначає принцип прикладного 

театрального втілення акторами національного емоційно-образного 

спрямування, основою якого є робота акторів українського Театру корифеїв. 

Окремі аспекти методики виховання акторської майстерності 

висвітлює С. Гордєєв у статті «Актуальні проблеми методики викладання 

режисури й акторської майстерності у вищих навчальних закладах 

культурно-мистецького профілю» [9]. Серед іншого дослідник наголошує на 

тому, що «основним джерелом педагогічної майстерності» є не «доцільна 

побудова заняття, навчальна цілеспрямованість у процесі складання 

теоретичних і практичних занять, послідовність виконання окремих вправ на 

практичних та індивідуальних заняттях, правила виконання окремих 

акторських і режисерських вправ, найкорисніші засоби їх опанування» [9, с. 

34], а «саме життя і практика навчання у ВНЗ» – виробленню прийомів, які 

найбільш доцільні для конкретного складу студентів, сприяють щоденні 

заняття з викладачем. 

Ю. Старостін у статті «Акторський тренінг: його зміст та основа» [30] 

аналізує специфіку акторського екзерсису К. Станіславського, В. Меєрхольда 

та Л. Олійника, розглядаючи деякі аспекти роботи над тілом та 

удосконалення пластики.  
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Розкриттю та аналізу досвіду національної грузинської школи 

театральної педагогіки в контексті дидактичної верифікації біомеханіки 

В. Меєрхольда присвячена наукова стаття Н. Давіташвілі та М. Юдова 

«Експерименти біомеханічних тренінгів Всеволода Меєрхольда в процесі 

підвищення психофізичної техніки майбутнього актора» [12]. 

Комплексний аналіз особливостей функціонування системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців театарльного мистецтва в 

університетах Сполучених Штатів Америки здійснює С. Набатов у 

дисертаційній роботі «Підготовка майбутніх фахівців театрального 

мистецтва в університетах США» [27]. Зокрема автор аналізує традиційні 

методи професійного навчання майбутніх фахівців театрального мистецтва у 

США: метод К. Станіславського, метод Лі Страсберга, метод Стелли Адлер, 

метод Санфорда Мейснера, техніку Михайла Чехова, системи рухів Лабана, 

метод Енн Богат. 

Проблемі активізації навчально-пізнавальної діяльності в процесі 

підготовки майбутніх фахівців з акторського мистецтва драматичного театру 

і кіно завдяки впровадженню інноваційних освітніх технологій присвячено 

дисертаційну роботу А. Коленко «Формування виконавської майстерності 

майбутніх бакалаврів з акторського мистецтва драматичного театру і кіно у 

фаховій підготовці» [21]. Головну увагу авторкою приділено навчанню 

сценічному мовленню. Вважаючи основою майстерності виконавського 

мистецтва словесну дію, взаємодію з партнером та глядачем, високий рівень 

якої досягається завдяки розумінню «особливостей взаємозв‟язку між 

елементами функціональної структури сценічної мови» [21, с. 58–59], 

А. Коленко пропонує впроваджувати в навчальний процес спеціальні курси, 

розроблені сучасними театральними педагогами (особисто нею розроблено 

та впроваджено курси «Тренінг словесної взаємодії» та «Тренінг з 

виконавської майстерності»).  

Дослідженню технологічних прийомів «школи удавання» присвячена 

наукова публікація В. Павловського «Механізми активації сценічної дії 
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актора школи удавання як моделі закритої системи енергії» [28], в якій 

науковець серед іншого аналізує традиції театру класицизму, системи 

Станіславського, фокусується на досвіді провідних діячів світового театру, 

зокрема Ф. Дельсарта, досліджує біомеханіку В. Мейєрхольда та особливості 

їх поєднання з сучасними науковими системами.  

Емоційний аспект провідних методик акторського тренінгу на 

сучасному етапі розвитку театральної педагогіки аналізують І. Іващенко та 

В. Стрельчук у науковій публікації «Провідні методики професійного 

акторського тренінгу: емоційний аспект» [14]. Дослідниці проявляють 

неабиякий науковий інтерес до вивчення закордонних акторських тренінгів. 

У ряді наукових публікацій авторки досліджують сучасні методики, що 

базуються на досвіді світових театральних режисерів, та наголошують на 

доцільності використання «інтегрованого психологічного і фізичного 

навчання в контексті створення та відтворення художнього образу» 

[15, с. 178], аналізують підхід до навчання актора «Поетична динаміка», 

розроблений Д. Стейном на основі методик Е. Декру та Д. Уокера [17], 

розглядають використання методу Фельденкрайса в процесі навчання актора 

в контексті розвитку сучасних інституціональних моделей, розроблених на 

основі біопсихосоціальної практики, що сприяють самоусвідомленню, 

мобільності, ефективному виробленню творчих навичок у процесі 

перевтілення [16].  

Одна з небагатьох вітчизняних культурологів, до кола наукових 

інтересів якої відносяться акторські практики представників японського 

театру, О. Хлистун у науковій статті «Феномен методики акторського 

тренінгу Тадаші Сузукі» [34] досліджує відомий тренінг представника 

сучасного японського театрального мистецтва «Граматика ніг», виявляє 

новаторські підходи Т. Сузукі до формування і розвитку навичок 

голосоведення та підключення емоційного компонента як наслідок 

формування актором тілесного усвідомлення, а також визначає вплив 
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означеного тренінгу на вдосконалення майстерності акторського 

перевтілення.  

Аспект поєднання в акторському тренінгу слова та руху на прикладі 

методу Тадаші Сузукі розглядають А. Карпенко та А. Коленко у науковій 

розвідці «Слово в русі як засіб формування майстерності актора на прикладі 

методу Тадаші Сузукі» [18]. 

Новаторські пошуки Леся Курбаса на шляху розробки системи 

професійного навчання актора і режисера, що отримали розвиток у сучасній 

вітчизняній театральній педагогіці, розглядає В. Богатирьов у статті «Ідеї 

Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі» 

[5]. 

Окремі аспекти виховання актора в межах березільської системи, 

заснованої на унікальних засадах педагогіки Л. Курбаса, розглядає Т. Бойко у 

статті «Сценічна практика Йосипа Гірняка в контексті березільської системи 

виховання актора» [6]. Авторка акцентує на тому, що «Курбасова ідея 

«перетворення» базується на синтезі театрального мистецтва з науковими 

розробками у сфері художньої культури, літератури, психології, філософії 

тощо» [6, с. 217]. Це свідчить про те, що основний елемент театрального 

методу Л. Курбаса сформувався шляхом осмислення митцем ідей та поглядів 

провідних представників науки і мистецтва різних країн, тобто, іншими 

словами, в межах концепції інтеркультурності. 

У проаналізованих вище дослідженнях та публікаціях вітчизняних 

мистецтво- і театрознавців так чи інакше розглядаються окремі аспекти 

інокультурних практик, до яких зверталися розробники провідних 

акторських тренінгів ХХ ст. – К. Станіславський, В. Мейєрхольд, Є. 

Гротовський, Л. Курбас, Д. Стайн та ін., проте не в межах концепції 

інтеркультурної взаємодії, а саме поняття інтеркультурності винесено за 

дужки. 

На сучасному етапі розвитку мистецтвознавства склалися об‟єктивні 

передумови, що сприяють успішному теоретичному розгляду проблем 
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акторського тренінгу. Оскільки основні теоретико-методологічні та 

емпіричні праці з дослідження інтеркультурності театру та акторського 

тренінгу були написані зарубіжними науковцями, ця дисертація великою 

мірою спирається на ідеї та положення західних дослідників. 

Шляхи формування методів професійної підготовки актора на основі 

концепції інтеркультурності досліджуються в роботах відомих театральних 

діячів і педагогів.  

Дослідження інтеркультурності акторського тренінгу в сучасному 

театральному мистецтві спирається на відповідну джерельну базу, що 

уможливлює вивчення та аналіз різноманітних аспектів західних та східних 

технік і методів підготовки актора, а також окреслює шляхи та перспективи 

інтегрування інтеркультурного тренінгу у вітчизняну театральну школу.  

Розглядаючи джерельну базу дослідження, можемо виділити групи: 

1. Відеозаписи інтеркультурних акторських тренінгів «Suzuki Method of 

Actor Training» [191], «Frank Suzuki Performance Aesthetics» [194] та ін.; 

2. Електронні ресурси (офіційні сайти провідних світових театральних 

компаній, вищих мистецьких навчальних закладів та ін.). 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали теоретичні ідеї 

Е. Фішер-Ліхте, Р. Бхаруто, Ф. Заріллі та М. Тіан про інтеркультурний театр 

ХХ – початку ХХІ ст.  

Надзвичайно важливе значення для дослідження проблематики 

інтеркультурності акторського тренінгу мали теоретико-педагогічні праці 

провідних діячів театрального мистецтва ХХ ст.: С. Адлер [47; 48], М. Сен-

Дені [172–174], К. Станіславського [184–187], Л. Курбаса [23], М. Чехова 

[82–84], В. Мейєрхольда [147], П. Брука [69; 70], Т. Сузукі [190], Є. 

Гротовського [11], Е. Барби [54; 55] та ін. 

Важливе значення для дослідження мають книги провідних 

театральних діячів, у яких викладено авторські методики проведення 

акторських тренінгів.  
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Надзвичайно важливий матеріал для дослідження сучасного 

інтеркультурного акторського тренінгу викладений у монографіях та статтях 

Ф. Заріллі. Зокрема, в есе «Психофізичні підходи та практики в Індії: 

втілення процесів та стану «Буття–Дія» («Psychophysical Approaches and 

Practices in India: Embodying Processes and States of „Being–Doing‟») [212], в 

якому автор формулює південноазіатське розуміння втілених психофізичних 

практик та процесів з особливим акцентом на Кералу (Індія). Окремі 

вивчення відповідних індійських текстів та сучасних наукових публікацій 

дослідження спираються на етнографічні матеріали та власні практики йоги, 

бойових мистецтв, проведених ним в Індії в період 1976–2003 рр.  

Представлена джерельна база дисертації посприяла проведенню 

комплексного дослідження інтеркультурності акторського тренінгу в 

сучасному театральному мистецтві та здійсненню ґрунтовного 

мистецтвознавчого аналізу інтеркультурних засад акторського тренінгу, 

репрезентації його своєрідності як інтеркультурного феномену та виявлення 

специфіки, проблематики і перспектив розвитку акторського тренінгу в 

сучасному театральному мистецтві.  

 

1.2. Методи дослідження інтеркультурності акторського тренінгу і 

понятійно-категоріальний апарат  

Взаємодія культур зазвичай починається з художньо-естетичної сфери, 

оскільки ця частина культури є найактивнішою та рухомою в системі 

національної культури. Театральне мистецтво на сучасному етапі активно 

включається у відкриту систему культурних зв‟язків, цілеспрямовано 

взаємодіє із закордонними театральними школами, підключаючись до 

дійового інтеркультурного діалогу. 

Виникнення терміна «інтеркультура» в середині минулого століття 

пов‟язано з процесами транскультуризації та інтеркультуризації в Західній 

Європі і США в 1960–1970-ті рр., які торкнулися галузі міжкультурних 

стосунків на рівні окремих індивідуумів, представників культури і мистецтва, 
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а невдовзі стали предметом культурологічного та філософського осмислення. 

Нове середовище, що виникло в суспільстві внаслідок розширення та 

прискорення інформаційного простору, одразу привернуло неабияку увагу 

представників різних гуманітарних дисциплін, дослідження яких, пов‟язані зі 

спробою поєднання досягнень науки та культури в різноманітних галузях 

людської діяльності (зокрема й театральної), зумовили формування таких 

похідних від слова «інтеркультура», як «інтеркультурний метод», 

«інтеркультурні методики», «інтеркультурні тенденції», «інтеркультурність 

тренінгу» та ін.  

Інтеркультурність і глобалізація взаємопов‟язані, і від цих процесів 

взаємозалежна сучасна цивілізація: два способи або шляхи створення 

реального світу визначають наше бачення теперішнього і майбутнього нашої 

доби. Навіть якщо глобалізація передбачає ліквідування відмінностей, скрізь 

є свідчення, які вказують, що ці відмінності лишаються і примножуються. 

Інтеркультурність також носить характер процесу, який конструює 

реальність, але відмінну від тієї, що виникає в контексті неолібералізму.  

І. Баранцова визначає інтеркультуру як «складний самоорганізуючий 

феномен взаємодії культур у сучасному світі, що характеризується 

непередбачуваністю, взаємозбагаченням, єдністю конфлікту та діалогу 

культур» [2, с. 12]. 

Інтеркультуралізм належить до підтримки міжкультурного діалогу та 

боротьби з тенденціями до самосегрегації всередині культур [150, с. 169]. 

На думку Б. Ібанез, інтеркультуралізм передбачає вихід за межі 

простого пасивного прийняття мультикультурного факту множинності 

культур, що ефективно існують у суспільстві, і замість цього сприяє діалогу 

та взаємодії між культурами [117, с. 15]. 

За Р. Форнет-Бетанкуром, основними рисами інтеркультурності є: 

– орієнтація на поступовий процес універсалізації світу, що вимагає 

відновлення віку світу і людини як відтворення пам‟яті від незручностей 

нав‟язування певної цивілізаційної моделі; 
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– інтеркультурність пов‟язує виникнення реальності з розповіддю 

культур, тобто можливості реального визначаються «міфами» і «легендами», 

в яких культури розповідають про свої таємниці, пропонуючи зберегти те, що 

обґрунтовує сенс і поширює рівновагу (основа рівноваги – комунікація як 

різнобічний діалог пам‟яті культур людства); 

– інтеркультурність може заявити про себе тій реальності, яка 

відобразить інтеркультурну практику, і появою нової культури 

інтеркомунікації, тісно пов‟язаної з інакшістю інших культур; 

– поступовий процес створення нової реальності, ініційованої 

інтеркультурністю, з необхідністю повинен привести до реорганізації 

господарсько-політичних та інших практик і перегляду сьогоднішніх 

культурних угод між державами і міждержавними організаціями [100, с. 65].  

Українські дослідники Л. Афанасьєва та Р. Олексенко вважають, що 

під інтеркультурністю доцільно розглядати такий підхід до культурного 

різноманіття, який виходить за межі забезпечення рівних можливостей і 

поваги до чинних етнокультурних відмінностей [1, с. 9]. 

В сучасному культурному різноманітті минуле та теперішнє, глобальне 

і локальне перебувають в аналізі концепцій та об‟єктів, тісно пов‟язаних із 

сучасними соціальними та культурними перетвореннями. Наукові 

дослідження – це також галузь перетину, постійного культурного перекладу, 

тобто переосмислення, зміни положення символів і знаків у межах існуючих 

ієрархій. Таке позиціювання інтеркультурної компетентності сприяє 

контекстуалізованим інтерпретаціям, що у власній невизначеності може 

привести до нових гіпотез, теорій та пояснень. 

Концепція інтеркультуралізму порівнюється з концепцією 

мультикультуралізму, що зазвичай аналізується в межах онтологічного 

підходу як існуюча або бажана соціальна реальність і широко піддається 

політико-ідеологічному дослідженню. І навпаки, інтеркультуралізм – це 

герменевтичний варіант, епістемологічний підхід. Відмінність 

мультикультуралізму від інтеркультуралізму має політичні наслідки, що 
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підривають есенціалістичну тенденцію мультикультуралізму, створюючи 

уявлення про зв‟язки, взаємодії та гібридизм [176, с. 121–141]. 

У контексті театрального мистецтва в цілому та процесу підготовки 

актора термін «інтеркультурність» офіційно вперше використав провідний 

представник американського перформативного мистецтва режисер Р. 

Шехнер.  

Під час виступу в одному з університетів Торонто в 1981 р. Р. Шехнер 

говорив про п‟яту функцію акторського тренінгу, наголошуючи на її 

особливій важливості для акторів європейського й американського 

континентів, оскільки, на його думку, саме вона пов‟язана з процесом 

подолання індивідуалізму з «позиції інтеркультурності» [181, с. 246]. 

Активне освоєння східних методик акторської майстерності та 

виконавської техніки провідними представниками європейського театру 

другої половини ХХ ст. – Є. Гротовським, П. Бруком, А. Мнушкіною та 

іншими посприяло переходу феномену інтеркультуризації театру та 

інтеркультурності в акторській практиці з рівня ознайомлення з екзотикою на 

рівень методично розроблених тренінгів та глибокого наукового дослідження 

для наступних поколінь режисерів і педагогів акторської майстерності.  

Мета та завдання дисертації зумовлюють необхідність більш детально 

розглянути поняття акторського тренінгу. 

Історіографічний аналіз наукових праць із теорії театру та педагогіки 

акторської майстерності засвідчив, що на сучасному етапі у різних авторів 

зустрічаються спрощення, неточності, протиріччя у визначенні теоретичних, 

методологічних та методичних основ розуміння акторського тренінгу як 

складного явища театральної культури, а також спрощенні у виборі основ для 

його типізації. 

Зазвичай поняття «тренінг» (від англ. «виховувати», «навчати») 

визначається як процес удосконалення організму, пристосування його до 

підвищених вимог у певній роботі шляхом виконання систематичних вправ, 

посилення навантаження та зростання рівня складності; як процес навчання, 
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набуття навичок у певному вмінні; тренування, а також спеціальний 

тренувальний режим. Так, наприклад, сучасні вітчизняні науковці 

визначають тренінг як: «динамічну форму навчання, в ході якої відбувається 

активне засвоєння знань, умінь та навичок, що відповідає умовам сучасного 

життя» [35, с. 25]; форму соціально-педагогічної діяльності, яка «спрямована 

на набуття життєвої компетентності шляхом збагачення як знаннями, так і 

життєво-практичним та емоційно-особистісним досвідом завдяки 

використанню інтерактивних засобів навчання» [3, с. 23]; «організаційну 

форму навчально-виховної роботи, яка, спираючись на досвід і знання її 

учасників, забезпечує ефективне використання різних педагогічних методів, 

зокрема, активних, за рахунок створення позитивної емоційної атмосфери в 

групі, та спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих 

компетенцій» [31, с. 29]. 

Відповідно акторський тренінг доцільно визначати як процес 

удосконалення організму актора, пристосування його до підвищених вимог у 

певній роботі шляхом систематичних вправ зі збільшенням навантаження та 

складності.  

Професійне збагачення акторської психотехніки неможливе без 

оволодіння найрізноманітнішими механізмами життєвої психотехніки. 

Акторський тренінг сприяє вдосконаленню пластичності нервової системи та 

допомагає відшліфувати, надати гнучкість і яскравість психофізичному 

інструменту актора. В процесі виконання тренінгу відбувається 

налаштування окремих струн акторського інструменту, окремих 

психофізичних проявів, таких як слухове, зорове, тактильне та інші види 

сприйняття, внутрішнє бачення та пам‟ять різних відчуттів і почуттів, їх 

аналіз та прояв у творчій уяві та фантазії, у сценічній увазі, у напрацюванні 

навичок і вмінь свідомо використовувати в сценічній дії теми його дрібними 

елементами, що в життєвій дії проявляються несвідомо і не потребують 

вольових зусиль. Тобто у процесі виконання вправ тренінгу організм 
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майбутнього актора налаштовується на свідомий видобуток елементів 

акторської гри.  

Водночас акторський тренінг є однією з форм соціально-організованого 

спілкування, а рівень його психологічного впливу засновується на активних 

методах групової роботи. Тобто тренінг як ефективна форма опанування 

знань із майстерності актора, розширення власного досвіду та інструменту 

для формування професійних вмінь та навичок, водночас є процесом 

спілкування та пізнання себе та оточення.  

Акторський тренінг як головний спосіб професійного існування та 

мислення, своєрідний перехід з одного часу та простору – в інший час і 

простір, а також найважливіший та найскладніший момент перебудови 

рефлексів та інстинктів людини, зміни природи її почуттів, емоцій та 

поглядів, який передбачає зміну буденної системи оцінок. 

Вітчизняна дослідниця О. Керик, аналізуючи тренінг як технологію 

активного навчання, виділяє ряд характерних особливостей: груповий 

процес, активність учасників, мета навчання, принцип «тут» і «зараз», 

атмосфера занять та поєднання різних індивідуальних стилів [19, с. 137–138].  

Л. Лимаренко визначає тренінг як «спеціально організований творчий 

процес навчання чітко розробленою системою вправ, яку необхідно 

систематично проводити для досягнення певної мети» [24, с. 163]. 

Вправи акторського тренінгу відповідно є сукупністю рухів, 

спрямованих на досягнення певної мети, тобто процес багаторазового 

повторення певної діяльності на тлі постійного контролю її ефективності. 

Кожна вправа акторського тренінгу тренує одну або кілька 

психофізичних якостей актора – уяву, увагу, пам‟ять, м‟язову та 

психологічну свободу, і вони умовно поділяються на: 

– вправи, спрямовані на усунення особистісних проблем, що заважають 

успішному навчанню;  

– вправи, спрямовані на розвиток психологічних процесів;  

– вправи, спрямовані на тренування творчих вмінь і навичок. 
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Досліджуючи джерела і традиційні шляхи збагачення акторського 

тренінгу у контексті взаємозв‟язку акторського мистецтва та наук про 

людину, можемо виділити три основні джерела: практики театру, науки про 

людину – психологія та фізіологія і вправи, пов‟язані з філософськими 

системами і ритуалами народів світу.  

Ці шляхи збагачення акторського тренінгу репрезентують різні 

культури, а вправи, пов‟язані з філософськими системами та ритуалами 

народів світу, становлять західні та східні тілесні й ментальні практики. 

Поняття «ментальна практика» включає в себе три складові: розум, 

душу та дух. Ментальність (від лат. mens – розум, мислення, образ думок, 

душевний склад) – це глибинний рівень колективної та індивідуальної 

свідомості, що включає й несвідоме; відносно стійка сукупність установок та 

схильностей індивіда або соціальної групи сприймати світ певним чином. 

Ментальність формується згідно з традиційною культурою, 

соціальними структурами та всім середовищем життєдіяльності людини, і, зі 

свого боку, їх формує, виступаючи як «породжуюче» начало, 

складновизначальне джерело культурно-історичної динаміки [13, с. 29]. На 

ментальному рівні поєднуються думки та емоції. 

Для отримання унікального акторського досвіду необхідна єдність 

тілесності та ментальності, оскільки єдність тілесності і ментальності 

відкриває новий рівень людського буття, так звану духовність. Під час 

переживання інформація у вигляді форм-думок (це поняття включає в себе 

«відчуття», «сприйняття», «уявлення», «образ», «поняття» та ін.) передається 

з духовного рівня на ментальний, який можна назвати системою форм-думок, 

тоді як духовний рівень буття є областю акторських переживань. 

Єдність тілесності та ментальності отримала унікальне виявлення в 

системі йоги. Як стверджують науковці, всі техніки сан йоги (положень тіла) 

були випадково відкриті в медитації, і спеціально їх ніхто не розробляв. 

Спочатку в стані медитації тіло приймало різноманітні позиції, а потім ці 

позиції були визнані як пози йоги. Існує припущення, що система йоги 
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першою вловила зв‟язок між тілом та розумом, між тілесністю та 

ментальністю.  

На думку індійського лідера релігійного руху та містичного гуру Шрі 

Раджніша Бхагвана, відомого також як Ошо, «коли розум перебуває у 

певному стані, тіло відповідає йому, самостійно приймаючи певні 

положення. А потім було сформульовано: якщо тіло приймає певне 

положення, розум відповідає на це, приходячи у відповідний стан» [61]. Під 

час зародження певного внутрішнього стану змінювалися положення рук, 

вирази обличчя та очей.  

Виходячи з категорії тілесності, ментальності та духовності, залежить 

сприйняття реальності. За фізичним тілом розвиваються емоції та інтелект, 

що формують ментальність, і саме під час розвитку ментального рівня 

акторське мислення кардинально змінюється. Отже, тілесність, ментальність 

та духовність є унікальними базовими категоріями, що формують мислення 

актора. Екстраполюючи модель формування мислення з урахуванням місця в 

ній містичного досвіду, можемо запропонувати модель формування 

акторського мислення, що складається з трьох стадій досвіду:  

– стадія осяяння, що характеризується проривом нового знання в 

свідомість актора і є своєрідним переходом із ментального рівня буття на 

духовний рівень (інформація потрапляє у свідомість, коли актор починає 

виходити за межі інтелекту та раціонального пізнання); 

– стадія споглядання: стадія безпосереднього акторського 

переживання; 

– стадія осмислення: на цій стадії відбувається опрацювання 

отриманого акторського переживання – досвід оформлюється у вигляді 

форм-думок та переходить назад, на ментальний або тілесний рівень буття.  

Відповідно акторський досвід виникає на рівні духовності і потім 

переходить у ментальність та тілесність, впливаючи на базові категорії 

акторського мислення і тим здійснює вплив на формування мислення. 
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Акторство бере початок із психологічного життя персонажа, який 

отримує тілесне вираження, а джерелом дії є внутрішня енергія, яка, за 

визначенням К. Станіславського, «зігріта почуттям, начинена волею, 

спрямована розумом» [185, с. 67]. 

Оскільки тілесна підготовка майбутнього актора є інтегральною, 

невід‟ємною частиною формування його майстерності, кожен із провідних 

театральних діячів, у процесі формування своєї системи театру та виховання 

актора створювали власну систему тілесного, пластичного виховання актора, 

яка була інтегральною частиною їх театральної системи. 

Володіння актором своєю тілесністю, відгук на найдрібніші зміни 

зовнішніх «запропонованих обставин» або внутрішніх імпульсів душі, 

готовність та здатність легко оволодіти новими вправами та навичками, 

вміння виходити за межі побутової поведінки та інші здібності є основними 

вимогами до актора протягом усього сценічного життя. 

На думку одного з провідних європейських театральних педагогів ХХ 

ст. Ж. Лекока, основною метою підготовки актора є «формування стосунків 

тіла людини і простору всього людства та відображення цих стосунків у 

театрі» [128, с. 105]. У власній педагогічній практиці він прагнув до 

«оновленого», покращеного тіла актора з такою свободою рухів і стану душі, 

щоб жест, який він робить, виникав сам собою, без зусилля волі та напруги, а 

мистецтво актора стало не метою, а «дійовою присутністю» [136, с. 207]. 

Під тілесністю необхідно розуміти «субстрат людської 

життєдіяльності, що являє собою багатомірне утворення, яке існує в трьох 

вимірах: біологічне (природне) тіло, внутрішня тілесність, зовнішня 

тілесність, і конструюється на їхньому перетині» [26, с. 12].  

Специфіка прояву інтеркультури в театральному мистецтві зумовлює 

здійснення дослідження сучасного акторського тренінгу на основі авторської 

класифікації інтеркультурних засад акторських тренінгів: 

– традиції європейського театру (комедія дель арте, іспанський театр, 

єлизаветинський театр); 
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– традиційні театральні практики країн Східної (Китай, Японія), 

Південно-Східної (Таїланд, Лаос, Індонезія, Сінгапур), Південної Азії (Індія) 

та Африки; 

– популярні театральні системи та методи виховання актора (система 

К. Станіславського, методи В. Мейєрхольда та ін.);  

– західні ментальні практики (антропософія П. Штайна, вчення про 

людину Г. Гурджиєва); 

– східні ментальні практики: йога, дзен-буддизм; 

– тілесні практики. 

Унікальною властивістю акторського тренінгу є його культурна 

гнучкість та адаптованість у мультикультурному контексті. 

Ефективний акторський тренінг можна розглядати за Дж. Беннетом як 

набір когнітивних, афективних та поведінкових навичок і характеристик, що 

сприяють інтеркультурній взаємодії в різноманітних контекстах [59, с. 97]. 

На думку дослідників, афективні та когнітивні фактори 

інтеркультурного тренінгу є передумовами, на яких засновуються навички 

інтерпретації, ставлення, поведінки та відкриття. Афективний вимір (серцева 

установка) належить до ставлення, мотивації, зацікавлення, відкритості, 

неупередженості, прийняття ризику, когнітивній гнучкості, терпимості до 

двозначності, винахідливості та готовності зупинити зневіру в інші культури. 

Когнітивний вимір (мислення) включає в себе спільні та культурно-

специфічні знання, теорії, теми, межі, культурні моделі, цінності, норми [58, 

с. 249–266; 73, с. 45; 165, с. 487–503]. 

Для акторського тренінгу характерним є поєднання прикладного та 

філософсько-світоглядного характеру. Це дає підстави розглядати його крізь 

призму «метафізики театральної культури».  

Культура (від лат. сultura – обробіток) – це «оброблений світ» для 

існування особистості, потреби якої мотивуються вже не стільки 

біологічними, скільки соціальними інтересами та потребами; це сфера для 

здійснення саме інтелектуальних та соціальних потреб, серед яких передусім 
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виділяється прагнення до споглядання та спілкування. Повноцінна 

особистість проходить тривалий розвиток, і в процесі соціалізації людина 

взаємодіє з багатьма людьми; «окультурення» людини відбувається саме в 

процесі спілкування. 

Окрема людина може бути носієм культури, може активно брати участь 

в її розвитку, проте за своєю природою культура, як і мова, – явище 

суспільне, тобто соціальне, відповідно культура є поняттям колективним. 

Категорія культури являє собою створену людьми сферу існування та 

самореалізації, джерело регулювання соціальної взаємодії та поведінки. За 

такого розуміння культури всі взаємодії в ній постають перед дослідниками 

як комунікаційні стосунки: культурні взаємодії є актом комунікації, що 

передбачає існування відправника повідомлення, каналу, яким передається 

повідомлення в просторі і часі, та отримувач, який сприймає та інтерпретує 

повідомлення. 

В сучасній гуманітарній науці сформувалося кілька підходів до 

розуміння поняття культура: культура як особлива сфера та форма 

діяльності, що пов‟язана з мисленням, заняттями художньою культурою, 

прийнятими нормами поведінки; культура як загальний рівень розвитку 

суспільства, його освіти та раціональності на шляху «від дикості до 

цивілізованості»; культура як сума суспільних досягнень, включно з 

технологіями, відносинами та уявленнями, завдяки яким людина виділяється 

з природи та переходить за межі біологічної детермінації; культура як 

специфічна система норм, цінностей та сенсів, що відрізняє одне суспільство 

від іншого, або відмінні частини суспільства (соціально-статусні чи 

професійні), сприяючи його інтеграції та надаючи йому самобутності; 

культура як духовний вимір будь-якої діяльності, в якому формуються 

мотиви, принципи, правила, цілі та сенси діяльності загального механізму 

соціальної регуляції [4, с. 3–9].  

Оскільки театральна культура безпосередньо пов‟язана з особливою 

художньою сферою життя суспільства і проявляється в духовному вимірі 
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(створенні, поширенні та сприйнятті духовних цінностей, що реалізуються 

через театральні постановки), для її розуміння та змістового визначення як 

поняття особливо важливими вважаємо перший та останній підходи.  

Узагальнюючи приведені вище підходи, розуміємо театральну 

культуру як особливу сферу та форму діяльності, що має власний зміст та 

власну структуру, і водночас впливає на інші сфери буття людини. 

Культура в цілому відображає багатоманіття людського життя, 

історичний рух міжкультурної спільності та міжнаціональної взаємодії 

різних культур і є життєво-динамічною цінністю. Д. Бурлака обґрунтовує 

визначення культури, в якому вирішальним моментом є ставлення до 

Абсолютного, що знаходить своє відображення в образі Краси, образі Істини 

та образі Блага [139, с. 37]. Екстраполювавши це обґрунтування на 

театральну культуру, можемо розглядати її крізь призму ставлення до 

Абсолютного, що відображається в мистецтві, науці та сфері соціальних 

стосунків. 

Поняття метафізики, що являє собою вихід на неемпіричні основи 

людини, суспільства, культури, закріпилося переважно як філософський 

термін. Проте якщо філософія виступала як наука про суще в цілому, то 

метафізика – це наука про присутність того, що не можна побачити, але те 

визначає суще. У цьому дослідженні метод метафізики застосовуємо для 

вираження неявної специфіки театральної культури.  

Термін «метафізика» розуміємо у традиційному арістотелівському 

сенсі, виходячи з його визначення метафізики як «того, що йде після фізики», 

тобто ті аспекти культурно-історичного буття людини, які мають 

всезагальний і необхідний для будь-якої культурної формації зміст. 

Екстраполюючи означене визначення на театральну культуру, можемо 

віднести його до таких аспектів:  

– онтологічні основи театральної культури (категорії буття, всеєдності, 

субстанції, часу, смерті, свободи), що утворюють той необхідний фундамент 

існування людини, без якого будь-яка людська реальність неможлива; 
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– трансцендентно-духовні вершини, яких театральна культура досягає 

на стадії свого розквіту, зокрема форми світогляду, що розуміються як 

результат культурно-історичного синтезу науки, моральності та мистецтва; 

духовна область існування людини, що відрізняється від її тілесного життя; 

релігія як феномен культури та як форма історичної творчості.  

Досягненням класичної філософії стало відкриття трансцендентальної 

здатності, але при цьому обґрунтування її як здатності суто гносеологічної, 

що і зумовило проблему трансцендентального суб‟єкта. Філософія життя 

істотно змінила філософську стратегію трансценденталізму: інтерес викликає 

не суто Чистий Розум, але береться до уваги цілісність людської сутності, яка 

пізнає. В живому творчому процесі пізнання як освоєння Світу задіяна вся 

Людина, весь універсум людських здібностей: розум, уява, пам‟ять, воля, 

життєва мудрість, релігійне одкровення, сердечне переживання, творча 

інтуїція, мовні та комунікативні можливості – все працює на загальний 

взаємозв‟язок.  

В сучасних філософсько-антропологічних текстах переосмислюються 

питання, пов‟язані з природою та статусом трансцендентального суб‟єкта, а 

також вводиться обґрунтування поняття трансцендентальної здатності. 

Підвищення уваги сучасних науковців привертає розширення сфери 

трансцендентального, пов‟язаного саме з філософсько-життєвою, 

антропологічною спрямованістю некласичного філософствування, і 

викликані цим зміни стратегії трансцендентальної філософії, появи інших 

варіантів трансценденталізму. 

У контексті акторського тренінгу інтерес викликає гранична природа 

Розуму актора у процесі пізнання, стикання розумного знання з іншим, 

ірраціональним: життєвою мудрістю, релігійним одкровенням, сердечними 

переживаннями, уявою, спогадами, творчою інтуїцією – не Чиста Свідомість, 

але Свідомість, яка перебуває в початковій єдності зі Світом. Виникає 

потреба переглянути співвідношення свідомості і мови, свідомості і 

несвідомого, свідомого і пам‟яті, свідомості і тіла. Трансцендентальна 
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здатність належить людській особистості з усім багатством її духовно-

душевного світу, розумовими можливостями, творчими здібностями, 

унікальними людськими переживаннями, життєвим і національно-

культурним досвідом.  

Акторський тренінг – це крок виконавця у світ метафізики, оскільки 

театр сам по собі метафізичний, і, відповідно, його головна метафізична 

фігура – актор і те, чим він займається на сцені. Метафізика закладена 

безпосередньо у взаємовідносини актора і тексту, персони, ролі, персонажа, 

дії і актора, який діє, тому ряд вправ тренінгу повинен налаштовувати актора 

на вхід у такий метафізичний світ. Метафізичні вправи акторського тренінгу 

(наприклад, «Метафізика звуку та руху») спрямовані на відкриття актором 

нового простору гри, який недоступний його традиційним знанням, 

розширення кордонів акторської техніки та її можливостей. 

Оскільки суспільства створюють такі складові елементи акторського 

тренінгу, як танець, духовні і фізичні практики та ін., акторський тренінг 

насправді є «метафізикою культури», тому що культура конкретного 

суспільства втілена у формах матеріальної та фізичної культури, а остання 

також стилізована і схематизована у конкретній формі. У цьому контексті 

найбільш доцільним, на наш погляд, є дослідження акторського тренінгу з 

антропологічного та культурологічного поглядів із метою переходу за межі 

більш вузьких концептуальних уявлень про акторський тренінг як про 

простий комплекс фізичних рухів. 

В акторському тренінгу закладено єдність між метафізичною теорією і 

метафізичною практикою – процес пізнання відбувається безпосередньо і 

опосередковано, інтегрально. Акторському тренінгу властивий синтез 

метафізичних знань та практики, завдяки якому знання і практика стають 

тотожними – знання в акторському тренінгу ніколи не лишаються лише 

теоретичними, оскільки подібне формальне знання власне не є навіть 

знанням у метафізичному сенсі цього слова. 
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За Е. Барбою, тренінг є безперервним процесом, нормою та стилем 

життя актора, способом організації власного існування та власної культури.  

Технології акторського тренінгу вважають найбільш ефективними 

формами навчання завдяки максимальній орієнтованості на розвиток 

активної творчої особистості. 

Акторський тренінг у цьому контексті розглядається нами як 

головний засіб виховання особистості митця (за К. Станіславським), що 

сприяє різнобічному розвитку людини, формуванню духовного світу 

особистості та особливого світогляду, а головне – розвитку акторських 

здібностей; комплекс вправ, спрямований на формування вмінь та навичок 

одного або кількох елементів акторської майстерності.  

У контексті цього дослідження розуміємо інтеркультуризацію як 

тривалий процес взаємопроникнення культур. 

Інтеркультурні засади акторського тренінгу розглядаємо як складові 

акторського тренінгу, тобто традиційні театральні техніки підготовки актора, 

тілесні та ментальні практики, що надають йому своєрідності внаслідок 

процесу синтезу теоретико-педагогічного спадку його розробника з 

досягненнями західної та східної цивілізації згідно з вимогами театрального 

мистецтва, які продиктовані історичним моментом та соціокультурними 

тенденціями.  

З цього визначення випливає, що в процесі розгляду інтеркультурних 

засад акторського тренінгу необхідно досліджувати ідеологію і характер 

інтеркультурності: культурних процесів, що відбуваються в сучасних 

суспільствах, педагогічного спадку театральної культури, праць зі змістовою 

єдністю думки в цій театральній культурі, її соціального та інших вимірів. 

Певною мірою це входить у ряд колізій західно-східного соціокультурного 

синтезу, що визначаються взаємодіями двох типів світосприйняття: 

раціоналізму та традиціоналізму. 

В історіософському контексті сутність інтеркультурних засад 

акторського тренінгу полягає в позитивному ставленні до ідеї 
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інтеркультурної взаємодії власного режисерсько-педагогічного спадку з 

досягненнями інших культур у сфері театрального мистецтва, суспільного 

життя, з їх духовно-інтелектуальним та культурним спадком. Але водночас 

передбачається і збереження власного спадку. Відповідно в структурі 

інтеркультурної взаємодії присутній синтез національної та інокультурної 

парадигм, усередині якого відбувається другий синтез – взаємопроникнення 

різноманітних театрально-педагогічних ідей та тенденцій у процесі 

формування модернізованої національної театральної культури та 

інтеркультурного акторського тренінгу. Епістемологічний аспект 

інтеркультурності як практики – це протистояння геополітичної гегемонії 

знання.  

Виходячи з вищевикладеного, можемо запропонувати авторське 

визначення поняття інтеркультурності акторського тренінгу як процесу, що 

сприяє культурній трансформації будь-яких елементів будь-яких іноземних 

культур у процесі дослідження шляхів розширення психофізичних 

можливостей актора, розробці методів та методик акторського тренінгу 

(за Фішер-Ліхте).  

Оскільки в українському мистецтвознавстві практично відсутні наукові 

праці, предметом дослідження яких стали інтеркультурний театр або 

інтеркультурний акторський тренінг, аналізу закордонних методів підготовки 

актора присвячено лише поодинокі статті та публікації, а вивчення 

інтеркультурності як феномену сучасного соціокультурного простору 

відносяться до сфери інтересів культурології, зокрема філософії культури, 

виникла необхідність визначення мистецтвознавчих підходів та розробки 

методології дослідження в означеному напрямі. 

Складність та багатоаспектність проблематики інтеркультурності 

акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві зумовили 

міждисциплінарний характер дослідження. Застосування методологічних 

підходів сучасної культурології, філософії, естетики, психології та 
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мистецтвознавства посприяло вивченню та осмисленню феномену 

інтеркультурності в контексті мети і завдань дисертації. 

У дослідженні інтеркультурності акторського тренінгу методологічною 

основою є мистецтвознавчий, культурологічний та інтеркультурний 

підходи, що спираються на загальнонаукові методи пізнання. На нашу думку, 

ґрунтовне дослідження інтеркультурності акторського тренінгу в сучасному 

театральному мистецтві забезпечує застосування системного методу, методу 

історизму, методу когнітивності та методу термінологічного аналізу.  

Застосовано принцип цілісності, що дозволив розглядати 

інтеркультурний акторський тренінг як утворення, що складається з частин, 

пов‟язаних між собою міжкультурними стосунками; принцип системності, 

завдяки якому розкрито загальний зв‟язок явищ, розвитку, протиріч, 

співвідношення частин до цілого в сучасній театральній культурі; принцип 

детермінізму, застосування якого дозволило пояснити зумовленість 

інтеркультурних процесів у своєму існуванні та розвитку, а також виявити, 

чи має ця зумовленість регулярний, впорядкований або довільний, 

невпорядкований характер. 

В дослідженні застосовано метод наукового узагальнення та 

функціональний підхід, що дозволило виключити спрощення, надмірне 

узагальнення та аморфність відомих дефініцій і запропонувати авторську 

версію, що розкриває універсальну повноту змісту поняття «інтеркультурний 

акторський тренінг». 

Застосовано інтеркультурний підхід, що посприяв вивченню східних 

та західних культурних практик у динаміці їх взаємодії та 

взаємопроникнення в межах акторського тренінгу; дозволив підкреслити 

інтеграцію впливів різних культур, що являє собою в межах одного 

акторського тренінгу поєднання елементів різних філософій (наприклад, 

західної, східної та африканської філософії), духовних і тілесних практик. 

Концептуальним методологічним ядром дисертації є системний аналіз 

інтеркультурності акторського тренінгу як складного і багатоаспектного 
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феномену, що розвивається в системі координат театрального мистецтва ХХ–

ХХІ ст.  

Мистецтвознавче осмислення концепту «інтеркультурність» здійснено 

завдяки застосуванню сукупності міждисциплінарних методів, зокрема, 

методу концептуального та когнітивного аналізів. 

Мета та завдання дослідження зумовлюють застосування складного 

комплексу підходів та методів сучасної культурології, педагогіки, 

мистецтвознавства, психології, філософії та соціології. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у дисертації 

застосовано наступні методи наукового дослідження: 

– аналітичний – для опрацювання наукової літератури, фото- та 

відеоматеріалів; 

– історико-культурний – для вивчення інтеркультурних засад 

акторського тренінгу в ретроспективі; осмислення процесу інтеркультурності 

в контексті культурних, політичних, історичних, економічних та художньо-

естетичних особливостей премодернізму, модернізму та постмодернізму; 

– феноменологічний – для виявлення особливостей східних 

театральних, тілесних та ментальних практик і їх адаптування в методиках 

підготовки актора;  

– типологічний – для виявлення атрибутивних характеристик 

інтеркультурного акторського тренінгу; виявлення основних особливостей 

театральної педагогіки провідних режисерів ХХ – початку ХХІ ст. у цілому 

та розроблених ними методів навчання актора зокрема; визначення 

специфіки методик акторських тренінгів К. Станіславського, Є. 

Гротовського, Е. Барби, П. Брука та ін.; для виявлення специфіки викладання 

акторського тренінгу в умовах онлайну; 

– інтерпретологічний та метод компаративного аналізу – для виявлення 

спільних і відмінних аспектів інтерпретації східних театральних, тілесних та 

ментальних практик європейськими режисерами, а також для порівняння 

механізмів переміщення в інтеркультурному акторському тренінгу; 
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– системного аналізу та синтезу – для розгляду та осмислення 

інтеркультурності акторського тренінгу як специфічного явища сучасного 

світового театрального мистецтва із властивою йому своєрідністю; 

– мистецтвознавчого аналізу – для розгляду специфіки розвитку 

процесів в Україні;  

– системного аналізу, що дозволив розглянути методику навчання 

актора, запропоновану провідними театральними педагогами як цілісність; 

посприяв розгляду онлайн-навчання в контексті театральної педагогіки як 

певної цілісності в розмаїтті її внутрішніх та зовнішніх зв‟язків; 

– когнітивного аналізу, завдяки якому виявлено відмінності системи 

професійної підготовки актора Л. Страсберга, С. Майснера та С. Адлер, а 

також простежено внутрішню логіку розвитку методики акторського 

навчання за допомогою спеціально розроблених вправ тренінгу та ін.; 

– біографічний – для висвітлення окремих аспектів режисерсько-

педагогічної діяльності розробників акторських тренінгів ХХ – початку ХХІ 

ст. 

Метод когнітивності застосовано для обґрунтування унікальності 

інтеркультурних засад акторського тренінгу, дослідження та визначення 

особливостей індивідуальних підходів провідних театральних діячів ХХ – 

перших десятиліть ХХІ ст. до перенесення елементів традиційних 

національних театральних культур, фізичних та духовних практик у процесі 

розробки акторського тренінгу.  

Метод історизму застосовано для дослідження інтеркультурності 

акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві в контексті 

політичних, економічних та культурно-мистецьких процесів кінця ХХ – 

перших десятиліть ХХІ ст.  

Завдяки методу мистецтвознавчого аналізу в роботі окреслено сучасні 

тенденції, проблематику та перспективи розвитку інтеркультурного театру в 

просторі світового та українського театру ХХІ ст.; висвітлено основні 

тенденції сучасного інтеркультурного акторського тренінгу; окреслено 
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тенденції та перспективи розвитку інтеркультурного акторського тренінгу в 

українському театральному мистецтві згідно зі специфікою світового театру 

ХХІ ст. 

За допомогою порівняльно-типологічного методу досліджено спільні та 

відмінні риси інтеркультурності західних і східних акторських тренінгів; 

визначено новаторство поглядів провідних режисерів ХХ ст. на акторський 

тренінг та їх вплив на осмислення і трактування тілесних і ментальних 

практик у театральній педагогіці. 

Структурно-функціональний метод посприяв виробленню розуміння 

інтеркультурного акторського тренінгу як складного ансамблю з певною 

концепцією, в якому органічно поєднано елементи традиційних театральних 

технік, ментальних та тілесних практик, і кожен із цих елементів є частиною 

цілісного комплексу, об‟єднаного основною ідеєю тренінгу. 

У дисертації застосовано комплексний метод аналізу інтеркультурності 

акторського тренінгу.  

Естетико-мистецтвознавчий аналіз застосовано з метою окреслення 

художнього та філософсько-естетичного вектора інтерпретації 

інтеркультурних засад акторського тренінгу в ретроспективі. 

Науковим фундаментом дослідження стали вивчення та критичний 

аналіз систем акторського тренінгу в Україні та закордоном; також 

розглянуті деякі духовно-релігійні психотехніки з огляду специфіки 

інтеркультури. 

Інтеркультурний підхід до акторського тренінгу сприяє формуванню 

нових та удосконаленню вже відомих методик підготовки актора. 

Це дослідження підходить до інтеркультурного акторського тренінгу як 

із художньо-естетичного, так і з культурно-соціального, історико-

політичного поглядів. Вважаємо за доцільне здійснити спробу дослідження 

інтеркультурації акторських тренінгів у взаємодії, зосередивши увагу на 

«внутрішньому», «проміжному», «граничному» або «третьому просторі» у 

вивченні інтеркультурної взаємодії та обміну. 
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У цьому дослідженні особливу увагу приділено взаємодії, обміну та 

заміщенню елементів у сучасному західному та східному акторському 

тренінгу.  

Діячам театрального мистецтва властивий інтерес до нового 

незвіданого знання та вражень. Розмаїття національної культури 

безпосередньо взаємопов‟язане з широтою її контактів з іншими культурами, 

її популярністю в світовому співтоваристві. 

Водночас доречно відмітити, що, незважаючи на очевидність 

позитивних результатів посилення взаємовпливу культур у світі, в 

театральному мистецтві, передусім через значущість індивідуального 

авторського початку, рівень інтеркультурності значно менший. Практика 

засвідчує, що учасники сучасного інтеркультурного діалогу зазвичай 

дорожать власною самобутністю, відстоюючи цінності традиційних культур. 

Діалогічна комунікація, на думку дослідників, початково є одним із 

найважливіших аспектів людського буття. Передусім увагу філософів, 

антропологів, культурологів та психологів привертають питання 

співвідношення до Іншого та Самості, проблематика розуміння та 

інтерпретації інших культур. У процесі виявлення глибини та спрямованості 

цих співвідношень у контексті впливу східних духовних практик та 

національних сценічних мистецтв країн Далекого Сходу та Індії передусім 

акцентуємо увагу на акторському сприйнятті та адаптуванні для конкретної 

методики або методу підготовки актора. 

Екстраполюючи категорії Іншого та Самості на проблематику 

інтеркультурного театру та інтеркультурності акторського тренінгу 

розглядаємо Інше як елементи іншої традиційної театральної культури, 

фізичної або ментальної практики, відмінні та нетотожні елементам 

національної театральної культури конкретного режисера і педагога; 

елементи, які застосовуються в процесі підготовки актора в інокультурних 

театральних методиках і можуть бути запозичені для розробки нової 
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інокультурної методики виховання актора, проте без проникнення в їх 

глибинні виміри. 

Самість розглядаємо, за К. Юнгом, як архетип, що є глибинним 

центром та вираженням психологічної цілісності окремого індивіда і 

забезпечує його виокремлення з навколишнього світу [119, с. 153]. 

Центральне місце в створенні сучасного інтеркультурного акторського 

тренінгу належить «поетиці відмінностей та заміщення», що лежить в основі 

його найбільш важливих аспектів. Естетичне та художнє заміщення в 

інтеркультурному акторському тренінгу вимагає зміщення в тому сенсі, що 

елементи інших театральних, фізичних та духовних практик розуміються, 

інтерпретуються та розміщуються відповідно до естетичних та художніх 

імперативів Самості його розробника. 

 

Висновки до Розділу 1 

Для сучасної світової театральної культури характерне посилення 

інтересу до методик акторського тренінгу, які, незважаючи на їх 

різноманітність, поєднує не лише ідея значущості методу тренування актора 

та необхідності розвитку його психофізичного апарату, а й специфічні засади 

формування тренінгу як унікального методу дослідження, що допомагає 

досягти гармонійної взаємодії душі та тіла.  

Інтеркультурний полілог різних методів та методик розвитку 

акторської майстерності сформував унікальний підхід до тренінгу як 

найважливішої умови творчого процесу. Його результатом стає осмислення 

системи цінностей іншої культури, напрацювання загальнозначущих 

цінностей. Тому осмислення інтеркультурних засад акторського тренінгу 

набуває гострої актуальності саме зараз, у добу глобалізації, коли 

відбувається стрімкий розвиток міжкультурних комунікацій, іде активний 

пошук загальних культурних та моральних цінностей. 

Окремого дослідження інтеркультурності акторського тренінгу в 

сучасному театральному мистецтві та виявлення особливостей його прояву в 
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процесі підготовки актора в Україні цілеспрямовано не проводилося, 

відповідно означена проблематика лишається прогалиною у вітчизняному 

мистецтво- і театрознавстві. Безумовно, існує ряд наукових статей та 

досліджень, в яких у межах, заданих авторами (Т. Бойко, В. Богатирьов, 

С. Гордєєв, Н. Давіташвілі, М. Юдов, В. Павловський, Н. Корнієнко, 

В. Тищук, Ю. Старостін, Н. Шаралапова та ін.); підходи до акторського 

тренінгу представників зарубіжного театру розглянуто А. Карпенко, 

А. Коленко, І. Іващенко та В. Стрельчук, О. Хлистун та ін.) тем, 

розглядаються певні аспекти провідних закордонних методів виховання 

актора і особливості розвитку театрального мистецтва кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. в цілому. Проте розробка проблематики інтеркультурності 

акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві у науковому 

вимірі України перебуває в зародковому стані.  

Для акторського тренінгу характерним є поєднання прикладного та 

філософсько-світоглядного характеру. Це дає підстави розглядати його крізь 

призму «метафізики театральної культури». Поняття метафізики, що являє 

собою вихід на неемпіричні основи людини, суспільства, культури, 

закріпилося переважно як філософський термін. Проте якщо філософія 

виступала як наука про суще в цілому, то метафізика – це наука про 

присутність того, що не можна побачити, але те визначає суще. У цьому 

дослідженні метод метафізики застосовуємо для вираження неявної 

специфіки театральної культури. 

Оскільки традиційні театральні техніки, тілесні та ментальні практики 

створюються суспільствами, то акторський тренінг насправді є «метафізикою 

культури», втіленої у формах матеріальної та фізичної культури. У цьому 

контексті найбільш доцільним, на наш погляд, є дослідження акторського 

тренінгу з антропологічного та культурологічного поглядів із метою 

переходу за межі більш вузьких концептуальних уявлень про акторський 

тренінг як про простий комплекс фізичних рухів. 
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У контексті інтеркультурності акторського тренінгу інтерес викликає 

гранична природа Розуму актора в процесі пізнання, поєднання розумного 

знання з ірраціональним: життєвою мудрістю, релігійним одкровенням, 

сердечними переживаннями, уявою, спогадами, творчою інтуїцією. Виникає 

потреба переглянути співвідношення свідомості і мови, свідомості і 

несвідомого, свідомого і пам‟яті, свідомості і тіла. Трансцендентальна 

здатність належить людській особистості з усім багатством її духовно-

душевного світу, розумовими можливостями, творчими здібностями, 

унікальними людськими переживаннями, життєвим і національно-

культурним досвідом.  

Посідаючи важливе місце в структурі сучасного світового театрального 

мистецтва, інтеркультурність акторського тренінгу поки не отримала 

відповідного масштабам практичного використання теоретичного 

осмислення та не має загальноприйнятого визначення серед закордонних 

науковців. 

Інтеркультурний полілог у глобалізаційний період стає все більш 

інтенсивним, що зумовлено стрімким розвитком інформаційних технологій, і 

це, зокрема, стосується і сучасних акторських тренінгів. Феномен 

акторського тренінгу полягає в тому, що, вирізняючись унікальними 

інтеркультурними засадами, він стає своєрідною точкою перетину, яка 

означує якісно нову добу в театральній культурі. 

Складність та багатоаспектність проблематики інтеркультурності 

акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві зумовили 

міждисциплінарний характер дослідження. Застосування методологічних 

підходів сучасної культурології, філософії, естетики, психології та 

мистецтвознавства посприяло вивченню та осмисленню феномену 

інтеркультурності в контексті мети і завдань дисертації. 

Проблеми акторського тренінгу розглянуто в аспекті «тренінг – 

технологія», що зумовлено спробою вирішити протиріччя між тренінгом як 

феноменом суто психологічним, пов‟язаним із людиною, з її емоціями, 
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почуттями, переживаннями, і технологією – системою впорядкованих 

операцій та процедур, завданням якої є реорганізація багатогранного 

духовного світу актора.  

Центральне місце у створенні сучасного інтеркультурного акторського 

тренінгу належить «поетиці відмінностей та заміщення», що лежить в основі 

його найбільш важливих аспектів. Естетичне та художнє заміщення в 

інтеркультурному акторському тренінгу вимагає зміщення в тому сенсі, що 

елементи інших театральних, фізичних та духовних практик розуміються, 

інтерпретуються та розміщуються відповідно до естетичних та художніх 

імперативів Самості його розробника. 

У дисертації інтеркультурність акторського тренінгу розглядаємо як 

процес, що сприяє культурній трансформації будь-яких елементів будь-яких 

іноземних культур у процесі дослідження шляхів розширення психофізичних 

можливостей актора, розробки методів та методик акторського тренінгу 

(за Фішер-Ліхте).  

Результати Розділу 1 висвітлено в публікаціях [42, 46]. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНТЕРКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ АКТОРСЬКОГО ТРЕНІНГУ: 

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 

 

 

2.1. Акторський тренінг як інтеркультурний синтез театральних, 

тілесних і ментальних практик  

Театральне мистецтво зародилося багато століть тому з давніх 

ритуальних мисливських дійств та обрядовості, і звернення до його витоків – 

давніх звичаїв, автентичної обрядовості та ритуальних технік є звичною 

практикою. Так, вітчизняні дослідники наголошують, що «стародавні 

«шаманські» техніки», які «лежать в основі суто фізіологічної природи 

театру» [8, с. 36], є витоками принципів виховання актора М. Рейнхардта, 

системи К. Станіславського, В. Мейєрхольда, М. Чехова. 

Акторські техніки розвивалися протягом всієї історії театру – 

розширялося їх розмаїття та складові, змінювалися завдання, традиційні 

методи та підходи, удосконалювалися відповідно до особливостей 

культурно-історичної доби, виду театру (драма, фізичний театр, театр 

музичної комедії, театр пантоміми), способу сценічного буття актора 

(перевтілення, актор-надмаріонетка, екстатичне існування актора, 

відчуження персонажа, трансперсональний акт та ін.), естетичної 

спрямованості театру (реалістичний, умовний, епічний, крюотичний, 

трансцендентальний). Поява режисерського театру ознаменувала собою 

передумови для звернення до шляху трансцендентальності акторського 

мистецтва.  

Людина існує не лише у фізичному, природному світі, але і в світі 

психологічному, зі створеним власними силами символічним середовищем 

як його невід‟ємним компонентом. У світі театру символізм середовища 

отримує особливо яскравий прояв, оскільки на театральній сцені фактично 



62 

 

створюється власний світ як так звана «друга природа», що є невід‟ємною 

частиною людської психофізіології та культури. У зв‟язку з цим багато 

театральних режисерів спрямовували власні теоретико-практичні 

дослідження в напрямку до трансцендентальності акторського мистецтва, а 

власне «його здатності переступити від утилітарно ремісничих прийомів у 

своїй творчості до того, що зазвичай перебуває за межами буденного 

сприйняття, за межами щільної матерії, в прихованих зонах підсвідомості, 

щоб віднайти там основу для істинної людської поведінки та, досягаючи 

повної єдності між тілом, почуттями і думками, отримати можливість 

змінюватися та вдосконалюватися за допомогою мистецтва» [80, с. 56].  

У процесі навчання майстерності актора студент повинен опанувати 

мистецтвом створення символічного театрального середовища такою мірою, 

щоб глядач сприймав її всеосяжно та яскравіше за середовище оточуючого 

природного фізичного світу. Для цього актор повинен не лише набути певні 

знання, опанувати специфічні вміння та навички, але й довести їх до 

реалізації на підсвідомому, практично автоматичному рівні.  

Комплексний підхід до дослідження природи акторської творчості, 

феномен якої полягає в тому, що сам актор, його душа і тіло є водночас 

творцем і інструментом, передбачає звернення до наук, які вивчають природу 

людини, передусім до психології та фізіології, тілесних та ментальних 

практик, а також традиційних технік національних театрів. 

Розробляючи методологію визначення інтеркультурних засад 

тренінгової системи актора, необхідно відштовхуватися від єства людської 

природи, її тілесно-психологічного апарату. Науковим фактом є те, що від 

природи визначаються три форми існування людини, що є водночас формами 

усвідомлення власної присутності у світі, відчуття власного «Я» та 

сприйняття дійсності: фізичне існування, ментальне та емоційне сприйняття. 

Один із основоположників західної техніки акторської підготовки 

Ф. Дельсарт тісно пов‟язує тілесні, виразні та духовні (метафоричні) питання. 

Органічне, одухотворене, виразне та сенсове посилюються і підкріплюють у 
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ньому один одного. Перебуваючи на перехресті різноманітних галузей – 

музики та пісні, аналізу рухів, публічних виступів, естетики, теології та 

метафізики, філософії, науки, тілесних практик, анатомії та фізіології, 

психології, фізики та педагогіки, він розглядає художній акт у відкритій 

перспективі, починаючи від близькості людини із всесвітом та 

божественним, а його вчення спрямоване на осмислення можливої 

присутності всіх цих рівнів у акторській грі. 

Теоретичні основи Ф. Дельсарта являють собою синтез західного 

спадку великих давніх цивілізацій, християнства та сучасності. Фігура 

Трійці, яка домінує в цьому синтезі, поєднує в собі цю спадщину, пов‟язуючи 

метафізичні, філософські, духовні, художні, анатомічні та фізіологічні 

знання. У власному пошуку розуміння людини він розглядає тіло як місце 

прояву та втілення всього внутрішнього людини, яке було б організовано за 

тринітарною моделлю.  

Для Ф. Дельсарта саме тіло, в його загальній організації, в деталях його 

частин та в його виражальних способах, внутрішньо організовано відповідно 

до тринітарної моделі, будучи водночас найочевиднішим її знаком. На думку 

Ф. Вейла, особисті розробки Ф. Дельсарта, засновані на його досвіді та 

різноманітних референтах, посприяли контактуванню з іншими системами 

мислення, зокрема, із системою китайської цивілізації. Його діяльність 

призвела до розвитку тілесної практики енергетичного типу з виразною 

метою та заснованою на синтезі західних традицій, до приходу на Захід 

східних технік, що також являють роботу енергетичного типу. У контексті 

цього дослідження зосередимо увагу на такому аспекті теоретико-

практичних розробок Ф. Дельсарта, як дослідження основ виражальних 

процесів та використання тіла. Він розробив і передав роботу тіла, засновану 

на точному уявлення про тіло та рух. Для цього він створив інструменти для 

розуміння, аналізу та роботи над «матерією тіла» [202, с. 840].  

За Ф. Дельсартом, в основу системи якого закладена філософська 

концепція Трійці, яку презентують три одвічні начала: Отець, Син та Святий 
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Дух, триєдність людини становлять Розум, Душа і Тіло-Життя, іншими 

словами, людина має ментальне, емоційне та фізичне начала. Відповідно до 

його теорії, людина є вища форма світобудови, в якій присутні два начала: 

духовне, що є відображенням Бога, та фізичне, що являє собою відображення 

тваринних рис та інстинктів. Складові елементи духовного боку – життя, 

розум та душа – виражаються в природному началі почуттями, думками та 

любов‟ю відповідно, а духовна сутність людини виражається засобами 

фізичних репрезентацій [221, с. 89]. «Кожна людина є ніби центром 

неіснуючого кола. Вона мислить або від себе, або стосовно до себе. Вона 

сама – відправна точка всіх своїх проявів та кінцева точка всіх своїх 

сприйняттів. Або від центра до кола, або від кола до центру – іншого 

напряму немає ані в фізичній, ані в духовній, ані в розумовій діяльності 

людини. Між цими двома діяльнісними станами є третє – спокійна рівновага, 

зосередження центру в самому собі. Ці три стани внутрішньої людини є 

вираженням трьох основних начал її природи: Життя, під яким мається на 

увазі розуміння всіх фізичних проявів людини, Розум, Душа» [221, с. 90]. 

Отже, на думку Ф. Дельсарта, саме ці три основні начала людської природи 

отримують своє вираження в тому, що людина може відчувати, думати та 

почувати. 

Розробки Ф. Дельсарта великою мірою є прообразом сучасного підходу 

до акторської майстерності, що отримав розвиток в театральній антропології, 

для якої «пошук принципів, що повторюються, є найпершим завданням» 

[54, с. 14]. Ці принципи, що спостерігаються в різноманітних практиках 

Заходу та Сходу, розглядаються митцем як «правила дії, які, не обмежуючи 

творчу свободу, допомагають актору в роботі» [54, с. 16]. Проте, якщо 

практична перспектива ідентична – «відкриття знання актора, які корисні для 

роботи» [54, с. 17] – бачення людини та світу відрізняються: «театральна 

антропологія шукає не універсально істинні принципи, а корисні вказівки» 

[54, с. 19]. Однак для Ф. Дельсарта сформульовані ним принципи були 

універсально істинними, оскільки були засновані як на спостереженнях, так і 
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на теоретичній структурі, що посилювало їх практичну значущість. Його 

метафізичні основи сумісні зі спостереженнями та метафізичними даними, а 

зв‟язок між ними, реальностями та принципами дії, що забезпечує 

антропологічну ревалентність, що дозволяє створити твір, який відповідає 

цілям, поставленим Ф. Дельсартом перед художнім актом: допомогти людині 

рухатися далі, зробити крок до пізнання самого себе, до духовного виміру. 

Як наголошують дослідники, «Дельсарт зосереджує свою увагу на 

походженні вираження, а не на результаті, на «формі», яка зазвичай залежить 

від «хорошого смаку», моди та ін. [202, с. 149], що пояснює, чому ця робота 

натхнення динамічним відходом від культурної зумовленості: її сприйняття 

відбувалося за межами «жорстких відмінностей між театром і танцем, 

характерним для нашої культури» [202, с. 149], відповідно Е. Барби та 

Н. Саварезе. Цей перехід до танцю можна пояснити тим, що Ф. Дельсарт 

розробив систематичний і структурований підхід до розуміння людського 

руху, який попередив відкриття Р. Лабана в наступному столітті і засновано 

на даних буденного або професійного руху. Він спрямував це розуміння руху 

в сферу мистецтва, пов‟язавши штучність мистецтва з несвідомими 

процесами, які розглядаються як природні.  

За Ф. Дельсартом, першим етапом передекспансивної роботи є 

підготовка безпосереднього інструменту виразності. Потім написання 

партитури жестів, що засноване на вмінні максимально використовувати 

тілесні якості у служінні виражальному наміру. Зрештою, навчання жестовій 

партитурі, в якій саме послідовності рухів поєднані процесами координації 

та, відповідно, стають несвідомими або автоматичними, але завжди 

контрольованими, що дозволяє плавно виконувати означену послідовність. 

За теорією Ф. Дельсарта, життя з його відчуттями, інстинктами та 

співчуттям виражається «голосовим механізмом», розум із його свідомістю 

та здатністю до роздумів – «артикуляційним механізмом», а душа з її 

бажаннями, інтуїцією, очікуваннями – «динамічним механізмом», тобто 

динамікою тіла. Зі свого боку, фізичні механізми (голосовий, артикуляційний 
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та динамічний) також поділяються на тріади і представлені легенями, 

коренем язика та гортанню; піднебінням, губами та язиком; головою, тілом 

та жестами відповідно [202, с. 324]. Вищі прояви душі актора на сцені, за 

Дельсартом, отримують вираження засобами фізичної дії, тобто голосу, 

жестів та міміки, відповідно духовна правда актора безпосередньо 

співвідноситься із природними проявами тіла людини.  

Варто зазначити, що саме система французького музиканта, вокального 

педагога, співака, теоретика сценічного мистецтва та новатора в галузі 

постановки виразності людського тіла Ф. Дельсарта стали основою 

становлення американської театральної школи в останні десятиліття ХХ ст. У 

1870-х рр. американський драматург, актор, режисер і педагог С. МакКей 

після восьми місяців навчання у Ф. Дельсарта в межах авторського курсу 

«Прикладна естетика», спрямованого на розвиток виразності людського тіла 

засобами голосу та жестів, розпочав популяризацію системи і філософії 

вчителя під час прочитання лекцій у Бостоні та Гарварді. Передусім він 

стверджував, що система Дельсарта надає актору можливості досягти повної 

свободи інстинктивного вираження внутрішнього емоційного стану в 

найбільш правдивій формі, оскільки театр дарує актору відчуття свободи та 

«істинної людяності» [144, с. 60]. Невдовзі С. МакКей починає 

експериментувати в галузі навчання акторській майстерності з метою 

трансформації сформованої на той час системи викладання, відкривши 

першу в США професійну акторську школу «Lyceum Theatre School». 

Акторський тренінг С. МакКея, відповідаючи запитам сучасного театру, 

заперечував консервативні методи «театру наслідування», поширені в 

більшості репертуарних театрів американського континенту у другій 

половині ХІХ ст. [144, с. 11]. 

У процесі розвитку вчення Ф. Дельсарта С. МакКей виділив 

естетичний та семіотичний підходи до розуміння проблеми сценічної 

виразності. Естетика стимулює уяву і виражає внутрішній стан людини через 

природний рух та механізми, а семіотика є методом дослідження та 
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інтерпретації зовнішніх проявів естетики. Дослідники наголошують, що цей 

метод визначення емоцій у системі С. МакКея повинен був настільки 

асимілюватися у свідомості актора, щоб стати спонтанною фізичною 

реакцією, що буде виражати внутрішній стан, і чистою естетикою [144, с. 92]. 

Отже, акторська гра в системі С. МакКея являла собою природний процес, 

який із внутрішнього стану знаходить своє зовнішнє вираження. 

У 1885 р., після того, як школу очолив учень С. МакКея Ф. Саржент, 

заклад перейменували на Американську академію драматичних мистецтв 

(The American Academy of Dramatіc Art), а теоретична спрямованість 

навчання поступово змістилася до практичного. Дж. МакТіг наголошує, що 

саме в стінах Академії були закладені основні поняття, які стали частиною 

американської театральної школи, яка акумулювала згодом ідеї системи 

Станіславського, наприклад, практичний курс «Вивчення життя» («Life 

Studies»), в межах якого студенти вчилися привносити реалії життя в 

сценічну постановку шляхом спостереження за життєвими ситуаціями, а 

також поняття «think the thought», відповідно до якого актор має думати 

думками персонажа, а дії повинні керуватися його характером [144, с. 84–85]. 

Системи психофізичного акторського тренінгу засновані на 

різноманітних комбінаціях поєднання фізичного існування, ментального та 

емоційного сприйняття – трьох сфер людської свідомості – шляхом штучного 

відділення певної властивості людського організму (наприклад, фізичного) 

або периферійного тренування всіх трьох властивостей.  

Вперше психотехніка як техніка актора, специфіка якої полягає в 

єдності внутрішніх та зовнішніх складових, була обґрунтована К. 

Станіславським. Безпосередньо термін «психотехніка» було запропоновано 

як означення галузі психології, що розробляє методологію психотерапії у 

праці «Диференціальна психологія та її методологічні основи», та введено в 

науковий обіг у 1903 р. німецьким психологом В. Штерном. Він стверджує, 

що головним завдання всіх психотехнік є допомога у процесі визначення 
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майбутньої професії та підготовці висококваліфікованих спеціалістів [189, с. 

41].  

За К. Станіславським, акторська психотехніка базується на життєвій 

правді та органічності, дії як основі сценічного мистецтва, надзавданні та 

перевтіленні – основних принципах системи – та поєднує в єдине ціле роботу 

актора над собою, що передбачає щоденний тренінг та роботу актора над 

роллю, що розкриває процес перевтілення в образ [29, с. 30].  

Обраний К. Станіславським шлях пошуку об‟єктивних 

закономірностей акторської творчості синтезує в єдине ціле всі методи та 

техніки, відкриті після нього, в процесі продовження вивчення природи 

акторської творчості та пошуку способів наблизитися до неї.  

За К. Станіславським, акторський тренінг – це, передусім, тренінг 

інтелекту. Працюючи над створенням системи акторської творчості, яка 

вперше за всю історію театрального мистецтва була заснована не на 

естетичних постулатах театру, а на законах живої природи, К. 

Станіславський використовував інформацію з усього накопиченого 

людством багажу знань. Режисером було проаналізовано реалістичні традиції 

театральної школи, практики хатха-йоги та раджа-йоги, праці римського 

філософа Квінтіліана, психологічні дослідження Т. Рібо та трактати 

німецької класичної філософії.  

К. Станіславський виходив з ідеї, що природа людини передбачає 

наявність психічного та фізичного начал – внутрішнього світу (душі), яке є 

джерелом творчості, та зовнішнього світу (тіла), яке втілює творіння душі. 

Відповідно надзвичайно важливо довести до досконалого стану фізичні 

тілесні якості людини, закладені в ній від природи і втрачені через вплив 

технічної цивілізації, та відновити психофізичну цілісність актора, 

досягнувши нерозривності душі та тіла, засобами формування «тілесного 

апарату втілення» – тіла, яке дозволить актору втілювати у візуальні яскраві 

виражальні форми внутрішнє життя його персонажа. 
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У власних опануваннях законів органічної природи, які стали основою 

першої повноцінної системи підготовки актора та спеціального тренінгу, 

орієнтованого на активізацію творчого потенціалу і розвиток найважливішої 

складової акторського обдарування, К. Станіславський спирався на 

психологічні праці В. Джеймса, С. Джеймса та Т. Рібо, а також відомі йому 

психотехніки східних духовних традицій, запозичивши з них такі поняття, як 

«психотехніка», «випромінювання» та ін. [184, с. 84].  

За К. Станіславським, сутність роботи актора полягає в організації 

специфічного стану підсвідомості для природного і мимовільного створення 

умов для органічної дії в ролі, та досягнути його можна лише шляхом впливу 

на підсвідомість. Оскільки всі вправи відомих тогочасних акторських 

тренінгів були спрямовані виключно на вплив свідомості, К. Станіславський 

розробив новаторську тренінгову систему, інтегрувавши у неї елементи 

східних психотехнік із метою впливу на підсвідомість за допомогою зміни 

стану свідомості. 

У власній режисерській практиці К. Станіславський звертався до 

істинної японської художньої традиції. Зокрема, завдяки зустрічі з родиною 

японських акробатів, які навчили його основам своєї майстерності, він відчув 

колорит традиційного японського і китайського театру та ознайомився з 

унікальними елементами акробатичного тренінгу. 

Зокрема, наголошуючи на тому, що «ірраціональне починається там, де 

природне, живе, людське переживання досягає свого повного, природного 

розвитку і де природа виходить з-під опікування розуму» [185, с. 157], а 

«розум і техніка надто грубі для того, щоб передавати надсвідоме» 

[185, с. 157], К. Станіславський звертається до ментальної практики 

індійських йогів, які, на його думку, досягли значних успіхів у галузі 

підсвідомого та надсвідомого, а також буддизму та дзен-буддизму. Саме йога 

надала йому конкретні техніки для розвитку необхідних акторських якостей. 

На думку дослідників, давня східна філософія вміщує не лише теорії, 

що пояснюють Всесвіт та людину, але й витончену практику, яка 
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регламентує життя людини, окреслює шляхи вдосконалення людської 

природи [72, с. 45]. Сутнісна особливість східних релігійно-філософських 

систем полягає в тому, що в центрі уваги опиняється людина на шляху 

цілісного розвитку. Головним механізмом впливу на несвідоме є зміна стану 

свідомості, а ментальні практики надають можливість проходити 

психотехнічну підготовку в кілька етапів, кожен з яких включає оволодіння 

новими змінами стану свідомості – стану натхнення.  

Призначенням йоги як духовної практики є пробудження «сплячої» 

Свідомості.  

Ментальне усвідомлення є обов‟язковим елементом практики йоги, а 

розвиток цієї навички – ознака прогресу, що повинен розвиватися в двох 

напрямах: тривалість процесу ментального усвідомлення та збільшення 

глибини сприйняття. 

Отже, К. Станіславський перший здійснив спробу інтегрувати в 

акторський тренінг методи східної психотехніки з метою сприяння 

досягненню стану натхнення та актуалізації творчого потенціалу. Дослідники 

наголошують, що театральний актор, режисер і педагог ретельно вивчав 

книги «Хатха-йога. Індійська філософія фізичного благополуччя людини» та 

«Раджа-йога. Вчення йогів про психічний світ людини», написані 

американським автором У. Аткінсоном під псевдонімом Рамачараки, в яких 

давнє індійське вчення вже було адаптовано до західної свідомості, що 

значно посприяло засвоєнню його принципів [193, с. 252].  

Він особисто використовував окремі прийоми з йоги для підвищення 

концентрації уваги (так званої «багатоплощинної уваги» [186, с. 71–72], що 

передбачає розподіл уваги на периферії ментального сприйняття) вже з 

1906 р., а з 1919 р. інтегрує їх у заняття з акторами: «Починаю зі звільнення 

м‟язів. Вчення про прану. Прана – життєва енергія, що береться з повітря, 

їжі, сонця, води, людських випромінювань… Я, я есмь – не прана. Це те, що 

поєднує всі прани в єдине» [74, с. 209]. Давньоіндійські методи і техніки 
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активно використовувалися ним у процесі роботи зі студійцями в Першій та 

Другій студіях, а також із акторами МХТ [107, с. 138]. 

С. Черкаський акцентує на тому, що К. Станіславський через специфіку 

радянської ідеології 1930-х рр. відкрито не використовував терміносистему 

найвідомішої індійської системи духовних і фізичних практик, наприклад, 

замінив термін «прана» на «енергію» та не говорив про пранаяму, що є одним 

із її розділів, але його особисті записи засвідчують серйозне вивчення 

положень та принципів йоги, а головне – використання вправ пранаями для 

налаштування творчого самопочуття актора й істинного спілкування: техніку 

релаксації, розслаблення м‟язів, а також техніку та принципи ритмічного 

дихання [193, с. 86]. Ознайомлення з однією з шести ортодоксальних шкіл у 

філософії індуїзму – раджа-йогою, також відомою як класична йога, 

основною метою якої є контролювання розуму засобами медитації, 

осмислення різниці між реальністю та вигадкою і досягнення звільнення 

[122, с. 412], посприяло розробці К. Станіславським конкретних шляхів 

загострення концентрації уваги та спостереження і включенню йогівських 

вправ у працю «Робота над собою в творчому процесі переживання» (розділ 

5, «Сценічна увага»). Він починає з традиційних вправ йогів на зосередження 

на об‟єкті і утримання в пам‟яті подробиць зовнішнього вигляду і 

властивостей предмета, а далі розвиває їх для потреб сцени і вводить 

розроблені ним поняття «коло уваги» та публічної самотності актора. З 

медитативними техніками йоги та особливостями східного світоспоглядання 

безпосередньо пов‟язані такі елементи системи К. Станіславського, як 

«бачення», «внутрішні бачення», «кінострічка бачення», та вправи, в яких 

майбутні актори показують рослини, тварин або предмети.  

Специфічні прояви інтеркультурності акторських тренінгів проявилися 

в адаптуванні методів підготовки актора за системою театральних режисерів 

Східної Європи у Сполучених Штатах Америки.  

На думку дослідників, найсильніший вплив на розвиток 

американського театру здійснили ідеї К. Станіславського. Гастролі 
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Московського художнього театру у 1923–1924 рр. справили надзвичайне 

враження на представників американського театрального мистецтва і 

посприяли заснуванню Р. Болеславським, колишнім актором МХТ та 

режисером Першої студії МХТ, нью-йоркського Лабораторного театру 

(1923–1930 рр.) – першої театральної інституції «послідовного залучення 

американців до системи Станіславського» [141, с. 106].  

Викладання цілісної системи К. Станіславського в США розпочаті в 

Лабораторному театрі у 1923 р. та театрі «Груп» у 1921 р. завдяки 

дослідженням та розвитку методики в американському театрі ХХ ст. 

призвели до заснування існуючих і донині Акторської студії (з 1947 р.) та 

Інституту Лі Страсберга (з 1969 р.), Консерваторії Стелли Адлер (з 1949 р.) 

та акторської програми школи «Нейбохуд Плейхаус» Сенфорда Майснера (з 

1940 р.), викладання в яких базується на акцентуванні на різні елементи 

системи Станіславського. Дослідники досить схематично пропонують 

наступний поділ: проблеми релаксації, концентрації та афективної пам‟яті 

досліджує метод Л. Страсберга; уяву, запропоновані обставини та фізичні дії 

– С. Адлер; спонтанність поведінки, сценічні відносини та реальність «дії» – 

С. Мейснер [141, с. 108] або акцентування на психології (Л. Страсберг), 

соціології (С. Адлер) та спонтанній поведінці (С. Мейснер) [134, с. 440].  

Л. Страсберг, натхненний системою К. Станіславського, створив 

власний Метод і, акцентуючи на психологічних аспектах гри, запропонував 

авторську техніку актора, за допомогою якої можна розвинути уяву, 

концентрацію, емоції та почуття. За Л. Страсбергом, актор грає не роль, а 

самого себе, відповідно, щоб відтворити, а не імітувати логічну та правдиву 

поведінку, особливу увагу в тренінгу загострено на емоційній пам‟яті актора 

– саме у ній американський театральний педагог вбачав ключ до таємниці 

творчості, оскільки людина, яка творить, підсвідомо використовує спогади 

про відчуття та емоції [87, с. 96]. 

Водночас, у випадку акторського тренінгу Л. Страсберга, 

інтеркультурність проявляється не лише в інтерпретації театральної системи 
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К. Станіславського. У прагненні до універсальності актора, кожен рух якого 

народжується всередині та передається назовні імпульсами, він звертається 

до практик йоги та давнього китайського єдиноборства тайцзі, що значно 

розширює для актора можливості працювати з невідомими внутрішніми 

імпульсами, а також здійснювати процес пізнання та самопізнання.  

С. Адлер, донька провідного актора американської єврейської сцени, 

яскрава, експансивна актриса, з 1925 р. навчалася основам акторської 

майстерності в Лабораторному театрі у Р. Болеславського та М. Успенської 

[87, с. 95]. У 1931 р. разом із С. Мейснером, Е. Казаном та групою акторів 

вона приєдналася до трупи театру «Груп», заснованого Х. Клурманом, 

Л. Страсбергом та Ч. Кроуфорд. Основою акторської методології трупа 

обрала систему Станіславського, автор якої вбачав місію театру в творчому 

перетворенні світу відповідно до вищих гуманістичних ідеалів, а завдання 

становлення актора сприймав як виховання особистості художника, що 

вимагає різнобічного розвитку людини, формування духовного світу 

особистості та особливого світогляду [134, с. 441]. Відповідно 

найважливішим напрямом у створенні творчої індивідуальності у межах 

акторської школи було визначено розвиток акторських здібностей передусім 

засобами акторського тренінгу. Перші спроби розробки програми навчання 

акторів, що забезпечили єдність акторської техніки «Груп», були здійснені 

Л. Страсбергом у 1931–1933 рр. під час літніх навчальних періодів – ним 

акцентувалося на психотехніці актора (тренінг фокусувався на розвитку 

пам‟яті відчуттів та афективній пам‟яті), на зовнішній техніці (у фокусі 

тренінгу ексцентрика, розвиток уяви та вправи за картинками) та на 

практичному засвоєнні матеріалу в роботі над одноактними п‟єсами А. 

Чехова та Ю. О‟Ніла, а також над імпровізованими мікро-виставами [141, с. 

106]. Проте С. Адлер, вважаючи, що для кращого розуміння методу його 

необхідно отримати «з рук у руки», наголошувала на важливості особистого 

знайомства з його автором. У 1934 р., після навчання влітку в Парижі 

акторській майстерності безпосередньо у К. Станіславського, С. Адлер 
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поставила під сумнів доцільність запропонованої Л. Страсбергом 

інтерпретації методу, наголошуючи, що К. Станіславський відмовився від 

афективної пам‟яті як джерела почуттів на користь дії, тому, якщо актор 

правильно виконує послідовність дії, зумовлену запропонованими 

обставинами п‟єси, то необхідні емоції з‟являються у нього самі. Заміна К. 

Станіславським головного елементу власної системи – з афективної пам‟яті 

на дію – пояснюється тим, що під час раннього періоду режисер лише 

починав дослідження законів акторської творчості і діяв не завжди 

правильно, на відміну від пізнього періоду. 

На думку С. Бальцерзака, С. Адлер кинула виклик психологічно 

орієнтованій на «я» актора одній із версії методу Лі Страсберга, 

репрезентуючи чуттєвий та соціально завзятий підхід до акторської 

майстерності [52, с. 28] і саме знайомство з К. Станіславським посприяло 

розвитку в С. Адлер педагогічного таланту, незважаючи на те, що вона вела 

заняття і до поїздки в Париж. 

Саме на цій відмінності підходів до дії та афективної пам‟яті базується 

відмінність системи Станіславського та її модифікації в методі Стелли 

Адлер, яка виховала кілька поколінь американських акторів театру і кіно. 

Школа Стелли Адлер була заснована в 1949 р. під назвою «Stella Adler 

Theatre Studio», потім її перейменовано на «Stella Adler Conservatory of 

Acting», а нині освітній мистецький заклад функціонує як «Stella Adler Studio 

of Acting». Окрім викладання у власній студії в Нью-Йорку, С. Адлер 

викладала у новій школі соціальних досліджень, у Єльському університеті та 

ін. 

Місія студії С. Адлер виходить із розуміння того, що зростання 

особистості як актора і як людини є синонімами і полягає у створенні 

середовища, що підпитує театральних акторів і глядачів, щоб вони цінували 

людство, привносячи мистецтво та культуру в суспільство. 

За С. Адлер, система не є фіксованим набором правил або 

систематизованим способом роботи, оскільки не є чимось, що винайдено 
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людиною, і тому обмежена в культурному та навіть філософському плані. Це 

скоріше людське розуміння принципів та логіки природи, застосоване до 

форми мистецтва, і тому безмежне та доступне для почуттів та думок 

кожного, як і вся природа [48, с. 16–17].  

Ключову роль у навчанні актора як передусім незалежної, вільно 

мислячої та інформованої особистості, яка перебуває в динамічному 

розвитку, відповідно відіграє уява, що містить у собі все: від мистецтва до 

ідеї, поезії колективного несвідомого всього людства – все, що говорить, чує, 

відчуває, та все, про що думає актор на сцені, – має бути відфільтровано крізь 

уяву. Головним завданням актора як митця є зростання над своїми 

попередніми здобутками. Відповідно невід‟ємними компонентами підходу С. 

Адлер до акторського навчання є:  

– розвиток особистості, що базується на вивченні природи, у тому 

числі й людської, мистецтва в цілому та історії людства; 

– розробка безмежного джерела уяви; 

– абсолютна відкритість світу і життю в усіх його проявах.  

Акторський тренінг, розроблений С. Адлер, поділяється на три 

частини:  

– фундамент, спрямований на розвиток довільного розуміння, уяви, 

пам‟яті, асоціативного мислення, оволодіння діями та осмислення того, як 

поведінка визначається обставинами, зняття емоційних затисків, подолання 

психологічних бар‟єрів, зниження рівня стресу та ін.; 

– робота над роллю, що є своєрідним зануренням актора у новий образ 

як у «нового себе», не шляхом відсторонення від себе, а шляхом самопошуку 

– за С. Адлер, сила вживання актора у роль впливає на наближення його до 

себе самого, а завдяки вигадці актор має змогу виражати правду; 

– інтерпретація сценарію: за С. Адлер, актор повинен поставити себе в 

умови п‟єси і працювати від себе, тобто визначити різницю між своєю 

поведінкою та поведінкою персонажа, знайти всі виправдання дії персонажа, 

а потім перейти до дії від себе. 
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Рівень енергії, необхідний актору для передачі ідеї сучасної драми, 

настільки ж високий, як і для передачі поетичного та складного мислення 

У. Шекспіра або Б. Шоу. С. Адлер стверджує, що «реалізм – це не вихід на 

сцену. Це також не стиль гри до мінімуму. Реалізм – це гра на тему, якою 

рухають великі ідеї» [47, с. 539], а правдиво грати на будь-яку тему актор 

зможе лише коли буде діяти як людська істота, яка бореться за певні 

цінності, а якщо робити це як актор, техніка буде слабкою. 

Здатність проєктувати масштабність великої ідеї також виходить із 

двох фізичних аспектів тренування: 

– розширення артикуляції за межі рівня повсякденної розмови; 

– випрямлення тіла відповідно до ідеї. 

Коли голос актора і тіло актора правильно налаштовані, вони звертають 

увагу глядача на сенсово-змістовий аспект сценічного твору.  

Метод С. Адлер є одночасно засобом навчання акторів, а також 

технікою, яку використовує актор у роботі над роллю. Вона поєднує в собі 

роботу над роллю з акцентом на дослідження і переживання життя 

персонажа, а також роботи над собою, що підкреслює особистий внесок 

актора та його відданості пам‟яті, досвіду та світогляду [125, с. 3]. 

На думку Д. Ротте, вчення С. Адлер являє собою творчу 

трансформацію теорії Станіславського та відповідає потребам сучасних 

студентів акторської майстерності [169, с. 18]. Багато концепцій, що 

зустрічаються в працях К. Станіславського, присутні в теорії С. Адлер під 

іншою термінологією, наприклад: «сценічне спілкування» вона називає 

«досягнення партнера», акцентуючи, що це найважливіший аспект сценічної 

дії актора, коли він взаємодіє з партнерами, предметами, зовнішнім світом і 

внутрішніми образами; «поетичний реалізм» за К. Станіславським 

трансформовано на «правду сцени» або «театральність»; «надзавдання» п‟єси 

на «мету автора»; поняття «підтекст» С. Адлер розширює до «життя за 

межею», а «коло уваги» трансформує на «теперішнє». Зміна термінів 

теоретичної частини вчення стала можливою лише завдяки повноцінному 
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розумінню та оволодінню оригінальним варіантом, у процесі інтегрування 

його теорії у власне існування на власних умовах.  

Із 1995 р. художнім керівником Консерваторії Стелли Адлер (The Stella 

Adler Conservatory) став Т. Оппенгейм, який змістив акцент на користь 

оновлення навчальної програми. Наразі навчальна програма Консерваторії, 

яка нині входить до програми бакалаврату витончених мистецтв Нью-

Йоркського університету, являє собою фіксовану послідовність із вечірніми 

та літніми програмами. Курс під назвою «Техніка Адлер» викладається в 

перший рік і складається переважно з вправ, що досліджують важливість 

обставин того, як актор перебуває на сцені. Окремі того, Т. Оппенгейм 

розширив зв‟язок школи з гуманістичними дослідженнями. Інструмент 

актора – він сам, але якщо актор повинен уникати перетворення на 

самореференціальних, замкнутих та ізольованих людей, тоді «я», до якого 

закликає актор, повинне бути тим «я», що включає в себе весь світ. На думку 

М. Хаммера, спільна програма Adler та NYU-Tisch BFA – найбільш 

інтегрована програма Америки з комбінованого навчання гуманітарних наук 

та серйозної акторської підготовки на рівні бакалаврату [108, с. 298].  

На основі системи Станіславського, який завдав чіткого напряму 

розвитку театральної педагогіки, С. Адлер створила новаторський підхід, 

коригувавши, інтерпретувавши та переформулювавши першооснову 

відповідно до власного бачення. Розроблений нею на основі авторської 

інтерпретації системи Станіславського акторський тренінг, окрім сприяння 

усуненню особистих проблем, що заважають успішному професійному 

навчанню, розвитку психічних процесів актора та тренування його творчих 

навичок і вмінь, фокусує увагу на створенні середовища, що підпитує 

театральних акторів і глядачів, щоб вони цінували людство, привносячи 

мистецтво та культуру в суспільство, виходячи з розуміння того, що 

зростання особистості як актора і як людини є синонімами. 

На сучасному етапі акторський тренінг С. Адлер еволюціонував, але 

багато його фундаментальних ідей активно використовуються, зокрема в 
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аспекті дослідження діапазону акторських можливостей у динаміці емоцій, 

пропонуючи актору досліджувати роль на основі власного досвіду, уяви та 

поведінки. 

Отже, можемо зробити висновок, що процес формування традиційної, 

на сучасному етапі, американської системи навчання акторській майстерності 

є інтеркультурним, оскільки у ньому поєднано філософсько-естетичні засади 

західноєвропейських теоретиків сценічного мистецтва та методи 

східноєвропейської театральної школи.  

Людина зі своїм складним внутрішнім світом традиційно перебуває в 

центрі уваги театрального мистецтва. Разом із силою духовного та 

ідеологічного впливу це єднає театр із релігією та філософськими системами.  

У цьому аспекті цікавою та нестандартною інтеркультурною 

варіативністю формування акторського тренінгу є один із провідних методів 

у світовій театральній практиці, виникнення якого є результатом складного 

синтезу інтеркультурних процесів першої половини ХХ ст., що 

взаємодоповнювали та взаємозбагачували один одного, – метод М. Чехова. 

У Першій студії МХТ М. Чехов ознайомився з педагогічним підходом 

К. Станіславського та системою психопрактики йоги, передусім із 

теософськими вправами, які були частиною програми занять і сприяли 

розвитку уваги, концентрації, спілкуванню дихання та рівноваги. 

Незважаючи на те, що відкрито М. Чехов не говорив про сприйняття 

світогляду йогізму, у процесі розробки власної методики підготовки актора 

безумовно відштовхувався від тієї її адаптації К. Станіславським, що була 

основою його власної акторської майстерності. 

На відміну від К. Станіславського, М. Чехов вважав, що «я» актора як 

носій егоїстичної акторської свідомості не може бути матеріалом для ролі, 

оскільки швидко набридне глядачу. Вважаючи художній образ чимось 

очищеним від побутових почуттів актора, він пропагував ідею про те, що світ 

художніх образів існує поза людиною. На думку дослідників, це призвело до 

його захоплення антропософією [146, с. 148]. 
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Антропософія як наука про дух пропонує розкриття методів розвитку 

людини за рахунок розширення її мислення та кругозору. У своєму вченні 

його засновник, австрійський доктор філософії, педагог, езотерик та один із 

найвідоміших містиків ХХ ст. Р. Штайнер, прагнув досліджувати містичне та 

позамежне для людського сприйняття світу науковими методами і 

наголошував на тому, що антропософія орієнтована передусім на тих людей, 

у душах яких приховано прагнення пізнати таємницю існування Всесвіту та 

природу людини в ньому. Надзвичайно актуальними для М. Чехова 

виявилися думки Р. Штайнера про природу мистецтва, що «виникало, коли 

знаходилися серця, людські серця, які були здатні сприймати імпульси з 

духовного світу і відчувати себе зобов‟язаними ці імпульси втілювати в тому 

чи іншому матеріалі» [188, с. 15]. 

М. Чехов займався йогою, а також використовував духовні основи 

інших напрямів людської думки, шукаючи та розвиваючи в собі можливості 

удосконалення майстерності актора. Захоплення антропософією виникло у 

актора після прочитання книги Р. Штайнера «Як досягнути пізнання вищих 

світів?» та посилилося в 1922 р., після курсу лекцій філософа у 

голландському містечку Арнхеймі завдяки зв‟язкам з антропософською 

громадою (актор і режисер стає членом антропософського товариства), 

зокрема з романістом, поетом, драматургом і теоретиком А. Бєлим [203].  

В контексті власних досліджень у галузі антропософії М. Чеховим 

розглядалася ідея сприйняття мови як вищого духовного пізнання. Метод 

підготовки актора за М. Чеховим антропософський по суті, а деякі елементи 

чеховського акторського тренінгу засновані на законах художнього принципу 

і педагогічної методики «Евритмія». Евритмія є одним зі способів вираження 

поетичного в русі, просторі та жесті і передбачає, що кожен звук та слово 

містять у собі певний жест, який може бути відтворений рухом людського 

тіла. В евритмії тіло, душа та дух взаємодіють таким чином, що евритмічний 

рух приголомшує до самих глибин душі. 
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Якщо К. Станіславський у власній методиці підготовки актора активно 

звертається до йоги та теософських вправ на зосередження, то М. Чехов – до 

штайнеріанства, зокрема, він вважав, що його завданням є виховати новий 

тип актора, який наділений особливими надлюдськими якостями (за рахунок 

розвитку в собі закладену від початку в кожній людині «божу іскру») і за 

допомогою мистецтва буде звертати світ до світла. 

У процесі розробки свого методу М. Чехов запозичив з антропософії 

уявлення про тричастинний поділ індивіда на тіло, душу та дух, поєднавши 

невловимі частини людини в єдине поняття «індивідуальності» або вищого 

«Я» (також відоме як «друге Я» або «внутрішній актор»), а тіло лишивши 

нижчим «Я». Метою і засобом акторського тренінгу за Чеховим є вище «Я» – 

«іскра полум‟я, промені, що йдуть від нашого вищого, сяючого духовного 

начала» [83, с. 32].  

У період із 1928 по 1934 рр., М. Чехов суттєво переосмислив підходи 

до театрального мистецтва та акторської підготовки відповідно до змін 

світосприйняття, які відбулися з ним внаслідок теоретико-педагогічної, 

виконавської та постановочної діяльності в європейських країнах – Австрії, 

Німеччині, Франції, Литві та Латвії. Безпосередньою основою системи 

М. Чехова став метод, розвинений митцем під час занять у литовських 

драматичних студіях у Каунасі та Ризі в 1932 р. Зокрема, майстер детально 

дослідив праці Р. Штайнера (передусім працю «Як досягнути пізнання вищих 

світів?») та активно практикував описані в ній медитативні вправи [84, с. 38]. 

Наприклад, на основі вправи «підготовка», що передбачає спрямування уваги 

людської душі до певної події [188, с. 16], М. Чеховим було розроблено 

вправу з техніки актора «Психологічний жест».  

Варто наголосити, що поняття «психологічний жест» є одним із 

базових понять методики підготовки актора за М. Чеховим і означає 

емоційну та ритмічну взаємодію між актором та образом, вміщуючи в собі як 

динаміку персонажа, так і сукупність характерних рис [51, с. 5]. За 

М.Чеховим, для того, щоб оволодіти майстерністю психологічного жесту, 
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актор має тренувати невидимі м‟язи, оскільки для матерії рух так само 

характерний як і для духу, та максимально концентруватися на процесах, які 

відбуваються в тілі під час виконання конкретного руху. 

Діяльність М. Чехова у власній театральній студії у Девоні, в 

Дартінгтоні (Великобританія) у 1935–1939 рр. посприяла формуванню 

головної теоретичної і практичної частини театральної педагогічної системи: 

кілька годин на тиждень він безпосередньо навчав студійців власному методу 

– проводив дикційні курси, розроблені на основі методу Р. Штайнера, а 

також гімнастику, музику, хоровий спів та ін. [114, с. 34]. 

Після переїзду М. Чехова до США його театрально-педагогічна 

система розвивається у новому соціокультурному просторі та остаточно 

формується в 1950-ті рр. За М. Чеховим, конкретними шляхами досягнення 

органічної передачі подій та фактів духовного життя драматурга, режисера-

постановника сценічного твору та актора є дотримання методу розвитку 

таких засобів зовнішньої акторської виразності, що впливають на душу 

виконавця [193, с. 78]. Для цього актор повинен:  

– розвивати власне тіло всередині, за допомогою психіки та зовнішніми 

засобами – таким чином кожен його жест буде наділений особливою 

психологічною цінністю;  

– використовувати приховані засоби виразності (індивідуальну 

атмосферу);  

– гармонійно розвивати свій дух та розум, оскільки саме це робить 

актора актором;  

– дотримуватися виконання усіх вправ методу, оскільки освоєння всіх 

елементів практик та тренувань у взаємозв‟язку є запорукою появи у актора 

натхнення.  

Техніка М. Чехова, розроблена в складній інтеркультурній взаємодії 

педагогічних підходів К. Станіславського та В. Мейєрхольда (чуттєвий 

досвід тіла актора підкреслювали його психологічні якості) [179, с. 228], 

західних ментальних практик, частково східної філософії, 
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східноєвропейських та центральноєвропейських театральних технік перших 

десятиліть ХХ ст. і впливу соціокультурного простору США 1940–1950-х рр., 

спрямована на розвиток уяви та руху. Складаючись із переважної більшості 

вправ на роботу з уявним тілом із метою впливу актора на фізичні та 

психологічні зміни, техніка акторської майстерності переходить за межі 

відмінності духу від матерії і концентрує актора-митця на процесі створення 

нематеріального матеріалу сценічної постановки. 

Варто наголосити, що австрійська філософія Р. Штайнера отримала 

виявлення і в акторському тренінгу найвідомішого реформатора української 

сцени першої половини ХХ ст., засновника театру «Березіль» Леся Курбаса, 

власне осмислення потреб нового театру і, відповідно, вимог до нового 

актора у якого сформувалося під впливом діяльності прогресивних митців 

європейського театру (М. Рейнгардта, О. Моїссі, Г. Фукса, Г. Крега) та 

європейської філософії. Згідно з баченням Л. Курбаса, ідеальний актор – це 

«розумний арлекін», який органічно поєднує внутрішній творчий потенціал, 

фантазію та вразливість з унікальними досконалими формами їх вираження 

(перші він виховує у боротьбі з силами природи: «на гори високі піде він 

змагатися з вихорами бездонних провалів, слухати їхнього шуму і гамору, 

впиватися клекотом розшматованих хмар, що іскрами громів згорятимуть 

біля його ніг» [23, с. 207–208], а другі шукає у «тиші своєї лабораторії» [23, с. 

208]. Завдяки раціоналізаторському підходу до творчого процесу 

курбасівський актор-інтелектуал сміливо поєднує елементи традицій 

театральної культури різних історичних епох (класицизму, натуралістичного 

театру, психологічного театру, давнього ритуалу, давньогрецької трагедії) з 

мистецькими новаціями та імпровізацією [22, с. 192]. 

Спосіб виховання актора (з початку 1920-х рр. автор застосовував до 

нього термін «система») [20, с. 29] у практиці провідного українського 

режисера базувався на дотриманні закону мотивації, сприймання світу, 

перспективи, фіксації, послідовності діяння, контрастів, ритмічності, 

світлотіні та інших законах, що сформувалися ним на основі переосмислення 
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та удосконалення відомих тогочасних методів підготовки актора, 

розроблених театральними режисерами і синтезі їх із кращими традиціями 

театру корифеїв [5, с. 151]. 

Інтеркультурність акторського тренінгу реалізується у 

взаємодоповненні західних та східних технік виховання актора у часі та 

просторі. 

 

2.2. Інтерпретації традиційних східних практик в європейських 

акторських тренінгах. 

Інтеркультурний театр – одне з найяскравіших явищ міжнародного 

життя ХХ ст. У період становлення європейського авангардного театру 

інтерес до азіатських театральних традицій відіграв важливу роль у зміні 

орієнтації та комплектації західного театру ХХ ст.  

Дослідження Антонена Арто та його інтерпретація балійського театру і 

основоположна концепція східного театру здійснили суттєвий вплив не лише 

на формування естетики власного театру Арто, але й на те, як західний 

авангардний театр із часів А. Арто використовував азіатські театри. 

Постановки балійських танцюристів, які мали ритуальну структуру, 

засновану на жертвоприношенні, підкорили уяву А. Арто, який побачив у 

цьому прообраз театру майбутнього та втілення власних ідей [49, c. 56]. Гра 

балійських акторів вселила в митця ідею про «чистий театр» як 

безпосередню «мову в просторі й часі», театральну мову як «видиму та 

пластичну матеріалізацію слів» [179]. 

Балійські танцюристи, як і актори інших розвинутих культур Сходу, 

виражають почуття за допомогою унікальної знакової системи з 

використанням поз, міміки та жестів, а особливість їх виконання 

пояснюється станом екстазу, який досягається за допомогою наркотичних 

речовин рослинного походження (актори вдихають дим від підпаленого 

коріння відповідних рослин). Дія танцювальних драм розвивається за певним 

сюжетом і не руйнує ритм виконання, який із повільного поступово 
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переходить до шаленого кругообігу – навіть у стані трансу актори 

продовжують чітко дотримуватися ритму і дії. Важливою специфікою 

балійських танців є ототожнення виконавця з твариною або божеством. 

Китайська традиція вирізняється ставленням до актора як до 

своєрідного медіуму, посередника між глядачем та певними вищими силами. 

За А. Арто, поєднання екстазу та осмисленого керування тілом, а також 

розкриття позаособистісної внутрішньої реальності є головними завданнями 

актора, відповідно цінність полягає не в акторі-виконавці, а у відкритті 

об‟єктивного загальнолюдського плану і зрештою – у виникненні Двійника 

[50, с. 53].  

Особливе місце в контексті інтерпретації східних практик підготовки 

актора належить видатному діячу західного театру Ж. Лекоку, який, 

вважаючи себе послідовником А. Арто, активно популяризував східний 

театр, наголошуючи на важливості запозичувати його досвід стосовно 

сценічного руху та здатності тіла актора виражати емоції, а також 

досліджував сутності принципів та законів східної театральної системи, на 

які спирається мистецтво актора – китайського, японського, індійського та 

інших традиційних театрів Південно-Східної Азії [136, с. 18]. 

Варто зазначити, що головним завданням Ж. Лекока як театрального 

педагога було відновлення втраченого сучасною людиною історичного 

«великого жесту», який є основою конфронтації людства з матеріальним 

світом, адже «маленький жест» без міцної опори нічого не означає і не є 

предметом мистецтва актора. Акторський тренінг Ж. Лекока складався з 

трьох основних розділів:  

– економія руху, що вимагає регулювання гри, уточнення жестів та 

своєрідного «очищення» образу, втіленого актором на сцені через жест; 

– аналіз руху – студент розкладає на складові елементи руху та 

простежує логіку їх побудови у просторі з метою створення нової схеми 

руху;  
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– імпровізація (елементи, нейтральна маска, матеріал, тварини) – 

внаслідок встановлення стосунків тіла та простору миттєво включається 

імпровізація, яка розвивається згідно з «драматичним наміром», тобто 

«жестовий намір» актора переростає у трагічну ситуацію. 

Студенти відкривали власні тілесні здібності, які викликають довіру, 

відчуття впевненості, індивідуальний погляд на рух свого тіла в різних 

просторах [136, с. 18].  

Наголошуючи на тому, що рух народжує думку, Ж. Лекок досліджує 

«примітивні» форми рухів та жестів, форми, що властиві як архаїчним 

суспільствам, так і сучасному суспільству. Східний театр для Ж. Лекока – це 

певна цілісність, яку він сприймає як певний напрямок руху авангарду, тому, 

досліджуючи театр Балі, японський театр та індійський танець катхакалі, він 

не використовує конкретні рухи та жести окремих національних практик, 

натомість він знаходить у них основу для створення сучасної практики 

підготовки актора, для глибинного осмислення положень і принципів власної 

школи. Наприклад, «принцип наслідування» співзвучний мистецтву 

наслідування театру Но, «мистецтво жесту сучасного міма» – «мистецтву 

жесту театру Но» [129, с. 73]. Окрім того, лекоківська «нейтральна маска» як 

«досконала та гармонійно сконструйована маска, яка дає фізичне відчуття 

спокою» [129, с. 36] і надає актору можливості засобами вправ напрацювати 

відчуття нейтрального тіла, спробувати особливий стан нейтральності або 

нейтральної свідомості (див. Додаток В. Рис. Б. 1). Це є своєрідним 

психологічним станом вільного, неконфліктного сприйняття навколишнього 

світу [170, с. 3], за деякими художньо-естетичними особливостями та 

призначенням відповідає масці театру Но Коомоте (小 面) – масці милої 

невинної молодої дівчинки, яка уособлює ідеал досконалої жіночої краси, 

передаючи її суть (див. Додаток В. Рис. Б. 2). Актор театру Но підкорений 

масці, працює на неї, оскільки в ній цілком сконцентрований внутрішній стан 

персонажа. Відповідно найважчим завданням актора є завдання оживити 
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застигле обличчя маски, надати їй необхідний за текстом вираз. Особливо 

складні в цьому відношенні жіночі ролі: на жіночих масках відображена 

невизначеність емоції, «напіввираженість». Невизначеність маски набуває 

конкретність внаслідок зміни її освітлення, яке залежить від майстерної 

зміни ракурсів, наприклад, коли актор опускає голову, на маску лягають тіні, 

що надає їй сумний або задумливий вираз, а коли високо тримає голову, 

маска освітлена повністю, і це створює враження радісного або щасливого 

обличчя, іноді навіть тріумфуючого. 

Зауважимо, що маска як неминущий елемент давньої та сучасної 

культури зародилася в надрах міфології та фольклору, отже як їх органічна 

складова несе культурний код, що розкриває характер часу та суспільства, які 

його створили. Дослідники стверджують, що інклюзивність та включеність 

маски в систему життєдіяльності етносу отримали різноманітні вираження в 

розгалуженому наборі функцій та функціональних зв‟язків у фольклорних та 

позафольклорних явищах [118, с. 45].  

У пошуках нових виражальних засобів багато режисерів ХХ ст. 

зверталися до масок східного театру Но та Кабукі – в їх теоретичній та 

практичній діяльності основи ігрового моделювання образу в масці 

відіграють визначальне значення в процесі напрацювання принципів та 

методів роботи в театральній педагогіці (маска, відображаючи явище, що 

являє собою його модель, є екраном, який кодує сенс). Різноманітні ігрові 

форми культури, в яких використовується маска, можуть неконфліктно 

існувати разом, опосередковано впливаючи один на одного, а також частково 

перекриваючи інше «культурне поле» [118, с. 45]. 

У контексті специфіки теми дисертації окрему увагу привертають 

акторські тренінги, у процесі розробки яких режисери звернулися до 

елементів європейського традиційного театру, зокрема італійської комедії 

масок – комедія дель арте, основною функцією маски в якій було сатиричне 

виявлення парадоксів та протиріччя людських характерів у яскравій та 

гротесковій формі. Яскравим прикладом є тренінг «Імпровізація в масці» 
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відомого французького режисера М. Сен-Дені, засновника Лондонської 

театральної студії та школи Олд Вік, співзасновника Страсбурзької Вищої 

школи драматичного мистецтва, Канадської Національної театральної школи 

та Джульярдського драматичного відділу, розробника програми навчання 

акторів у Королівській шекспірівській трупі, який важко переоцінити. 

Заняття в масці вперше інтегровано у програму театральної школи, що 

спеціалізується на підготовці професійних акторів, у середині ХХ ст. і донині 

«Імпровізація в масці» вважається одним із провідних світових акторських 

тренінгів. 

Театральна діяльність М. Сен-Дені розпочалася в 1920 р. під час 

навчання в паризькому художньому театрі Vieux-Colombier [88, с. 322]. У 

1922 р. він дебютував як актор у ролі Куріо у відродженій Ж. Копо 

постановці «Дванадцята ніч» У. Шекспіра, а як режисер – у 1923 р. із 

виставою «Амаль, або Королівський лист» Р. Тагора (в перекладі А. Жида). З 

молодих років М. Сен-Дені захоплювався творчістю свого дядька – Ж. Копо 

та спілкувався з відомими французькими і британськими письменниками і 

художниками, такими як М. Пруст, П. Клодель, А. Жид, Г. Баркер, Д. Грант 

та мистецтвознавцем К. Беллем [172, с. 29]. Проте саме початок 20-х рр. ХХ 

ст. став вирішальним для художнього розвитку М. Сен-Дені, оскільки він 

перейняв від свого дядька ідеали театру, брав активну участь у творчих 

пошуках, а головне, зрозумівши важливість театральної освіти, запозичував 

його концепції щодо навчання актора, доповнював, уточнював та 

систематизував їх.  

Дослідники наголошують, що на початку своєї незалежної кар‟єри у 

Франції М. Сен-Дені багато уваги приділяв подальшим розвиткам практики 

Ж. Копо, зокрема в роботі з акторською імпровізацією [53, с. 84]. У 1924–

1929 рр. він стає актором, вчителем, драматургом та директором 

бургундської трупи «Copiaus», яку становили учні Ж. Копо – С. Бінг, О. 

Боверіо та Ж. Віллар, а також студенти М.-Е. Копо, Ж. Дасте, Е. Декру, Ж. 

Дорсі та А. Местр. Загальною метою діяльності трупи було оновлення театру 
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засобами «нового відкриття стилю» в акторській грі, драматургії та 

сценографії, засобами – дослідження та практика, а джерелом натхнення – 

комедія дель арте. Класи були як формальні, так і неформальні – люди, 

наділені певними навичками в певних галузях, вчили інших. Акторський 

тренінг (проходив як індивідуально, так і в групі: актор міг придумати 

персонажа і розвивати його, щоб потім репрезентувати в групі, або 

генерувати ідею для групової імпровізації, яку всі досліджували та 

репетирували) складався переважно з гімнастики, руху, музики, пантоміми, 

роботи з масками, моделюванням масок та імпровізації, яку викладав М. Сен-

Дені. 

У книзі «Тренінг для театру» [173], в якій зібрані статті та доповіді, 

зроблені ним у період із кінця 1950-х рр. до початку 1960-х рр. (своєрідне 

узагальнення акторської педагогіки), центральне значення надається 

експериментальній роботі з масками та характерним імпровізаціям. М. Сен-

Дені наголошує, що ідея використовувати характери та комічну імпровізацію 

з масками як елемент акторського навчання виникла в нього у 1924 р.  

Імпровізація мала дві основні концентрації: розвиток персонажів – 

особливо маскованих та комічних – і тем, які могли розвиватися в п‟єсі. 

Якщо теми були широкими та навіть універсальними, іноді фарсовими, іноді 

пафосними, то персонажі були пройняті регіональними рисами, які б легко 

впізнавала бургундська аудиторія. В усіх випадках трупа шукала спосіб 

репрезентувати свій предмет, спираючись на пантоміму, ритм, звук та 

музику. Замість слів вони іноді використовували винайдену мову, так звану 

«grummelotage», яку передавали через тони та флективні шаблони. Протягом 

існування «Copiaus» виконавці створили сім оригінальних постановок на 

основі театральної гри, імпровізації та постійних досліджень. Із часом М. 

Сен-Дені почав додавати діалоги до сценаріїв, іноді співпрацюючи з актором, 

співаком і музикантом Ж. Вілларом. Вистава «Danse de la ville et des champs», 

постановку якої було здійснено в 1928 р., на думку Дж. Болдвін, є 

найяскравішим прикладом тогочасної модифікації тренінгу М. Сен-Дені, що 
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зародилася в 1927 р. як вправа під назвою «Весна» («Le Printemps») [53, с. 

85]. 

Цей досвід став основою кар‟єри М. Сен-Дені як режисера та педагога. 

Проте лише у Лондоні, де він провів більшу частину свого професійного 

життя (1935–1952 рр.), набув значної інтелектуальної і творчої свободи. 

Дослідники акцентують на тому, що саме переведення у Лондон змінило хід 

професійного життя М. Сен-Дені. Незважаючи на те, що він продовжував 

здійснювати новаторські постановки, саме репутація майстра-вчителя 

принесла міжнародне визнання – М. Сен-Дені заснував п‟ять драматичних 

шкіл, присвячених всебічному навчанню театрального діяча: Лондонська 

театральна студія («The London Theatre Studio»), школа Олд Вік («The Old 

Vic School»), Страсбурзька вища школа драматичного мистецтва 

(«Strasbourg‟s École supérieure d‟art dramatique»), Канадська Національна 

театральна школа («The National Theatre School of Canada») та 

Джульярдський драматичний відділ (Juilliard Drama Division); розробив 

програму навчання акторів у Королівській шекспірівській трупі (Royal 

Shakespeare Company), якою керував у 1962–1965 рр., а також виступав як 

радник із навчальних програм в інших закладах мистецької освіти. Підхід М. 

Сен-Дені до тренінгів відмінний від підходу його сучасників – він був 

спрямований на розвиток практиків у кожній дисципліні: акторська 

майстерність, режисура, сценічний дизайн, драматургія та ін. Його школи 

функціонували як основа для зародження театральних труп. 

Перша школа, яку М. Сен-Дені заснував у 1938 р. – Лондонська 

театральна студія, – базувалася на значному досвіді керівника колективу 

протягом останніх десяти років і функціонувала приблизно так само, як 

«Copiaus» та «Quinze» (спільне підприємство, яке очолює авторитетна особа). 

На думку дослідників, ця школа була найбільш експериментальною 

[113, с. 85]. Дійшовши висновку, що англійським акторам не вистачає енергії, 

винахідливості та матеріальних можливостей [173, р. 43], М. Сен-Дені разом 

із командою талановитих практиків, які поділяли його органічний та 
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комплексний підхід до акторської майстерності, розробив спеціальний 

тренінг для удосконалення техніки акторської гри. Передусім студенти 

Лондонської театральної студії набували майстерності руху, навчалися поезії 

та сценічної мови в комплексі, оскільки викладачі тісно співпрацювали, щоб 

кожна галузь навчання була пов‟язана з іншою (наприклад, у процесі роботи 

над шекспірівською п‟єсою в класі інтерпретації вчитель руху фокусував 

увагу на єлизаветинських танцях, вчитель історії театру розповідав про 

культуру та драму того періоду та ін.). Це був радикальний відхід від 

поетапних методів стандартних британських театральних шкіл. Окрім того, в 

Лондонській театральній студії, як і в усіх наступних школах М. Сен-Дені, 

були програми для дизайнерів сцени, технічних спеціалістів, постановників 

та режисерів, а студенти відвідували лекції з історії театру та драми. 

Програму акторської майстерності складали курси з руху, усної та 

німої імпровізації, характерної (або комічної) та трагічної (або нейтральної) 

маски, музики та співу.  

М. Сен-Дені був першим, хто ввів маску як акторський тренінг у 

програму театральної школи, що спеціалізується на підготовці професійних 

акторів – курс характерної маски викладав Дж. Дівайн, а нейтральної маски – 

М. Сен-Дені, оскільки саме вона, на відміну від більш доступної маски 

персонажа (характеру), була психологічно складною для багатьох студентів. 

Імпровізації отримували багато форм: від простих завдань для одного 

студента до складніших вправ – як соло, так і в парі – до повноцінних 

групових сценаріїв, що виконувалися перед аудиторією. Окрім того, М. Сен-

Дені викладав безшумну базову імпровізацію та вдосконалену розмовну 

групову імпровізацію. Практикуючи імпровізацію та маску М. Сен-Дені, 

студенти осмислили, що спонтанність і техніка не виключають одне одного. 

Головною метою школи було «служити сучасному театру» [173, с. 47] 

засобами підвищення стандартів професійного театру, заснованого на 

текстах (що зумовлювало акцент на інтерпретації наявної драматичної 

літератури). Вокальне навчання, що складалося з озвучування, дикції та 



91 

 

мови, позиціонувалося в школі не менш важливим за рух. Три найголовніші 

дисципліни, що базувалися на тренінгах голосу, мови та руху актора, 

викладалися різними інструкторами і, відповідно до філософії М. Сен-Дені, 

лишалися окремими предметами.  

Значний вплив на формування акторського тренінгу здійснив 

К. Станіславський, хоча М. Сен-Дені виступав проти імпровізації на сцені, 

що, на його думку, зменшує важливість тексту. Більше того, М. Сен-Дені 

вважав імпровізаційні вправи К. Станіславського занадто реалістичними і 

внутрішніми, позбавленими необхідної відстороненості. Водночас він 

визнавав, що актор, навчений психологічній техніці К. Станіславського, 

набуває «практичне знання про засоби… звільнення власних підсвідомих 

сил» [172, с. 26] і «має знайти баланс між сучасною суб‟єктивною істиною та 

об‟єктивними якостями, що йому надає текст» [174, с. 114]. На думку 

дослідників, саме цей баланс між протилежними цінностями можна вважати 

ключем до вчення М. Сен-Дені: «Без суб‟єктивності вистава холодна та 

далека; без об‟єктивності актор втрачає і контроль, і обізнаність аудиторії» 

[174, с. 89]. М. Сен-Дені вважав, що лише ґрунтовна підготовка в класичному 

театрі надає акторам інструментів для всіх інших стилів, з якими вони 

можуть зіштовхнутися. Постійним питанням було те, як використати теорії 

К. Станіславського не лише до реалізму, але й до класики, оскільки М. Сен-

Дені прагнув розвивати практиків, які здатні виконувати «класичні п‟єси всіх 

часів і народів» [172, с. 24]. Зрештою було вирішено засвоювати фізичні дії 

К. Станіславського протягом усієї навчальної програми, а також його підхід 

«ззовні-всередину», що був найбільш сумісний із методами та 

переконаннями М. Сен-Дені. Актор знаходить фізичну дію в тексті, 

продовжує досліджувати її в мовчазних етюдах і зрештою включає в текст. 

У 1947 р. художній керівник театру Олд Вік Л. Олів‟є запросив М. Сен-

Дені створити інститут, частиною якого стане школа Олд Вік. Незважаючи 

на значні досягнення (в процесі навчання органічно поєднувалися фізичні та 

вокальні тренінги, що сприяли звільненню голосу, та тренінги, що 
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засновувалися на вокальних вправах у поєднанні з рухом), у 1952 р. через 

відсутність домовленостей із ряду питань між адміністраторами та членами 

Ради [53, с. 91] школу було закрито, а М. Сен-Дені погодився взяти участь у 

французькій повоєнній театральній децентралізації шляхом розвитку 

Страсбурзької Вищої драматичної школи (вперше акторський тренінг було 

розраховано на трирічне навчання). У 1957 р. М. Сен-Дені отримав 

доручення від Фонду Рокфеллера створити Джульярдський драматичний 

факультет. Оскільки ця школа повинна була готувати новий тип акторів для 

класичного репертуару, що використовувався в нових та регіональних 

театрах, ним було розроблено нову навчальну програму, альтернативну 

традиційному американському методу навчання актора. 

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. театральні діячі Канади звернулися до 

М. Сен-Дені з проханням очолити процес створення двомовної національної 

театральної школи, оскільки його досвід роботи у французькому та 

англійському театрах був надзвичайно цінний для створення театральної 

школи, розділеної на дві мовні секції. У 1960 р. відкрилася Національна 

театральна школа, концепція якої відповідає культурним відмінностям, 

характерним для Канади: англійська частина (3-річна) більш консервативна, 

заснована на мові та пов‟язана з англійською класикою, а французька (4-

річна) – більш винахідлива, заснована на русі та віддана розвитку культури 

Квебеку. Теорія М. Сен-Дені – достатньо гнучка, її можна модифікувати без 

зміни основи. 

Тренінг «Імпровізація в масці» викладається нині в багатьох 

театральних школах, оскільки позиціонується як «відмінна підготовча школа 

для трагедії і драми в найвищих проявах» [53, с. 89]. Проте, пропонуючи 

студентам носити маску, його розробник не ставив за мету отримати 

високохудожні результати та наміру відродити мистецтво міма, оскільки для 

М. Сен-Дені маска була тимчасовим робочим інструментом, що 

пропонувався молодому актору для розвитку його концентрації уваги та 

самоконтролю в найбільш емоційно насичені моменти гри, а також для 
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посилення здатності відчувати і розвитку експресивності та експериментів у 

найбільш гострій та ризикованій формі [170, с. 5].  

Джерелом маски є давньогрецька трагедія, частково тому такий тип 

роботи з масками пов‟язаний із трагічними темами. У Лондонській 

театральній студії, відповідно до специфікацій М. Сен-Дені, дизайнерський 

факультет Motley розробив вісім масок тілесного кольору – чотири жіночі та 

чотири чоловічі – архетипи чотирьох стадій розвитку людини: дитинства, 

юності, зрілості та старості. Ці прототипи масок, що надають можливості, а 

не емоції, використовуються під час акторських тренінгів у школах М. Сен-

Дені і на сучасному етапі. Завдання студента – наповнити маску, надати їй 

життя та почуття. Якщо актор, який анімує маску, переконливий та щирий, 

виникає відчуття, що в нього є власний вираз обличчя. Метою тренінгу є:  

– викорінити кліше-манери;  

– навчити студентів розвивати та звільняти творчі пориви;  

– навчити студентів працювати над класичними ролями або ролями 

«великого стилю» (за М. Сен-Дені).  

За своєю природою нейтральна маска дозволяє актору доторкатися до 

емоційних моментів. Вона вимагає великих рухів; тонкі жести не 

«прочитуються». Щоб зменшити або позбутися відчуття ніяковості, М. Сен-

Дені наполягав на протиставленні: студенти під час тренінгу імпровізації в 

масці були максимально «оголені» [174, с. 91]. У Лондонській театральній 

студії та школі Олд Вік студенти (як жіночої, так і чоловічої статі) були 

вдягнуті в однакові цільні тренувальні костюми, що нагадували старомодні 

купальники (а на сучасному етапі – боді та трико), оскільки головною 

функцією спеціального одягу для тренінгу є сприяння осмисленню лінії тіла, 

зв‟язку тіла з простором та можливості розповідати історію. Нейтральні 

маски вимагають практично ритуального спокою – рухи повинні бути 

осмисленими (значення має найменший поворот головою). На початку 

тренінгу студент обирає одну з восьми масок, вдягає її і починає «заселяти» 

маску. Під час тренінгу студентам забороняється дивитися на себе в дзеркало 
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в нейтральній масці, щоб зберігати пам‟ять про власний зовнішній вигляд. 

Якщо ж студент бачить себе в нейтральній масці, то вражений її якостями, 

що знеособлюють, може почати нав‟язувати характеристику, засновану на 

зовнішньому баченні, а не на тому, що відчуває. Вік, означений маскою, 

впливає на тип рухів, що актор використовує, так само, як і на ситуацію. 

Першими вправами є прості завдання, які задає викладач. Наприклад, 

студентка в жіночій масці зрілості входить, читаючи листа, і отримує погані 

новини. Використовуючи жести та рухи (використання мови недопустиме), 

вона має ознайомити аудиторію зі своєю емоційною реакцією, що повинна 

виходити із внутрішньої істини, а не просто демонструватися. Водночас 

інтимний психологічний реалізм, якого вимагає метод, за маскою марний. 

Парадокс нейтральної маски полягає в її здатності занурити актора в 

суб‟єктивний світ, змусити його об‟єктивно ставитися до глядача. Викладач 

підштовхує студентів до глибшого дослідження: наступний студент, за його 

вказівкою, вдягаючи чоловічу маску дитинства, отримує те саме завдання. 

Зміна маски вимагає зміни підходу – увага фокусується на тому, як зміняться 

темп, жести, рухи. 

Під час наступного етапу викладач пропонує складніші вправи з 

кількома діями. Відповідно до розвитку уяви студентів, вони беруть на себе 

відповідальність вигадувати вправи, етюди та, зрештою, сценарії із 

тривалішими і детально розробленими розповідями. Під час останнього 

етапу цього тренінгу студенти створюють та репетирують імпровізації для 

двох осіб, що включає ряд трансформацій. Сценарії та етюди засновані на 

примітивних страхах, міфах, мріях та казках, а персонажі в масках стають 

архетипами: молодий коханець, король, стара жінка, скорботна мати, 

любляча дитина та ін. 

Етюд у межах цього акторського тренінгу може складатися зі 

сновидіння, в якому маска юності зустрічає чудовисько, умовно поділене на 

три дії: атака, боротьба та фінал, воно призводить до перемоги або поразки. 

Однією з модифікацій є спроба старої жінки самотужки піднятися з ліжка – 
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студентка грає пов‟язані з цим труднощі, страхи, боротьбу за підйом та 

зрештою упокорювання. 

Типовий сценарій для двох осіб будується довкола зустрічі після 

тривалої розлуки, наприклад, колишніх коханців або колишніх ворогів.  

Сценарії з різновіковими масками розширюють можливості студентів, 

наприклад, у контексті використання кількох масок, щоб репрезентувати хід 

часу. 

Характерна маска, натхненна комедією дель арте, фокусується на 

фізичних комедіях та комедійних персонажах. На відміну від нейтральної 

маски, що спрямовує студентів до легендарних стереотипів, характерна 

маска спрямовує їх до сучасних стереотипів, міцно пов‟язаних із буденною 

реальністю. Як і у випадку з нейтральною маскою, під час цього тренінгу 

студенти індивідуалізують типи за допомогою уяви, таланту та засвоєної 

техніки. Для Лондонської театральної студії було розроблено пів маски у 

стилі Хелловіна, а згодом було розроблено менш гротескні двадцять чотири 

маски. На відміну від тренінгу з нейтральними масками, студенти 

використовують реквізит, костюми та кілька простих елементів декорацій, а 

для комічних імпровізацій вигадують власні діалоги.  

Незважаючи на те, що метою обох тренінгів є звільнення студента-

актора, результати швидше досягаються в характерній масці. Нейтральна 

маска аскетична та ритуальна, а характерна маска – чуттєва та непристойна, 

що пояснює її більшу доступність (див. Додаток В. Рис. Б. 3). 

Тренінг починається з вибору маски, костюма та реквізиту; студент 

може взаємодіяти із дзеркалом у пошуках характерності образу. Досвід 

М. Сен-Дені засвідчив, що студенти не лише не пригнічували власне 

віддзеркалення в комічній масці, але й створювали більш винахідливих 

персонажів, оскільки пів маска, через те, що частина обличчя лишається 

відкритою, викликає іншу реакцію. Під час наступного етапу тренінгу 

студенти ходять кімнатою, експериментуючи з вокальними даними 

персонажа, його рухами та жестами. Викладач, як і в тренінгу з нейтральною 
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маскою, спочатку сам задає обставини, проте у цьому випадку вони можуть 

змінитися під час імпровізації, що вимагає швидкого коригування дій. У 

характерній масці рухи та жести більш обмежені, в порівнянні з 

нейтральною, проте їх роль, у порівнянні з вербальним аспектом, значно 

вища. М. Сен-Дені наголошує на тому, що оскільки «фарс зазвичай 

стосується простих людей» [174, с. 182], найчастіше персонажі походять із 

низів соціальної ієрархії – персонажі студентів зазвичай невдахи: бродяги, 

алкоголіки, покинуті жінки, злидні, розпещена дитина та ін. Такий статус 

аутсайдерів надає персонажам право висміювати суспільство, яке їх 

зневажає. Оптимальна кількість акторів для першої імпровізації характерної 

маски три – сюжет заміняє характер, а самі імпровізації відбуваються в 

буденних ситуаціях. У процесі зростання майстерності імпровізації 

перетворюються на повноцінні сценарії, зростає кількісний склад учасників. 

Як характерна, так і нейтральна маски підкреслюють ясність намірів, 

дій, почуттів. Нейтральна маска на все обличчя, зокрема, позбавляє акторів 

звичних для них способів виразності, обличчя та голосу, змушує їх 

спілкуватися, використовуючи лише тіло. Ця практика, природно, 

перегукується з практикою Е. Декру та Ж. Лекока, враховуючи, що в основі 

підходів усіх трьох режисерів – відкриття Ж. Копо: Е. Декру був членом 

«Copiaus» на першому етапі, Ж. Лекок – учнем Ж. Дасте. Дослідники 

наголошують, що саме вчення Ж. Лекока найбільш схоже на акторський 

тренінг М. Сен-Дені, особливо в аспекті нейтральної маски та характерної 

маски, проте Ж. Лекок розширив роботу, передусім додавши личиночну 

маску (larval mask) – велику абстрактну маску на все обличчя, контури якої 

лише натякають на людське обличчя (відсутність специфіки приводить 

студентів-акторів у більш експериментальні області), та маску клоунський 

ніс (red nose) – найпростішу з масок, що робить актора беззахисним і сприяє 

дослідженню клоуна в собі. Мета акторського тренінгу М. Сен-Дені була 

відмінною – він прагнув створити повноцінного професійного актора, тому в 

його школах тренінги в масках були і лишаються засобом для досягнення 
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мети, а не самоціллю. Театральні трупи, створені учнями М. Сен-Дені та Ж. 

Лекока, додатково ілюструють відмінності між методиками. 

Так, Д. Фрейзер стверджує, що метою Манчестерської королівської 

біржі в Англії, заснованої колишніми студентами Олд Вік, була зміна 

традиційних стосунків між аудиторією та виконавцем шляхом усунення 

формальних бар‟єрів між ними, створення регіонального театру та 

постановка п‟єс, цінності яких були «універсальними та стійкими» [102, с. 

43]. На практиці це означало театр-арену, де актор перебуває в центрі уваги, 

в репертуарі робиться акцент на класику та майстерню для підтримки нової 

драматургії. Колишні учні Ж. Лекока, навпаки, створили компанії «Theater de 

Complicité» в Англії та «Dell‟Arte» в США, що засновані на русі та 

створюють театральні п‟єси. 

Цілісна модель акторського тренінгу М. Сен-Дені сформована на 

основі органічного поєднання фізичного підходу, при якому тіло навчається 

перетворюватися на абсолютний виражальний інструмент, внутрішнього 

підходу, так званої реалістичної характеристики та всеосяжного розуміння 

стилю в контексті набуття фізичних, вокальних, інтелектуальних, творчих та 

емоційних навичок, дозволяє студентам-акторам опанувати всі види драми. 

Дослідження виявило, що маска розглядалася М. Сен-Дені як тимчасовий 

робочий інструмент, що сприяє зменшенню відчуття невпевненості та 

ніяковості, посиленню здатності внутрішнього самовідчуття, активізації 

експресії та експериментальної діяльності, розвитку концентрації уваги, 

самоконтролю студента-актора та гармонійного шляху від зародження 

фізичних якостей персонажа до їх зовнішнього драматичного вираження. 

Завдання студента – наповнити маску, надати їй життя та почуття. 

Якщо актор, який анімує маску, переконливий та щирий, виникає відчуття, 

що в нього є власний вираз обличчя. Метою тренінгу є: викорінити кліше-

манери; навчити студентів розвивати та звільняти творчі пориви; навчити 

студентів працювати над класичними ролями або ролями «великого стилю» 

(за М. Сен-Дені). 
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Створений М. Сен-Дені в 1930–1960-ті рр. акторський тренінг 

«Імпровізація в масці» активно використовується в програмах багатьох 

європейських, американських та канадських театральних шкіл і на сучасному 

етапі розвитку світової театральної педагогіки, що засвідчує його дієвість та 

важливість у підготовці нового покоління акторів. 

Не менш значущим у контексті розвитку театрального мистецтва стало 

звернення до східних психотехнік як важливого інструменту удосконалення 

професійного акторського апарату відомого польського режисера Є. 

Гротовського. Результатом багаторічних експериментів став метод 

«Акторський тренінг» (1959–1962 рр.), представлений у 1962 р. і детально 

описаний у праці «До Бідного театру» – перший тренінг в історії професійної 

підготовки актора європейського театру, створений на основі симбіозу 

екзерсисів різних театральних шкіл. Основні творчі пошуки театрального 

діяча базувалися на різноманітній виконавській техніці, зокрема біомеханіці 

В. Мейєрхольда, вправах китайських акторів, органіці рухів африканців, 

індійському танці, подвійній грі акторів комедії дель арте та ін. У власних 

дослідженнях Є. Гротовський надавав перевагу виражати у технічних та 

практичних термінах, свідомо уникаючи філософсько-теоретичних 

спекуляцій: техніка, вправи, імпульс, дихання, тренінг, реакція [11, с. 39]. 

Режисер використовував юнгівську теорію про архетипи у власній 

постановочній та педагогічній практиці, а викладацькі курси багатьох 

театральних шкіл різних країн використовують його відкриття та розробки в 

галузі фізичної органіки актора. 

Розробляючи питання акторської психотехніки, Є. Гротовський 

продовжує спроби раннього К. Станіславського щодо використання східних 

технік психорегуляції в техніці актора, досліджуючи основні системи 

індуської філософії, йоги, дзен-буддизму, а також японські театральні 

практики – Пекінську оперу, японський традиційний театр та ін. [11, с. 121–

127]. Проте режисер не прагнув до безпосереднього запозичення окремих 

елементів та застосування їх у власній методиці, що засвідчують відмінності 
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у підходах до вправ у східному театрі та Театрі-Лабораторії Є. Гротовського. 

На відміну від східної театральної практики, в якій актор повинен 

виконувати знаки, чітко дотримуючись всіх канонів, незалежно від психічних 

і фізичних даних, у методі польського режисера головним завданням було 

домогтися екзистенційного занурення в «себе самого» [11, с. 121–139] 

засобами щоденних тренінгів; досягти метафори шляхом дослідження 

актором себе самого за допомогою «природних людських імпульсів та 

максимально оголених реакцій, а потім – через очищення від усього 

раптового і буденного» [103, с. 22]. 

У деякому розумінні авторський тренінг Є. Гротовського, спрямований 

на досягнення повної свободи та сприйнятливості через залізну дисципліну 

тіла та розуму можна позиціювати як нову версію хатха-йоги, яка 

орієнтована на західних акторів (див. додаток В. Рис. Б. 4).  

З метою виявлення максимальних можливостей актора Є. Гротовський 

звертається до технік, пов‟язаних із різноманітними духовними практиками – 

тантра-йога, шаманізм, різноманітні містичні вчення, ритуали та ритуальні 

дійства народів світу. 

В 1964 р. один із послідовників В. Мейєрхольда та учень 

Є. Гротовського італійський режисер Е. Барба заснував у місті Хольстебро 

(Данія) «Один-театр», а в 1979 р. Міжнародну школу театральної 

антропології (ISTA: International School of Theater Anthropology) – унікальну 

лабораторію для дослідження західних та східних акторських технік, 

визначивши головною метою діяльності принципи циклічності театрального 

мистецтва, повернення до «витоків», аналіз психотехнік Сходу, зіставлення 

західної та східної культур та виявлення можливостей їх взаємозбагачення. 

Його дослідницька діяльність, що передбачає вивчення соціокультурного та 

психологічного існування людини на сцені, об‟єктивних законів органічної 

поведінки актора, позиціонується новаторським способом здійснення пошуку 

культурних універсалій та реалізації унікального типу людини в межах 

авангардного театрального мистецтва ХХ ст. 
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Центральним поняттям у театральній антропології Е. Барби є пре-

експресивність – особливий динамічний стан актора, готового до творчості, 

що виникає лише на фазі вчення та тренування і має справу з енергією актора 

в чистому вигляді. Дослідження, проведені під його керівництвом у 

Міжнародній школі театральної антропології, підтверджують, що пре-

експресивність є універсальною, спільною для різних типів європейських та 

східноазійських театрів основою техніки актора.  

Основними в тренінгу Е. Барби є наступні принципи:  

– принцип «баланс у дії»: східний театр синтезує принципи балансу, 

рівноваги та енергії, наприклад, у театрі Кабукі поняття «енергія» дорівнює 

«попереку та ребрам» – частинам тіла актора, що зафіксовані з усією віссю 

спини; під час сценічної дії актор послідовно змінює стан рівноваги, 

створюючи своєрідний «танець балансу», щоб вивести тіло зі стану спокою; 

в одній із систем театру Кабукі застосовується «закон діагоналі», коли тіло 

актора перебуває в мінливому та динамічному балансі, а в балійському театрі 

актор підіймає передню частину ступні максимально вгору, утримуючи 

баланс за рахунок того, що згинає коліна та розводить ноги; 

– «танець протилежностей»: відповідно до цього принципу енергія 

виникає засобами роботи протидіючих сил (частин тіла) – для виконання 

певної роботи заданою частиною тіла необхідно зробити протилежну дію з 

іншою частиною тіла, створивши напругу м‟язового корпусу; цей принцип 

споріднений із принципом пошуку перешкод тілу, що використовувався в 

театрах Сходу, а також східною методикою «розширеного тіла»: при 

виділенні енергії частинки розширюються, збільшуючи темп, інтенсивність 

м‟язової роботи системи «тіло–дух», що забезпечують перехід до стану 

екстазу (для Е. Барби це психофізичний стан дії, що передує грі, «стан 

пустоти, що виходить за межі акту і готує імпульс до дії» [55, с. 30]); за 

допомогою тренінгу актори шукають джерела енергії і вчаться формувати та 

керувати нею, оскільки енергія належить одночасно і до фізичного, і до 

ментального світу людини; 
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– поєднання непоєднуваного: всі дії, їх послідовність, динаміка і ритм 

рухів, ланцюг імпульсів та анти-імпульсів, ментальних і фізичних реакцій 

актор має організувати в детально розроблену партитуру; максимальної 

інтенсивності виконання дії можна досягти за мінімальної фізичної 

активності за допомогою психологічного жесту; саме за умови високої 

інтенсивності в межах сценічного акту відбувається перехід на пре-

експресивний рівень, осягнення якого можливе лише за допомогою системи 

тренінгу, адже вправи мобілізують енергію тіла і свідомість актора, 

реалізуючи початкові імпульси (див. Додаток В. Рис. Б. 5). 

Е. Барба вводить до наукового обігу поняття «євразійський театр», що 

трактується як зв‟язок способів підготовки європейських акторів та методів 

формування акторів на основі театральних традицій Сходу [54, с. 262–268]. 

Проте деякі теоретики театрального мистецтва розкритикували режисера 

через «неісторичний» підхід, оскільки, на їх думку, Е. Барба значно зменшив 

соціокультурно-історичне значення інтеркультурного театру та відкинув такі 

узагальнення, як китайський театр, катакалі, театр натуралістів, метод 

Станіславського і, зрештою, західний театр та східний театр. На думку ж 

режисера, використовуючи ці узагальнення, «ми ризикуємо задушити 

пам‟ять про живу, суперечливу присутність тих чоловіків та жінок, які, 

звертаючись до свого коріння та своїх бачень, власними автобіографічними 

ранами, своєю любов‟ю та ненавистю, своїм егоїзмом та їх безсмертям 

змінили театр, в якому живуть люди» [55, с. 11]. На думку ж М. Тіан, 

китайські, японські та індійські концепції є формами затвердження 

історичної, культурної, етнічної, а також професійної ідентичності цих 

митців. Відповідно відтіснивши їх з історичного, культурного, етнічного та 

колективного театрального контексту в універсальний «пре-експрес» – це 

один зі способів позбавити їх самобутності [196, с. 107]. 

Втім, варто зазначити, що ставлення Е. Барби до таких узагальнень, як 

китайський театр та східний театр, в цілому неоднозначне, а точніше – 

амбівалентне та стратегічне. З одного боку, він відхиляє їх, коли вони 
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являють собою історичні, культурні та етнічні колективні супротиви його 

витісненню певних елементів зі сформованих історично. 

Сучасна театральна антропологія зосереджує свою увагу саме на галузі 

практики, прокладаючи шлях до творчості через численні спеціальні 

дисципліни, техніки та естетики, які включаються в роботу. На думку Е. 

Барби, перспектива розвитку інтеркультури театру полягає в розкодуванні 

існуючої в поведінці актора «пре-експресивності», у визначенні загального 

підґрунтя, що підпитує коріння багатьох акторських технік [55, с. 25].  

Новаторське осмислення інтеркультурності акторського тренінгу 

репрезентує англійський режисер П. Брук, автор концепції порожнього 

простору, творчість якого позначена поступовим віддаленням від 

традиційного театру та шляхом дослідження етнічних культур і духовних 

пошуків, експериментів із самою природою театру в пошуках його 

первородності. У власних пошуках нової виконавської техніки П. Брук 

звертається до принципів японського театру Ногаку та традиційних театрів 

Сходу. 

На відміну від багатьох театральних педагогів, власний тренінг, який 

позиціонується ним скоріше як «набір способів для досягнення результату» 

[70, с. 65], П. Брук сформував на основі поєднання психотехніки 

Станіславського, методу В. Мейєрхольда та імпровізаційної техніки 

південноафриканського театру таушипів із порівняно невеликої кількості 

вправ (наприклад, «Натягнутий канат», «Тарілка з супом», «Імпровізація з 

туфлею» та ін.). Втім, як свідчить Йоши Ойда, методи акторського тренінгу 

майстра характеризуються глибоко розробленою структурою [157, с. 121]. 

Вони спрямовані передусім на розвиток та посилення здатності актора 

заволодіти увагою глядача і впливати на його фантазію, допомагають 

розвинути акторську уяву засобами імпровізованих обставин та навичок 

контролю над власним тілом. Окремі акторські вправи більше нагадують 

стародавній ритуал і складаються з багатьох повторень складного 
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автентичного східного або африканського мотиву хлопками, змінюючи 

малюнок та ритм (див. Додаток В. Рис. Б. 6). 

Відомий японський актор театру Но, а також учень і послідовник 

П. Брука Йоши Ойда, діяльність якого тривалий час була пов‟язана з 

міжнародним центром театральних досліджень, розробив власний 

акторський тренінг, поєднавши досягнення традиційного японського театру з 

елементами кращих європейських акторських шкіл. У теоретичній праці 

«Невидимий актор» він здійснює опис власної методики, зокрема, розкриває 

принципи навчання акторській майстерності японського театру Но [157, с. 

121]. 

Традиційний японський театр, виявивши безпосередній фізіологічний 

зв‟язок між рухами тіла та звуком, почав створювати своєрідні «коди» 

емоційних станів актора, який грає певну роль. Таке своєрідне «кодування» 

людських станів точно відповідає біологічному життю людини. Як правило, 

дихання (вдих, видих, затримка дихання або уповільнення дихання) в 

поєднанні з певними рухами та звуками створюють цілісну картину життя 

персонажа. 

С. Блок стверджує, що в театрі Но, «який сходить до ХІІІ–ХІV ст., дуже 

давній текст відображає деякі стани природи, стаючи, таким чином, 

вираженням певного стилю. Якщо персонаж сумує, він не говорить про те, 

який він нещасний, а, наприклад, вимовляє фразу: «Минуло літо. Скоро зима. 

Опало осіннє листя». Емоція описана словами, що відображають стан 

природи» [65, с. 134]. 

За Й. Ойда, актор належить до тренованих людей, які дихають 

ступнями – вдихають ступнями, а потім піднімають повітряний потік до хари 

(одна з найважливіших зон тіла людини, що знаходиться приблизно на 3 см 

нижче пупка), а видихаючи, проштовхують повітря вздовж хребта вверх 

через голову до серця [157, с. 121]. На його думку, актор повинен володіти 

кількома техніками дихання, якими зможе варіювати в процесі сценічної гри: 
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– один тип дихання здійснюється лише носом, при цьому кінчик язика 

торкається верхнього піднебіння і рот напіввідкритий: на короткому 

глибокому вдиху виконується ряд послідовних рухів, наприклад, нахили 

голови в бік, «обійми» себе руками, гвинтоподібний рух корпусу з підняттям 

коліна та згинанням протилежної руки в лікті, з розворотами корпусу 

праворуч і ліворуч з одночасними махами вільно опущених рук перед собою 

і за собою. Видих відбувається автоматично під час розслаблення. 

Описана вправа – традиційна для актора театру Но, оскільки величезне 

значення приділяється диханню не як прямому процесу вдих-видих, а вмінню 

затримувати дихання, продовжуючи при цьому рухи – вважається, що так 

накопичується енергія, яка з видихом викидається назовні з великою силою; 

– другий тип дихання – так зване собаче дихання – відбувається з 

відкритим ротом і досить швидко; завдяки такому типу дихання відбувається 

гіпервентиляція легенів та дихальних шляхів. У випадку неправильного 

виконання може призвести до втрати свідомості та рефлекторних спазмів, 

натомість правильне виконання сприяє появі рефлекторних плачу (на звуку 

«І-і-і» треба опускати голову вниз) або сміху (на звуку «Аааа» – піднімати 

голову вверх). Й. Ойда наголошує, що ці фізичні відчуття «не мають ніякого 

відношення ані до емоцій, ані до психології, і є лише ці традиційні техніки 

театру Но луною того, що відбувається фізично всередині тіла людини» 

[157, с. 130–131]. 

Різноманітні елементи традиційних західних та східних культурних 

практик були в центрі уваги театральних режисерів ХХ ст. у процесі 

розробки новаторських методик і методів виховання актора. Дослідження 

ними локальних театральних культур посприяло пошукам універсальних 

законів сценічної умовності, нових акторських методів самопізнання та 

розкриття власного творчого потенціалу. У власних пошуках методики 

виховання актора театральні режисери ХХ ст. звертаються до східного 

світогляду, оскільки неординарний метод і особливий погляд на природу 

свідомості та її функціонування в світі сприяє створенню тренінгів, що 
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дозволяють вирішити ряд прикладних завдань у контексті специфіки 

акторської майстерності.  

Звернення до східної культури було виправдано передусім 

осмисленням театральними режисерами того, що в результаті різноманітних 

завоювань культури представники західних цивілізацій втратили здатність 

уяви, живуть відчуттям, зовнішніми почуттями, а представники східних 

культур індиферентні до земних втрат і створюють у власній уяві нове по-

своєму прекрасне життя. 

 

2.3. Вплив західного театру на розвиток східного акторського 

тренінгу (на прикладі технік підготовки актора в Кореї, Китаї та Японії) 

Революційні зміни в театральному мистецтві ХХ ст. безпосередньо 

пов‟язані з театральним традиціоналізмом – оновлення театральних форм 

відбувалося за допомогою синтезу відповідних елементів європейського 

традиційного театру (комедія дель арте, іспанський театр, єлизаветинський 

театр) та театру Східної (Китай, Японія), Південно-Східної (Таїланд, Лаос, 

Індонезія, Сінгапур), Південної Азії (Індія) та Африки.  

Інтеркультурний полілог у межах театрального мистецтва, який 

характеризується зокрема взаємовідображенням образів та атрибутів Східної 

та Західної культури [25, с. 2], значно актуалізується на межі ХІХ–ХХ ст. 

Європейські режисери почали активно шукати новітні театральні форми та 

ідеї щодо підготовки актора нового театру, надихаючись культурним 

надбанням інших країн та історичних епох.  

Майстерність східного актора докорінно відрізняється від 

європейського, оскільки має тісні взаємозв‟язки з ритуалом та є 

синкретичною за своєю природою – актор японського театру Но є водночас 

актором драматичного, оперного та балетного театру, оскільки вистави 

являють собою «єдиний комплекс музики-пляски» та драматургії [68, с. 29], 

індійський актор є актором пантоміми або актором-танцюристом, який 
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втілює на сцені за допомогою мови жестів не лише різноманітні предмети, 

але й будь-яку дію, емоції та абстрактні поняття. 

Дивовижна акторська техніка східного театру, дослідження людського 

тіла, володіння голосом, розуміння виразності уповільненого руху, 

підвищена зосередженість, мистецтво маски, магія порожнього сценічного 

простору, який миттєво трансформується під впливом акторської гри, 

привертали увагу багатьох діячів театрального мистецтва ХХ ст. [199, с. 27]. 

Водночас безумовно інтеркультуралізм акторських тренінгів не 

обмежувався спрямуванням Схід-Захід – паралельно з інтегруванням в 

європейські та американські системи та методи підготовки актора східних 

практик відбувався зворотній процес взаємообміну. 

З розквітом та успіхом інтеркультурного театру ХХ ст. критики, 

теоретики, а також практики розробили теорії та моделі, що пояснюють 

створення та роботу цього інтернаціонального феномену. Ці теорії та моделі 

забезпечують критичне розуміння, складний аналіз, а також утопічне 

бачення. Проте через власне культурне та географічне положення вони 

зазвичай посідають культурно та географічно централізовані або 

рецентралізовані позиції, незважаючи на їх універсалістські презумпції, що 

часто ігнорують або применшують соціальні, історичні, культурні, політичні 

та ідеологічні фактори інтеркультурного театру ХХ ст.  

Всередині спільної європейської театральної традиції існують значні 

відмінності між національними театрами. Аналізуючи особливості 

інтеркультурності східного акторського тренінгу, важливо розуміти, що, 

незважаючи на наявність єдиного «східного візерунка» (особливо з погляду 

європейця) театрів Японії, Кореї, Китаю та Індії, початкові форми 

театральності означених східних культур різняться, що зумовлено 

ментальністю того чи іншого народу, його історією, соціальною практикою, 

духовно-релігійними засадами національної культури та ін.  

На межі ХХ ст., з появою західної культури в Китаї, китайський 

традиційний театр сицюй (xiqu), який протягом століть був одним із 
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найважливіших культурних інструментів, провідником історії, поезії, музики 

та сценічного мистецтва, опинився під впливом ідей західного театру. 

Необхідність політичної та економічної реформи наприкінці династії Цин 

викликала рух культурних реформ у Китаї, кульмінацією якого став рух 

четвертого травня 1919 р. Згідно з тим, як традиційна китайська культура 

була переоцінена з огляду західної культури, сицюй було переоцінено за 

парадигмами західного реалістичного театру. Таким чином, деякі радикальні 

інтелектуали або закликали до докорінної реформи сицюй з огляду західного 

реалістичного театру, або просто заперечували цінність китайської драми 

сицюй та існування істинного театрального мистецтва в Китаї. 

Обґрунтування, які лежать в основі цих аргументів, передбачають те, чого в 

китайському театрі нібито не вистачає, а що нібито є незаконним і 

непридатним для виживання і розвитку до рівня так званого збен хі (zben xi) 

– істинного театру, або чункуі хіджу (chuncui xiju) – чистого театру 

відповідно до західного реалізму та культурного дарвінізму. 

На думку деяких дослідників, естетика традиційного китайського 

театру, що вирізнялася протяжними монологами, неспішними 

філософськими висловлюваннями та закодованими фразами застарілою на 

сьогодні літературною мовою, не витримала стрімкого темпу сучасності. 

Окрім того, сама сутність китайського театру – суто традиційне звучання у 

вигляді музики, пісні, широко інтонованих речитативів для молодого 

китайця, який схильний до впливу західної масової культури, – поступово 

переставала бути звичним та рідним. Так, О. Юйянь, один із піонерів 

сучасного китайського театру, а також відомий актор чінджу стверджував у 

1918 р., що в Китаї взагалі немає театру через брак драматичної літератури, 

яка стала б суттєвим чинником існування театрального мистецтва [158, с. 

200–201]. Ху Ши, відомий як батько китайського Відродження та один із 

провідних інтелектуалів руху за нову культуру, стверджував, що сицюй не 

вистачало «методу літературної економії», а чинний метод стилізації «був 

недоречним, дурним, невірним» та «огидним», тоді як «західний театр 
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найбільше відповідав методу економії завдяки використанню «трьох 

єдностей» [113, с. 31–32]. 

Аргументи О. Юйянь та Ху Ши здаються застарілими та іронічними 

для сучасних діячів китайського мистецтва, які були під впливом західного 

авангардного театру. Передусім драматична література була відкинута як 

основа театрального мистецтва західним авангардним рухом, починаючи з 

А. Арто і продовжуючи Є. Гротовським. По-друге, західний авангард 

частково запозичував азійські традиції і знайшов власне натхнення та 

виправдання для самої відмови від домінування літературного театр і пошуку 

істинної сутності театрального мистецтва. По-третє, західний авангардний 

театр здійснив вплив на китайських митців в їх переоцінці своїх театральних 

традицій з огляду західного авангардного театру. Згідно з ними, 

реформаторами у світлі західного реалізму, як він визначений Г. Ібсеном, і 

літературного дарвінізму китайський сицюй не є «чистим театром» із його 

гетерогенною сумішшю музики, танцю, акробатики, жіночого уособлення, 

абсурдного гриму та пережитків китайських примітивних шаманських 

мистецтв, таких як wu та nuo, які повинні були відмінені. Цян Сюаньтун 

стверджував: «Якщо в Китаї буде справжній театр, то це, звичайно, театр у 

західному стилі, а не театр гриму». У будь-якому випадку він вимагав, щоб 

старі театри були закриті, а старі п‟єси повністю знищені. Відомий піонер 

руху четвертого травня 1905 р. Д. Чен запропонував у сицюй 

використовувати західні методи, такі як реалістична мова, декорації та 

ефекти електричного освітлення [85, с. 54].  

Зароджений на початку ХХ ст. «мовний театр» Китаю (драматичний 

театр або театр «розмовної» драми «хуацзюй») мав за мету підняти гострі 

соціальні проблеми та нести в глядацьку масу демократичні ідеї. На думку 

істориків китайського театру, від європейського режисерського театру Китай 

успадкував психологізм, реалістичне розуміння творчих процесів, прийоми 

режисерської побудови вистави та систему виховання внутрішньої техніки 

актора реалістичного театру та школи К. С. Станіславського [205, с. 112]. 
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Перші спроби застосувати систему Станіславського на національному 

ґрунті китайські театральні діячі здійснили в 1950-ті рр., проте 

зіштовхнулися з рядом проблем, які пов‟язані з відмінностями в 

світосприйнятті, цінностях та підходах до театрального мистецтва. У 1958 р. 

Мао Цзедун оголосив про «великий стрибок» у розвитку Китаю – у контексті 

китайського театру він позначився на подоланні «забобон», під яким 

розумілося шанобливе ставлення до використання зарубіжного, в тому числі 

і радянського досвіду. Відповідно висувалися вимоги створити щось нове, не 

властиве ані традиційному національному досвіду, ані іноземному – новий 

творчий метод, основою якого б став революційний романтизм. Дослідники 

наголошують, що тогочасна китайська сценічна система була запропонована 

на противагу системі Станіславського. Проте розробників все ж 

звинувачували в надмірному зверненні до використання чужого зарубіжного 

театрального досвіду як більш прогресивного і в спробах прищепити 

реалістичний театр на китайському ґрунті, що призвело до піднесення 

традиційного китайського театру сицюй [95, с. 193]. 

Аналізуючи особливості інтеркультурної взаємодії між східним і 

західним театром у цілому та акторським тренінгом зокрема, неможливо 

оминути увагою майстерну гру китайського актора, виконавця ролей 

жіночого амплуа «дань» у пекінській опері Мей Ланьфана. Його акторська 

гра, яка не мала нічого спільного з радянською театральною системою, 

здійснила великий вплив на методику В. Мейєрхольда, який особисто був 

присутній на виступах одного з Чотирьох великих дань золотої доби 

китайської опери під час гастролей у СРСР у 1935 р. Дослідники одностайні 

в припущенні, що саме створені ним комплекси акторських рухів та міміки, 

зокрема, виразні погляди, рухи кистями рук та ін., В. Мейєрхольдом було 

запозичено у власну тренінгову методику. 

На сучасному етапі для китайської театральної школи основним 

методом виховання актора є метод К .Станіславського, а його 

найважливішою складовою – тренінг. Тренінг сучасної школи театральної 
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педагогіки Китаю є специфічною адаптацією тренінгу східноєвропейської 

театральної школи. 

У Центральній Китайській театральній академії акторський тренінг 

поділено на шість блоків: увага, м‟язова свобода та контроль, відчуття віри та 

достовірність, спостереження та наслідування (цикли спостереження за 

тваринами і за людьми), комплексне навчання техніці виразності 

(«характерність», уява та творчість, спілкування та взаємодія). 

Основними художніми принципами мистецтва театру національної 

опери, що визначають програму підготовки актора традиційного китайського 

театру, є: умовність, максимальна лаконічність форми, перебільшення, 

ритмічність, життєвість та впорядкованість. Комплекс вправ із підготовки 

актора традиційної китайської опери спрямований на тренування «чотирьох 

вмінь»: співу, сценічної мови, сценічного руху та акробатичної майстерності, 

а головна специфіка полягає в тому, що заняття з безпосереднього 

тренування означених вмінь відбуваються відповідно до поділу на чотири 

амплуа: шен – чоловічі позитивні ролі, дань – жіночі ролі, цзин – чоловічі 

негативні ролі та чо – комедійні ролі, кожна з яких має власні вікові, 

соціальні, професійні та інші особливі характеристики, що створюються за 

допомогою особливої манери акторської гри, музичного супроводу, костюма 

та специфічного гриму.  

Необхідну технічну підготовку актору китайського національного 

театру допомагають набути п‟ять методів: техніка гри руками, техніка гри 

очима, техніка гри тілом, техніка гри поступом та фа. 

Корейський театр долучається до європейського театрального 

мистецтва вже понад століття, використовуючи європейські акторські 

тренінги та системи. 

У Кореї нова драма та театр європейського взірця з‟явилися лише в 

першій третині ХХ ст., а його розквіт прийшовся на 1980-ті рр. Як свідчать 

теоретики корейського театрального мистецтва, останнім часом більшість 

корейських вистав ставляться на основі реалізму, тобто корейський театр 
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відчуває сильний вплив системи Станіславського, яка з‟явилася в країні через 

японські переклади з англійської мови [111, с. 378–379].  

Водночас дослідники наголошують на проблемах, що виникають у 

корейських акторів на сцені, зокрема відсутності наскрізного мислення, 

гіпертрофованого прояву почуттів та емоцій, процесу раціонального 

мислення, перебільшення, інфантильності, пригнічення, приблизності, 

домінуванні техніки, недостачі реалістичності у виконанні [159, с. 128] – 

передусім через традиційну «родинність» корейців, джерелом якої є 

традиційний конфуціанський світогляд [132, с. 172].  

У «Східній країні етикету» з дитинства прищеплюють необхідні етичні 

принципи, що розвивають зовнішню культуру поведінки, в якій передусім 

заохочується турбота не стільки про себе, скільки про інших (відома як чон). 

Наслідком великих зусиль у дотриманні етикету є закриття індивідуальності, 

і саме через такий тип людських стосунків у театральній практиці виникають 

певні труднощі в аспекті вільної поведінки актора на сцені, оскільки вони 

постійно прагнуть підлаштуватися під партнера, поступаючись та 

підкорюючи йому власні дії – дії стають дрібними та боязкими, а конфлікт 

стирається. 

Надзвичайно важливим для корейських акторів є розуміння основ 

системи Станіславського, що спрямована на наближення до несвідомого 

через свідому психотехніку актора. Передусім таких її понять, як «якби» та 

емоційна пам‟ять, які допомагають зрозуміти свідомість суб‟єкта. Корейські 

теоретики театрального мистецтва наголошують, що для виконання світової 

дії корейським акторам, які відчувають вплив конфуціанської культури, 

необхідно постійно робити акцент на усвідомлення «Я» на сцені, формувати 

свідомий підхід до процесу творчості [112, с. 289].  

Головною відмінністю від звичної для країн пострадянського простору 

театральної освіти є те, що в Кореї відводить набагато менше часу для того, 

щоб розібратися в людській індивідуальній органіці, тоді як система 

Станіславського засновується на тому, що актор повинен передусім добре 
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знати себе як особистість. Наприклад, замість етюдів на органічне мовчання 

та спостереження за тваринами і людьми корейські студенти-актори з 

першого ж року навчання працюють з авторським словом. 

Принципи біомеханіки, сформульовані В. Мейєрхольдом, багато в 

чому споріднені зі східним театральним мистецтвом та психофізикою 

корейського акторства (наприклад, масковий принцип створення образу, 

музичність та ритмічність сценічної поведінки, віртуозна відточеність 

кожного руху, економна вибірковість жесту, чіткість пластичного малюнка, 

чітке вимовляння тексту з вивіреною мелодикою мови та ін.) і, разом із вже 

інтегрованою в університетський процес системою Станіславського, 

поступово стають зв‟язуючою ланкою між корейськими студентами-

акторами та сучасним театральним світом. Дослідники наголошують, що В. 

Мейєрхольд приділяв значну увагу конкретним проявам акторської 

майстерності східного театру, оскільки мистецтво гри китайських і 

японських акторів приваблювало його універсальністю, здатністю 

одночасного володіння рухом і голосом, ритмом та жестом [159, с. 315], було 

взірцем технічної досконалості та безпосередньо вплинуло на формування 

базових основ біомеханічного тренінгу.  

Акцентуючи на тому, що актор майбутнього повинен оволодіти 

власним емоційним поривом і тримати себе в межах техніки старого театру, 

він здійснював власні розробки акторського тренінгу, частково спираючись 

на техніки давньояпонського і давньокитайського театру. Період творчих 

пошуків у студії на Бородинській став для В. Мейєрхольда своєрідним 

апогеєм його захоплення театром Сходу. Він часто говорив студійцям про 

умовні прийоми японського, китайського, індійського театрів, згадував про 

йогів, їх особливий спосіб дихання. Різноманітний досвід східного театру 

В. Мейєрхольд включив у свою режисерську палітру та підкорив новим 

завданням сучасності [195, с. 312]. 

Наголошуючи на тому, що творчість актора є творчістю пластичних 

форм у просторі, у просторі сцени є проявом сили людського організму, а 
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будь-який прояв сили підкорюється єдиним законам механіки, В. 

Мейєрхольд стверджував, що для оволодіння пластичними формами, що 

складають сенс мистецтва актора, він повинен «вивчати механіку свого тіла. 

А, в ідеалі, у досконалості нею опанувати» [147, с. 55].  

За В. Мейєрхольдом, лише щоденний акторський тренінг міг 

уможливити оволодіння технікою виконання найскладнішої ролі: «жодному 

актору старої японської сцени не дано було стати трагічним актором, якщо 

він не пройшов акробатичної і танцювальної школи» [182, с. 179]. Прикладом 

високої професійної підготовки для нього були японські актриси С. Якко та 

Г. Оота. 

На основі біомеханічних дослідів В. Мейєрхольдом, у відповідь на 

проблеми театру початку ХХ ст., було сформовано власну техніку 

удосконалення акторського апарату – біомеханіку [11, с. 222].  

Біомеханіка В. Мейєрхольда – один із прикладів інтеркультурного 

акторського тренінгу. Вперше термін «біомеханіка» було використано 

Г. Дюшеном у ХІХ ст., а «біомеханічні вправи» розроблені в школі Р. Боде 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На основі ідей творця науки біомеханіки 

Р. Боде, в них поєднано елементи техніки кат (у формі канонізованих 

комплексів рухів, запозичених зі східних бойових мистецтв), напрацьовані 

театром штампи, ритмічні розробки Ф. Далькроза, елементи жонглювання, 

акробатики та ін. У систему вправ, розроблену Р. Боде, входили такі розділи: 

розслаблення тіла (у різних положеннях); обертальні рухи рук, ніг та 

корпусу; горизонтальні рухи; падаючі рухи; ходьба, біг, підскоки, закриті та 

відкриті стрибки; хвильові рухи рук та тіла; повільні, тягнучі рухи; підйоми 

та спуски; удари тілом (частинами тіла) горизонтально та вертикально; рухи, 

що розсікають простір [6, с. 23]. Для різноманітних рухів людини/гімнаста 

під музику та без неї Р. Боде розробив малюнки і ритмічні «значки», а в 

коментарях до них дав точний опис сил напруги та розслаблення, що 

врівноважують один одного в різних змінних положеннях тіла як у моменти 

фізичного руху, так і в моменти психологічних реакцій [66, с. 23].  
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Спираючись на теоретичні трактати Ж.-Ж. Новера, В. Мейєрхольд 

виходив із законів анатомії тіла та принципів його функціонування. Так, у 

«Листах про танець» французький танцюрист, балетмейстер і реформатор 

хореографічного мистецтва писав: «якщо актор не знає анатомії, то ніяка 

найглибша розробка психології не зможе його врятувати: він дуже швидко 

зламає руку або ногу» [155, с. 130–131]. Аналізуючи методику, розроблену 

переважно для школи гармонійного розвитку людини та школи танцю 

модерн, а згодом розширену та доповнену В. Мейєрхольдом, виділяють 

сорок два принципи «біомеханіки», найважливішими з яких є: 

– принцип біологічного «тіла-машини»: актор є водночас і машиною, і 

машиністом, тобто основою всіх процесів стає його рефлекторна збудливість; 

 – принцип опори: тіло утримується у стійкому положенні; 

– принцип рівноваги, балансу частин тіла відносно центру тяжіння у 

статичному положенні та в динаміці; 

– принцип економії енергії руху, тобто осмислене регулювання 

актором процесів енергетичного обміну із простором та партнером; 

– ритмічна організація руху та мови (дихання, пауза, звук, дактиль, 

стакато-легато); 

– принципи руху: початок – кінець, намір – рівновага – виконання, 

гальмування, фіксація, координація, парне-непарне, економія, включеність у 

рухи всього тіла (все тіло працює, коли рухається хоча б кінчик носа) [115, с. 

54]. 

Цей акторський тренінг сприяв відкриттю актором забутої ним мови 

пластичного мислення, що виражає характер, психологію та самого актора у 

сценічному просторі (див. Додаток В. Рис. Б. 7).  

В корейській акторській школі означені вище параметри сполучаються 

із прийомами бойового мистецтва тхеквондо, корейською школою танцю та 

системою тренувань, що прийнята в школах пхансорі та тальчума. 

Позиціонуючи біомеханіку як важливу складову програми навчання 

акторській майстерності, актуальним для корейської театральної школи на 
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сучасному етапі є впровадження біомеханічного опрацювання ролі за 

Мейєрхольдом як доповнення до психоаналізу життя образу за 

Станіславським. 

Театральна культура Японії, яка тривалий час перебувала в положення 

закритої країни, і, сформувавши своєрідні національні традиції, оберігає їх з 

особливою завзятістю, викликає широкий інтерес теоретиків і практиків 

театру в різних країнах світу. 

Формування з кінця ХІХ ст. в Японії культури європейського типу, що 

співіснує, а точніше, розвивається паралельно із традиційною японською 

культурою і на сучасному етапі, проявилося в поступових змінах, що 

відбувалися на побутовому рівні, у становленні національним характером 

японців нових рис і новим художнім мисленням, що природним чином 

відобразилося на театральних практиках та тісно пов‟язаною з ними 

системою національної спеціальної освіти. 

Дослідники наголошують на тому, що традиційне японське 

виконавське мистецтво, як і мистецтво більшості країн Азійсько-

Тихоокеанського регіону, свого часу відчувало інокультурні впливи з боку 

індійського та китайського буддизму та навіть ісламу [94, с. 146]. Після 

державного перевороту 1867–1888 рр., відомого як «Мейдзі ісін», було 

проголошено реставрацію імператорської влади і замість сегунату 

проголошено новий уряд, який ініціював низку перетворень, зокрема 

просвітництво, створення японської суспільно-політичної системи на зразок 

західних держав та ін. [149, с. 182–184]. 

Наприкінці ХІХ ст. унаслідок демократичного руху «Дзію мінкен 

ундо» в Японії виникає нова театральна школа Сімпа, яка еклектично 

поєднала в собі елементи традиційного і нового театрів. Метою діячів цього 

руху (станом на 1907 р. лише акторів серед них нараховувалося близько 230 

осіб) стало створення політичної драми на сучасні сюжети і розробка 

сучасної акторської техніки. Вистави труп Сімпа (однією з найвідоміших на 

початку ХХ ст. була трупа Кавакамі Отодзіро, яка гастролювала країнами 
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Європи та США) зазвичай репрезентували спрощений варіант вистав Кабукі 

– без умовної манери вимови діалогів та монологів, а також без багатих 

костюмів та декорацій і стали своєрідною адаптуючою силою на шляху до 

створення нового японського театру. 

Новаторством сценічної мови вирізняються вистави руху Сінгекі (у 

перекладі з япон. – «нова драма» або «новий театр»), який із моменту 

зародження в 1907 р. до 1960-х рр. вважався лідером японського театру 

європейського взірця, спочатку адаптуючи західну драматургію до японської 

сцени, а згодом здійснюючи самостійні творчі постановки як зарубіжної, так 

і японської драматургії нового взірця. Інтеркультурність у цьому разі 

проявилася на етапі становлення, посприявши створенню самобутнього 

японського театрального мистецтва. У 60-х рр. ХХ ст. у трупах Сінгекі 

відбулися молодіжні виступи за радикальне оновлення, які протестували 

проти нав‟язаного представниками старших поколінь напряму розвитку і 

активно експериментували з текстами, здійснювали спроби перейти на суто 

пластичну мову, створювали театр руху та ін. Одним з учасників так званого 

руху Ангура (від «андеґраунд» – підпілля) став Тадаші Сузукі, який заснував 

власну театральну трупу «Маленький театр Васеда» – її діяльність була 

зосереджена на фізичних талантах актриси Кайоко Сіраісі. Саме тоді Тадаші 

Сузукі почав працювати над власним методом навчання акторів «Suzuki 

Method of actor training» [121, с. 209]. 

На сучасному етапі Сінгекі визнано на державному рівні як 

академічний варіант сучасного драматичного театру, а кращим 

представником є трупа з Токіо «Хайюдза». 

Глобалізаційні процеси зумовили посилення міжкультурних контактів 

із країнами Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Ознайомлення з 

тенденціями розвитку західного театрального мистецтва ХХ ст. привчили 

діячів японського театру та глядачів до специфічної композиції, пластики і 

техніки, до інших художньо-естетичних принципів європейського та афро-

американського виконавського мистецтва. Саме інтенсивні зміни етнічного 
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темпераменту японців та глядацького сприйняття, на думку дослідників, 

зумовили феномен театральної культури Японії [94, с. 149]. Водночас 

наголосимо, що вплив західних театральних систем на японський театр 

насправді є набагато меншим за той вплив, який основні традиційні театри 

Японії – Но, Кабукі, Дзерурі та Каге сібай – здійснили на розробників 

європейських та американських акторських тренінгів, що зумовлено 

різницею культур і позиціюванням головного завдання не розвиток, а 

максимальне збереження традицій національного театру. Незважаючи на те, 

що з кінця ХІХ ст. в Японії здійснюються постановки європейської 

драматургії, досвід театральної школи виключається. 

Аналізуючи інтеркультурні процеси у контексті розвитку техніки 

японського актора, необхідно розуміти, що театр Країни вранішнього сонця 

зародився ще в добуддійські часи і пов‟язаний із ритуалами поклоніння богу 

Кагурі – танець і маска як сакральні елементи цього процесу стали ядром 

японського театрального мистецтва. Як стверджують історики театру, 

безпосереднє виникнення японського театру пов‟язано з появою пантоміми 

Гігаку («акторська майстерність») та танців Бугаку («мистецтво танцю») 

[148, с. 77]. 

Актор японського традиційного театру у власній майстерності зберігає 

нерозривний зв‟язок із ритуалом. Так, наприклад, вистави Но та Кабукі – це 

не лише естетичні видовища, але й дійства, що мають практичний характер, 

спрямований на розвиток духовного життя як актора, так і глядача, а хід їх дії 

характеризується жорсткими канонічними рамками, що містять у власній 

структурі ритуальну. Актор японського традиційного театру наділений 

особливою технікою виконавського мистецтва, що базується на тренінгах, 

концентрації, медитації, і поєднує у власному виконанні сакральну та 

естетичну функції. В театрі Но вся система навчання актора побудована на 

копіюванні жестів та інтонацій вчителя. Кожен жест та поза несуть певне 

семантичне навантаження [10, с. 70-71]. 
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Дзеамі, який створив вчення про ремесло актора Но, спрямовував 

виконавця не до міметичного наслідування, а до вміння «вчитися у речей» у 

руслі вчення юген, сприймаючи їх глибинну сутність. Поняття юген 

(приблизний переклад – «темне», «потаємне», «внутрішня глибина») 

походить від китайського ю – туманний та ген – темний глибокий і 

формується в рамках даоської та чань-буддійської філософії. Безпосередньо 

категорія юген пов‟язана з поняттям нерозкритої до кінця, внутрішньої 

невловимої краси образу, що пізнається скоріше інтуїтивно, ніж як щось 

очевидне, тому його досягнення вимагало особливого стану. В театрі Но 

виявляються спроби звернення до зміненого стану свідомості у актора і 

глядача, який необхідний для повноцінного сприйняття вистави. 

Однією з основних функцій ритуально-театралізованих вистав в Японії 

та країнах Східної і Південно-Східної Азії є спілкування з богами та духами, 

їх розважання, побажання довгожительства, а також самовдосконадення як 

учасників, так і глядачів. Таким чином місія учасників – бути посередником 

між божествами і людьми. Відповідно, на думку дослідників, поняття 

«актор» у цьому разі не відображає основний характер роботи виконавця 

[109, с. 7], а в Японії всіх виконавців традиційного театрального мистецтва 

означують поняттям «якуся» – «той, хто взяв на себе зобов‟язання гри». 

А. Жукова, досліджуючи трансформацію музично-виконавського 

мистецтва Японії кінця ХІХ – початку ХХІ ст., стверджує, що «навчання та 

тренінг традиційного театрального мистецтва є не лише частиною системи 

традиційного художнього виховання в Японії, а її найбільш ємною частиною, 

оскільки з дитинства забезпечує підготовку розуміння єдності людини з 

природою, родиною, суспільством, виховує в ній національні морально-

етичні цінності та вдосконалює її практичні навички [94, с. 148], і наголошує, 

що за цим філософським законом дзен-буддизму – взаємопроникнення 

протилежностей – сформувалася вся традиційна культура Японії. 

Окрім навчання японському традиційному музично-виконавському 

мистецтву, японський тренінг передбачає розвиток м‟язів, здорового 
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дихання, а також естетичного смаку. Відповідно проводяться наступні 

тренування: на розпізнавання образності японської традиційної музики (який 

звук викликає сенсові асоціації), співвідношення конкретного музично-

виконавського жанру з кольоровою гамою та можливості витримки в ній 

костюмів і групи в театрі Кабукі, точності та швидкості рухів пальців та 

кистей рук (відшліфовані рухи є свідченням духовної зрілості), на знання 

етикету та етики, яка нерозривно пов‟язана із правилами побутового 

вербального спілкування, відчуттям простору та світобаченням. 

Японське театральне мистецтво європейського типу, представлене 

такими видами театру, як Сімпа, Сінгекі та Сінкокугекі, сформоване у ХХ 

ст., має важливе значення для сучасного інтеркультурного театру, що 

пояснюється «ефектом зворотного впливу» досягнень японських акторів, 

експериментів японських режисерів, які поєднують театр, традиційне 

мистецтво Японії, а також досвід традиційного виховання актора на основі 

філософії, естетики, дихальної гімнастики дзен-буддизму з провідними 

напрямами європейського театру.  

  

Висновки до Розділу 2 

Особливу увагу в контексті важливості для майбутнього актора 

дослідження природи людини привертають звернення провідних теоретиків і 

практиків західної театральної режисури і педагогіки до традиційних східних 

театральних практик та давніх східних філософських систем, в яких існують 

спеціальні способи відродження та активації творчого потенціалу і резервів 

акторської психіки. 

Театральне мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. було своєрідним 

плацдармом для різноманітних форм синтезу естетичних напрямків, 

художніх шкіл, методів та стилів. У пошуках універсального шляху розвитку 

театру провідні режисери-реформатори ХХ ст. активно зверталися до 

традиційного сценічного мистецтва, релігійно-філософських вчень, 

духовних, ментальних та фізичних практик країн Східної (Китай, Японія), 



120 

 

Південно-Східної (Таїланд, Лаос, Індонезія, Сінгапур) та Південної Азії 

(Індія). 

Різноманітні елементи традиційних західних та східних культурних 

практик були в центрі уваги театральних режисерів ХХ ст. у процесі 

розробки новаторських методик і методів виховання актора. Дослідження 

ними локальних театральних культур посприяло пошукам універсальних 

законів сценічної умовності, нових акторських методів самопізнання та 

розкриття власного творчого потенціалу. У власних пошуках методики 

виховання актора театральні режисери ХХ ст. звертаються до східного 

світогляду, оскільки неординарний метод і особливий погляд на природу 

свідомості та її функціонування в світі сприяє створенню тренінгів, що 

дозволяють вирішити ряд прикладних завдань у контексті специфіки 

акторської майстерності. 

Перекладання матеріалу (східних практик) на західну понятійну 

структуру або будь-якого роду синтез східних та західних концепцій, 

спрощуючи, не розкриває всієї глибинності східних практик та релігійно-

світоглядних орієнтирів, проте сприяє опануванню актором новаторських 

методологічних підходів, зокрема інтуїтивних прозрінь, споглядання, бачень 

та ін. 

Протягом століть винайдено величезне розмаїття систем, програм та 

тренінгів, спрямованих на розвиток виразного руху, що мають єдину мету 

взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього світів актора. Окремі 

програми побудовані, спираючись на принцип головування думки, емоції, 

почуття; інші, навпаки, фокусують увагу на русі як імпульсі до відчуття, але 

всі приходять до єдиної мети – можливості «мислення тіла». 

Досвід європейської та американської театральної педагогіки 

спирається на пластичні тренінги, які засновуються на принципах напрямів 

Ф. Дельсарта, М. Чехова, відомі тренінги Є. Гротовського, Е. Барби та інші 

системи, що засновані на танцювальних тенденціях стилю модерн, східної 

гімнастики та йоги. 
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Китайські та японські театри надихнули В. Мейєрхольда на те, щоб 

«повторно театралізувати» театр та зумовити курс театру ХХ ст. Г. Крег 

активно цікавився азіатськими театрами в перші два десятиліття ХХ ст., коли 

боровся проти натуралізму в європейському театрі. Нинішні практик 

світового театрального мистецтва Є. Гротовський, П. Брук, А. Мнушкіна, Е. 

Барба, Р. Шехнер, Р. Уілсон та П. Селларс зробили великий внесок у 

розвиток інтеркультурного театру ХХ – початку ХХІ ст. Є. Гротовський 

підтримував духовний зв‟язок з азіатськими театрами і культурами через 

свою власну театральну практику. Постановка П. Бруком індійського епосу 

«Махабхарата» не лише стала важливою віхою в його творчому пошуку 

«універсальної мови театру», але й успішним дебютом у практиці і теорії 

сучасного міжкультурного театру. Спираючись на власні інтеркультурні 

експерименти з різноманітними азіатськими театральними формами, 

А. Мнушкіна підтверджує позицію А. Арто про те, що «театр – це Схід». У 

своєму дослідженні та експериментах у галузі театральної антропології Е. 

Барба, можливо, найамбітніший та цілеспрямований художник у сучасному 

інтеркультурному театрі, проводив польові дослідження в ряді азіатських 

країн і тривалий час брав участь в експериментальному співробітництві з 

акторами з Балі, Китаю, Індії та Японії, що призвело до формування 

унікального бачення «євразійського театру». 

Центральне місце в театральній діяльності В. Мейєрхольда посідав 

пошук геніального театрального мистецтва – мистецтва «умовного театру». 

За В. Мейєрхольдом, його умовний театр спрямований на те, щоб акторська 

гра стала «центральною позицією в сценічному мистецтві». У власних 

пошуках режисер звернувся до поважних традицій умовного театру і 

знайшов, що в XV та XVII ст. «театри Далекого Заходу (Франція, Італія, 

Іспанія та Англія) і Далекого Сходу дзвонили в дзвони справжньої 

театральності». У театральних експериментах і теоретичних пошуках у перші 

десятиліття ХХ ст. В. Мейєрхольд асимілював деякі прийоми і умовності 

китайського xiqu та японського Кабукі і Но, зокрема акторські техніки, 
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включені в його біомеханічні етюди, використання «слуг просценіуму» та 

метод попередньої дії та ін. У 1929 р. В. Мейєрхольд написав, що вірить в те, 

що новітні технічні досягнення радянського театру виросли на коріннях 

традиційного театру екзотичних країн, переважно в Японії та Китаї. Його 

бачення та практика традиційного театру додатково підкріплювалися 

спостереженнями за грою видатного діяча китайського театру Мей Ланьфана. 

Східній театральній культурі, зокрема театру країн Східної та 

Південно-Східної Азії, властива первинна форма мистецтва, в основі якої 

покладена ідея синкретизму, що вимагає особливої техніки виконавського 

мистецтва, що полягає у знанні канону та спеціальному процесі навчання. 

Важливою особливістю цієї техніки є здатність виконавця досягати під час 

вистави якості «буття», тобто стану «тут і зараз» при втіленні канонічного 

образу. Перебуваючи у цьому стані, виконавець відтворює канон, 

відмовляючись від побутової поведінки та звільнюючи свідомість. 

Результати Розділу 2 висвітлено в публікаціях [43–45]. 
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 РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА АКТОРСЬКОГО ТРЕНІНГУ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОГО ІНТЕРКУЛЬТУРНОГО ТЕАТРУ  

 

 

 

3.1. Сучасні інтеркультурні методи підготовки актора: тіло та 

голос в закодованих засобах виразності 

Основи акторської майстерності закладені в роботі людського тіла, 

універсального для всього людського виду. Одним зі своєрідних аспектів тіла 

будь-якого актора є те, що на нього дивляться, а він, осмислюючи, що на 

нього дивляться, одночасно захоплений дією. Феноменолог і теоретик 

акторської майстерності Б. Уілшир у праці «Рольова гра та ідентичність: 

межі театру як метафори» стверджує, що «тіло, яким живеш та нерозривно 

від нього самого, має ненадійну ідентичність… Моя виразність пізнається 

моїм власним відображенням лише тому, що початково вона відома до 

рефлексії через виражальні та сприйнятливі тіла інших» [204, с. 184]. І 

продовжує думку: «Я» – це іноді свідоме тіло, яке проявляється в театральній 

манері для інших, і перші і третій погляд на нього глибоко взаємопов‟язані» 

[204, с. 232]. На основі наведених цитат можемо зробити висновок, що, 

незважаючи на те, який театральний метод вивчається, культура 

театрального вираження є нормою. Тіло актора, або, точніше сказати, 

тіло/розум, лежить в основі всього вираження і вимагає, щоб викладач 

акторського тренінгу сприймав це вираження серйозно, з глибокою повагою 

до умов життя людини – міжособистісні взаємодії, створені між студентами 

та викладачем в інтеркультурному акторському тренінгу, мають 

основоположне значення. 

Однією з найпопулярніших методик навчання актора на сучасному 

етапі небезпідставно вважається «Suzuki Method of Actor Training», 

розроблений всесвітньовідомим японським театральним режисером Тадаші 
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Сузукі на основі поєднання традиційних театральних технік Давньої Греції та 

східних бойових мистецтв із метою формування та удосконалення процесу 

акторського перевтілення завдяки віднайденню та чіткому розподілу 

внутрішньої енергії. Біологічна енергія актора таким чином повинна 

трансформуватися на силу акторської виразності [34, с. 209]. 

Режисер наголошує, що передусім хоче повернути театру можливість 

та здатність людського тіла як цілісності, що виражається не в спробах 

зближення сучасного театру і східного традиційного театру, а в створенні 

нового театру шляхом використання самобутніх та цікавих рис театру 

старого часу для подолання занепаду театру сучасного. У власному тренінгу 

Тадаші Сузукі передусім робить акцент на поверненні актору відчуттів та 

можливості самовираження, які засновані на тваринній енергії та об‟єднанні 

всіх можливостей і сили людського тіла в єдине ціле. 

Особливу увагу розробник зосереджує на тренінгу нижньої частини 

тіла, особливо ніг, справедливо вважаючи, що «відчуття доторкання тіла і 

землі є воротами в активізацію функцій тіла, а також висхідною точкою 

театру» [133, с. 14] (див. Додаток В. Рис. Б. 8). 

Сенс методу Тадаші Судзукі полягає у відчутті власного тіла через 

фізично складні рухи, внаслідок чого актор може значно покращити власну 

техніку голосоведіння, посилити виразність мінімалістичних жестів та 

розвинути максимальну концентрацію. Акцент робиться на тому, щоб актор 

досягнув взаєморозуміння засобами свого тіла, перетворившись на так 

званого «інтегрованого актора», тіло та голос якого поєднані почуттям 

сильного наміру.  

Ключовим поняттям методу є робота із тваринною енергією, яку 

сучасний актор втрачає з розвитком технологій, її активізацією та відчуттям 

у тілі. Метою виконання запропонованих вправ є здобуття такої 

концентрації, яка дозволить актору вільно використовувати кожне із п‟яти 

відчуттів, якими природа наділила людину, – зір, слух, смак, дотик, нюх. 
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Важливими у тренінгу є вправи на збереження концентрації, специфіка 

яких полягає в повільному і плавному падінні та вставанні на ноги, 

зберігаючи концентрацію, щоб у будь-який момент завмерти та лишитися на 

певний час у такому положенні.  

Вправи на постановку дихання та руху актора є основними в тренінгу 

Тадаші Сузукі і вимагають віднайдення актором центру тяжіння, перенесення 

його на область третьої чакри (на кілька сантиметрів нижче пупка), 

статичності верхньої частини тіла, досягнення балансу дихання та головне – 

виразної роботи м‟язів ніг (кроки та фігури виконуються під ритмічну музику 

вуду) [78, с. 118].  

Одним із прикладів інтеркультурного акторського тренінгу другої 

половини ХХ ст., який успішно використовується на сучасному етапі, є 

техніка підготовки актора «Погляд» американського режисера, театрального 

педагога Е. Богарт. Дослідники наголошують на гармонійному поєднанні в 

означеній техніці постмодерністських ідей американського хореографа 

М. Оверлі, зокрема метод «Шість поглядів» та методу інтенсивного 

фізичного навчання актора Тадаші Сузукі, який включає три основні 

напрямки – енергію, дихання та центри тяжіння, завдяки яким тіло не просто 

стає сильним та спритним, але й набуває «голос», а його енергія пов‟язує 

актора з глядачем завдяки заповненню всього простору. 

Переосмисливши запропонований М. Оверлі метод, який складається з 

шести рівнозначних напрямів – простір, форма, емоція, рух, час та сюжет, що 

проявляються у здатності сприймати фізичну взаємодію, перцептивній 

здатності сприймати форму, здатності сприймати емоційні стани і самому 

перебувати в емоційних станах, здатності ідентифікувати кінетичні стани за 

допомогою пам‟яті, здатності сприймати тривалість дії або стану, а також 

механізми і інструменти, закликані регулювати їх тривалість; здатності 

сприймати та узагальнювати інформацію протягом періоду часу і робити 

висновки відповідно, Е. Богарт взяла за основу мінімалізм та деконструкцію 

як два принципи постмодернізму, які дозволять актору перейти від 
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однозначності висновків до відносності будь-яких цінностей та канонів. У 

поєднанні із запереченням об‟єктивності та грі сенсами означений підхід 

сприяє відкриттю актором нового рівня інформації в ігровій формі – 

постмодерністська техніка актора передбачає його становлення як дослідника 

нових форм сприйняття реальності, шукача істини, відкриття для себе 

унікальної енергії та усвідомлення себе та світу крізь призму нестандартного 

погляду на життя. 

Окрему увагу в контексті теми цього дослідження викликає 

регіональний аналог «Suzuki Method of Actor Training» – розроблений 

австралійськими режисерами Д. Ноббсом та Д. Керрол, керівниками компанії 

OzFrank Theatre метод «Frank Suzuki Performance Aesthetics», в якому 

інтеркультурність проявляється через залучення до японської методики 

типових елементів австралійської культури. 

Варто зауважити, що компанія OzFrank Theatre фокусується у власній 

діяльності на постановках вісцерального театру – віртуозна акторська техніка 

та естетика якого заснована на поєднанні сучасної східної та західної 

театральної практики, зокрема японського та австралійського театрів – 

австралійської форми та змісту з азіатською чутливістю для створення 

японсько-австралійського цілісного театру злиття [138, с. 72]. Концепція 

компанії будується на позиціюванні єдиними умовами успіху в акторській 

професії духовної сили та постійного прагнення до самостійної 

індивідуалізації [154, с. 34]. Динамічний розвиток актора досягається 

внаслідок тривалого тренінгу, що складають екстремальні фізично важкі 

вправи та оволодіння філософськими принципами методу Тадаші Сузукі. 

Осмислити його цілісний образ та «дзен-подібне психологічне підкріплення» 

актор може за 6–15 років.  

Д. Ноббс у власному акторському тренінгу робить акцент на посилення 

відчуття у актора часопростору та процес формування відчуття його фізичної 

присутності. У потоці власної чуттєвої енергії актор закладає вербальні знаки 

– інтелектуальну інформацію, надаючи їй форми та глибинності. 
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У процесі тренінгу актор повинен навчитися діяти від себе самого в 

цілому, одразу включаючи тіло і голос, щоб говорити в будь-якій позі або 

рухаючись із будь-якою швидкістю. Методика FSPA використовує рухи як 

інструмент віднайдення акторського голосу. 

Д. Ноббс акцентує на тому, що інтеркультурними засадами методу 

«Frank Suzuki Performance Aesthetics», окрім японського тренінгу «Suzuki 

Method of Actor Training», є західні кінестетичні практики та танець 

контемпорарі. Адаптаційна форма методу Тадаші Сузукі доповнена вправами 

на перенесення руху, що виходить із центру тіла під час танцю на розвиток 

голосу актора, оскільки і рух, і голос мають однакові імпульси. Студенти 

досліджують генезу власних рухів та голосу, опановуючи знання, як 

рухатися, а не вивчають якісь певні рухи – це універсальне знання вони 

можуть задіяти згодом у будь-якій сценічній дії [154, с. 98]. 

Оскільки сцена поглинає тіла акторів, великого значення набуває 

акцентація на медитативних аспектах. Безпосередньо акторський тренінг 

«The Frank Suzuki Performance Aesthetics» є медитацією, в окремі вправи з 

«Граматики ніг» Тадаші Сузукі застосовуються з метою створення 

самогенеруючого активного стану актора.  

Характерною рисою адаптації акторського тренінгу Тадаші Сузукі 

Д. Ноббсом є: 

– робота з фізичним та метафоричним Центром актора;  

– прагнення до опанування актором потоку внутрішньої енергії, що 

активізує м‟язи, голос та дихання; 

– концентрація на поняттях «Центр», «Ядро» («Ядро» сприяє 

забезпеченню стабільності та рівноваги, а уява та стимули генеруються 

«Центром»), «буття», «почуття» та акценті не на інтелектуальних атрибутах, 

а на відчуттях, адже саме вони керують діями.  

Робота з фізичним центром, окрім вправ із методу Тадаші Сузукі 

(зокрема, одного із його сигнатурних елементів – тупотіння), включає кроки 

та рухи австралійських соціальних танців 1960-х рр. («Stomping at Maroubra» 
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та ін.) – будь-який контакт ніг актора зі сценою повинен бути осмислений 

ним як енергія та рухома сила його творчості, що може проявитися в диханні, 

русі, голосі. На основі групової вправи для осмислення себе в просторі 

Тадаші Сузукі (у методі японського режисера вона має назву «The Slow Ten 

Tekka Ten») [78, с. 83] Д. Ноббсом було розроблено деякі оригінальні вправи 

для здійснення глибинного впливу, наприклад, «Tenteketen: Off the Wall with 

Teddy Bears». 

Поняття «Центр» становлять три ментальні (чіткість та ясність думок; 

вільний інтелектуальний вибір; чітке вираження внутрішнього малюнку) та 

два фізичні аспекти (чіткі та ясні рухи і голосоведіння – спроможність за 

допомогою голосу чітко виражати емоції та думки; глибинність енергії, що 

заряджає м‟язи актора для рухів, дихання та голосу). 

Для того, щоб працювати з «Центром», який у співпраці з інтелектом 

посприяє відчуттю актором внутрішнього «Я» та дозволить пронизувати 

ядро уявою, актор має відчути власне фізіологічне ядро та езотеричний 

центр, щоб не лише розуміти, а й осмислювати біологічний і творчий 

процеси [133, с. 16]. 

Важливе значення в акторському тренінгу «Frank Suzuki Actor 

Knowhow» посідає розвиток «власного Я». Завдяки сильному збудженню від 

багаторазового повторення складних вправ, виконання яких викликає 

дискомфорт через незвичні пози та позиції, актор, не прислухаючись до 

власного его та свідомості, може зрозуміти та осмислити власні можливості 

та обмеження. Безумовно цей підхід – авторська адаптація методу Тадаші 

Сузукі, який першим із театральних режисерів розробив методику для 

розчинення Его та Свідомості актора шляхом жорсткого та 

«високоенергійного» фізичного тренінгу, що складається з багаторазового 

повторення вправ.  

Танець в акторському мистецтві був і лишається основним 

виражальним засобом у процесі виховання пластичності актора та, 

відповідно, відіграє важливу роль у сучасних акторських тренінгах. 
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Особливу увагу в контексті інтеркультурності привертає японський 

авангардний танець буто, який західні театральні педагоги розглядають як 

форму тілесної репрезентації сучасної доби, художні особливості якого 

відображають новаторське розуміння тілесної сутності людини (див. Додаток 

В. Рис. Б. 9). 

Наприклад, К. Беркет у власному акторському тренінгу спирається на 

італійську оперу, комедію Ч. Чапліна, китайську оперу та японський танець 

буто з метою встановлення спільних рис кінестетичної координації [56, с. 

254].  

Варто зауважити, що сам танець буто також є інтеркультурним і виник 

в Японії наприкінці 1950-х рр. на основі синтезу національних традицій та 

західних культурних установ (передусім через освоєння хореографічних 

традицій фламенко, джаз, модерн та німецький експресивний танець). На 

основі західної хореографії модерн його розробники – танцюристи Тацумі 

Хідзіката та Куцуо Оно створили нові форми та нову філософію танцю, в 

якому прагнули втілити не лише етнічні особливості сприйняття тілесності, 

але й характерні для японської традиції розуміння взаємодії людини зі 

світом. На думку дослідників, буто одночасно демонструє розрив із 

національними театрально-хореографічними традиціями (в розумінні 

значення школи, семантики жесту) та спадковість (в розумінні необхідності 

досягнення виконавцем особливого медитативного стану) [175, с. 150].  

Основоположними характеристиками буто, що використовуються в 

інтеркультурних акторських тренінгах сучасності, є:  

– утримання низького положення центру тяжіння за рахунок 

використання характерних етнічних особливостей японського тіла – 

вигнутих ніг (будь-які високі стрибки та обертання в буто відсутні); 

– витягнення таких жестів та поз, які приховані в сутінках історії та 

випускання їх через власні тіла (у буто характерною, але не обов‟язковою 

рисою є білий грим на оголених тілах та поголені голови); 
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– танцювати в аномальному стилі: один із основних принципів буто 

полягає в тому, що рухи повинні йти з глибини тіла, таким чином звільняючи 

щось, що приховано в підсвідомості і накопичується в несвідомому тілі. 

В акторському тренінгу сенс використання буто полягає в тому, щоб 

відмовитися від свідомої демонстрації, «показу» рухів, відповідно сенсом є 

не дія, а саме існування тіла, його перебування у просторі. Цей метод 

передбачає зведення танцю як такого до мінімальних рухів; можливо взагалі 

перебувати без рухів, оскільки жест не задається, а народжується з відчуття 

внутрішньої необхідності. Актор повинен вийти за рамки власної 

особистості, «прибрати своє Я з центру світу» [32], надати тіло для 

вираження сутності природних об‟єктів – від тварин до неживих предметів. У 

акторському тренінгу буто передбачає звернення до образів-архетипів, що 

стоять над особистісним досвідом людини, і сприяє переміщенню тіла в 

область неясних матерій. Розробник буто Тацумі Хідзіката наголошує, що 

фактична робота танцю полягає в «археології тіла», в тому, щоб розбудити 

емоції тіла, яке спить у глибині історії, і при цьому «немає необхідності 

підкреслювати присутність виконавця» [60]. Дослідники наголошують, що 

такий підхід пов‟язаний з особливим розумінням тіла, який сильно 

відрізняється від механістичного образу тіла на Заході, оскільки європейська 

традиція передбачає визначеність тіла в просторі та його структурність, а в 

культурі Сходу домінує уявлення про тіло як про сосуд, в якому циркулює 

енергія [175, с. 154]. Надзвичайно важливим інтеркультурним аспектом буто 

в межах акторського тренінгу є взаємозв‟язок із традиційним японським 

театром Но, передусім з обов‟язковою внутрішньою концентрацією, 

практично медитативним станом актора.  

Один із варіантів тренінгу передбачає відтворення складної 

послідовності різноспрямованих рухів, які виконуються в різному ритмі, з 

координацією яких свідомість не може впоратися. Метою його є перехід 

свідомості на новий рівень внаслідок розірвання зі звичним у процесі 

виконання надскладного завдання [32]. Не менш корисним варіантом є 
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тренінг «зв‟язування тіла словом», виконуючи який актор запам‟ятовує певні 

фрази, представлені соматичними та сенсорними сигналами, і уявити їх 

діючими у своєму тілі (кожна фраза повинна бути пов‟язана з певною 

частиною тіла та її положенням). Наприклад, «рухатися – але не ходити – між 

небом і землею», «помістити скляне око в центр лоба», «суглоби підвішені, 

як у кроці павука» та ін. Засновані на алогізмах фрази, що нагадують систему 

дзенських коанів, надають актору психологічний імпульс та призводять до 

інтуїтивного способу пізнання.  

Дієвість включення до сучасного акторського тренінгу техніки буто 

доводить актор Королівського шекспірівського театру Грег Хікс, який 

використовує техніку буто для розвитку внутрішнього світу своїх персонажів 

[74, с. 379]. 

Кілька тренувальних сесій сучасного інтеркультурного акторського 

тренінгу, розроблені на основі вправ французького режисера, засновника 

(1990 р.) та директора (1990–1996 рр.) Міжнародного інституту актора 

(l‟Institut International de l‟Acteur) в Лектурі П. Пезіна [166], відомого 

японського актора театру Но і театру П. Брука Йоши Ойда [157], 

Є. Гротовського, Ж. Лекока, японського театру Кабукі, В. Сполін [183], 

Т. Річардсона [167] та ін. 

1) Масаж та розслаблення: розслаблення в положенні лежачи, сидячи, 

стоячи; розслаблення без фіксованого дихання та з регульованим диханням; 

масаж у парах із наступною парною релаксацією. Метою всіх вправ на 

розслаблення (релаксацію) є сприяння послідовному вивільненню імпульсів. 

2) Техніки дихання – вправи з розділу «Видих» побудовані за 

тричастинною системою «йо-ха-кью», що була розроблена в ХІV ст. великим 

японським мислителем і актором Дзеамі, а згодом отримала своє пояснення в 

теоретичних працях П. Брука, Е. Барби, Йоши Ойда та ін.; 

3) Робота над резонаторними центрами – включає вправи, що сприяють 

пошуку способів повернення до стану первісного звучання голосу, до його 

вібрації; 
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4) Актор у сценічному просторі: 

– актор і простір – тіло актора повинно вміти «слухати» простір, 

оскільки воно є найважливішою складовою творчого процесу, який вимагає 

повної присутності та прилаштування; 

– життєвий простір актора: його «шар»; 

– сценічний простір; 

5) Відчуття ансамблю – чим більше актор відточує власну чуттєвість і 

техніку проживання ролі, тим більше стає залежним від інших, які існують не 

стільки для підтримки гри, скільки для її натхнення. Завдяки рішучості 

кожного учасника вступати в контакти з іншими група в цілому здійснює 

перші кроки до згуртованості та відчуття ансамблю; 

6) Актор і його стосунки з партнером: 

– спілкування, енергетична рівновага (ці стосунки являють собою 

органічний процес, який вимагає від актора повної віддачі; взаємне 

спілкування повинно бути постійно активним; не варто забувати, що завдяки 

взаємному обміну між партнерами формується драматичний конфлікт); 

– ставлення до партнера, полемічна рівновага (вправи спрямовані на 

постановку практичної гри акторів у залежності від кульмінації стосунків, де 

високо емоційна напруга споріднена з актом боротьби партнерів); 

7) Принципи роботи з предметом: 

– «Гра з палицею» на основі «біомеханічної» системи В. Мейєрхольда 

та техніки «експресивних рухів»: баланс із палицею; кидання палиці; 

обертання палиці (ця вправа вважається найбільш складною координаційною 

вправою, оскільки засновується на подоланні супротиву «торсійних полів» і 

дозволяє актору досягнути злагодженості роботи не лише на фізичному, але 

й на психологічному рівні – рух спіраллю активізує всі чакри та сприяє 

переходу на якісно новий рівень свідомості, близький до гіпнотичного, 

творчого); 

– робота з предметами: актор вчиться долати факти інерції у сприйнятті 

як світу речей, так і людей, а також вибудовувати нові стосунки «тут і зараз» 
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у моменти безпосереднього контакту з предметами і партнерами. Предмети 

допомагають актору не лише розвивати уяву, але й оформлювати власні 

фантазії в конкретні фізичні форми, які набувають багатозначності та 

символізму. Принципи, вивчені в циклах вправ «баланс із палицею», 

поширюються на такі нейтральні предмети, як стілець, м‟яч, тканина, 

капелюх та ін., що можуть мати багато значень та варіантів використання, 

окрім безпосереднього. На прикладі роботи з палицею як засобом подолання 

блокування фізичного та психологічного походження можна пояснити 

практично всі принципи «біомеханіки» і водночас як нейтральний та 

одночасно конкретний предмет сприяє створенню сценічної умовності, в якій 

актор зможе проявити себе біологічно цілісно, адекватно та творчо, згідно з 

принципом «екстрабуденного» (за Е. Барбою) існування актора в сценічних 

умовах; 

– робота з віялом на базі вправ класичного японського театру Кабукі –

саме нейтральність предмета дозволяє передавати з його допомогою не лише 

місця дії, події, що відбуваються, але й нюанси емоційного стану, які в 

японському театрі не «граються», а виражаються жестами, голосом, 

музикою: віяло дозволяє актору лишатися холодним у своїй грі, але з 

допомогою предмета виражати все багатство людської психіки, зміну 

переживань, емоційне забарвлення дії, зосереджуючи основну увагу 

(енергію) на роботі з віялом, а не на власних переживаннях; 

– принципи роботи з маскою; 

– принципи імпровізації (вправи на розігрів, базові вправи та вправи на 

створення ситуації); 

– вправи «підвищеної напруги»; 

– тренінг на основі роботи з «анонімним текстом». 

Унікальний акторський тренінг, заснований на навчанні акторів 

психофізичним процесам із використанням азійських бойових мистецтв та 

йоги, репрезентує Ф. Заріллі. Відомий режисер, актор і акторський тренер, 

художній керівник заснованої в 2000 р. компанії «The Llanarth Group», 
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керівник Інтеркультурного театрального інституту (Сінгапур), Норвезької 

театральної академії та багатьох інших інтеркультурних театральних 

організацій, розробив унікальний, інтенсивний пре-перформативний процес 

для навчання акторів, який поєднує в собі форми навчання, вибрані з 

практики йоги та азіатських бойових мистецтв – каларіпаятту (kalarippayattu) 

з Керали, Індія, та стилю тайціцюань Ву (taiqiquan Wu) з Китаю (див. 

Додаток В. Рис. Б. 10). 

Ф. Заріллі, теоретик театрального мистецтва та експерт з індійських 

бойових мистецтв, багато писав про акторську майстерність і тіла. Він 

передбачає, що виконавці можуть розвивати усвідомлення не лише 

психофізичними діями, які вони виконують перед аудиторією, але і тонше 

внутрішнє усвідомлення більш інтуїтивних аспектів свого власного досвіду. 

Сюди входять дихання актора, його емоційні контакти, певні положення тіла. 

У публікації «До феноменологічної моделі втілення способів досвіду актора» 

(«Toward a phenomenological model of the actor‟s embodied modes of 

Experience», 2004 р.) він пише про зустріч актора з цими різними пластами 

досвіду. Високий рівень акторської майстерності Ф. Заріллі (сам режисер 

називає це «зовнішнім естетичним розумом тіла») [211, с. 660] зумовив той 

фактор, що його фізична підготовка базується на традиційному 

південноіндійському бойовому мистецтві каларіпаятту та найбільш 

закритому бойовому мистецтві Марма Аді. 

Каларіпаятту (інд. «Kalarippayattu», від «Kalari» – «священне місце» та 

«ppayattu» – «бій» ), що виникло на території сучасних татів Керала та 

Тамілнаду і високо цінується майстрами бойових мистецтв як найдавніше з 

бойових мистецтв Індії, що збереглося до наших часів, – його витоки 

відносяться до ІІІ ст. до н. е. [91, с. 8]. 

Марма Аді тісно пов‟язане з фізіологічними особливостями людини, 

точніше з теорією про циркуляції внутрішньої енергії «прана». Марма Аді 

нагадує китайське бойове мистецтво Дім Мак і спрямоване на вплив на 

енергетичні канали і циркуляцію внутрішньої енергії в тілі людини – її 
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основу становлять давні практики йоги та аюрведи, а особливе місце 

приділяється вправам на дихання, концентрації та медитації. Завдяки цьому 

цінному досвіду актор може повністю зосередитися на виставі і водночас 

усвідомлювати погляд глядача і осмислювати, що він постає перед ним як 

об‟єкт. Це високорозвинений стан акторської майстерності, коли погляд 

актора на себе і погляд глядача на виставу можуть легко збігтися один з 

одним або в якому різні погляди переплітаються з власними тілесними 

імпульсами в імпровізаціях та грі – в них не стільки раціонального розуму, 

скільки інстинктивних сутностей актора. Окрім того, при використанні 

тексту тіло повинно бути повністю залучене у фізичну оцінку актора, 

дозволяючи погляду проявлятися у дії, що залежить від почуттів, спогадів та 

переживань, а не від заздалегідь підготовлених рішень. Кожне слово, яке 

вимовляє актор, повинно засновуватись на його фізичній позі, тобто 

відповідати фізичному стану. Феноменолог М. Мерло-Понті називає цей стан 

«живе тіло» і наголошує, що воно є рефлексивним і проявляється в тому, що 

життєвий досвід дозволяє значенню будь-якої зустрічі проявлятися в дії [145, 

с. 32]. Замість того, щоб жити в переживанні, в якому існує відчужуючий 

розкол між об‟єктивним поглядом глядача і власним відчуттям себе актора, 

він може поступово встановлювати стосунки із втіленим почуттям себе 

самого. Сучасний теоретик і практик театрального мистецтва Дж. Хейс у 

праці «Тіло, яке знає» («The Knowing Body») [110, с. 222] називає цей 

життєвий досвід на сцені терміном «interplace» («переміщення»), що було 

запропоновано американським феноменологом Е. Кейсі [79, с. 213]. 

«Переміщення» означає, що будь-яке людське тіло здатне завчатися новим 

тілесним рухам або технікам, які закодовані культурно. Таким чином, «місце 

переміщення» – своєрідне місце зустрічі між культурним та фізичним. Живе 

тіло як таке взаємозалежне місце піддається культурним впливам різних 

видів, і всі вони самі собою залежать від певних тілесних технік для їх 

власної реалізації. Людське тіло здатне вчитися, розширювати та пробувати 
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нові техніки. Актор може вивчати розмаїття різних театральних прийомів, що 

походять із різних культур. 

Деякі сучасні інтеркультурні акторські тренінги сконцентровані не на 

психологічних підходах, а на розвитку тілесного усвідомлення себе засобами 

гри, фізичних вправ та акторських вправ, в яких ретельно досліджуються 

жести та рухи. 

Окрему увагу привертають сучасні інтеркультурні акторські тренінги, 

спрямовані на розвиток голосу. Провідними світовими майстрами в аспекті 

голосової роботи актора вважаються А. Лессак, С. Беррі, К. Лінклейтер, 

П. Роденбург та К. Фіцморіс, які розробили новаторські принципи та 

практики, інтегровані в провідні програми підготовки актора у вищих 

мистецьких навчальних закладах світу, а також формують сучасну 

інтеркультурну педагогіку голосу засобами проведення семінарів та майстер-

класів.  

У теоретичні праці С. Беррі «Текст в дії» (2001 р.) розглядаються 

культурні відмінності звуку – авторка детально описує власний досвід 

проведення семінарів із голосоведіння в Сеулі (Південна Корея), 

актуалізуючи питання, пов‟язані зі звуковим патерном у природі культури 

[64, с. 212].  

Т. Маккалістер-Віел застосовує інтеркультурний підхід до голосового 

тренінгу, поєднавши англо-американський голосовий тренінг («природний» 

або «вільний» голосовий підхід) на основі робіт С. Беррі, К. Лінклейтера та 

П. Роденбург з елементами тайцзіцюань, катхакалі, каларіпаятту, хатха-йоги 

та адаптаціями традиційного корейського вокального мистецтва пансорі. 

Пансорі – це традиційна корейська форма вокального мистецтва, в якій 

вокаліст розповідає історію, використовуючи як вокальні (чан), так і 

розмовні (анірі) уривки, а також драматичні жести (паллім). Вокалісту 

акомпанує барабанщик, який час від часу викрикує заклики заохочення, що 

життєво важливо для енергії та духу виступу. Одна традиційна історія 

пансорі може тривати кілька часів – розповідач втілює кілька персонажів та 
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їх голоси. Вокальна витривалість, сила та гнучкість унікального звуку для 

виконавців пансорі мають найважливіше значення. Ці елементи 

безпосередньо пов‟язані з диханням із нижнього данджона, який розміщений 

на два дюйми нижче пупка і на два дюйми всередині тіла. У школі драми при 

Корейському національному університеті мистецтв (The Korean National 

University of Arts) дихання за допомогою данджона – одна з кількох технік 

пансорі, що використовуються для підготовки корейських акторів. Варто 

зазначити, що акторська підготовка в цій консерваторії включає «інтеграцію 

технік злиття» із «зовнішніми, та з місцевими традиціями, щоб розвинути 

сучасну національну культуру і корейську артистичну мову». Інтеграція 

технік включала техніку голосу К. Лінклейтер, техніку руху Александера, 

азіатські бойові мистецтва та традиційний корейський спів. Т. Маккалістер-

Віел до означеного методу приєднала підходи С. Беррі та П. Роденбург.  

Сучасна педагогіка голосу виникла з традиції розуміння особистості 

актора крізь призму західної біомедичної моделі. Сучасне навчання голосу 

ґрунтується на знахідках голосової науки, яка стверджує, що акт голосового 

виробництва складається із взаємодії між наступними чотирма сферами: 

дихання, звучання, резонанс та артикуляція. Ці чотири галузі лягли в основу 

більшості підручників, написаних із навчання голосу у ХХ столітті [67, с. 12–

13]. У тренінгу Т. Маккалістер-Віел вона розглядається крізь призму 

картезіанської філософії – акт дихання позиціонується як акт створення 

думки [64, с. 39], внаслідок чого тренінг сприяє побудові одного виду 

стосунків між думкою/розумом та диханням/тілом. Дуалізм тіла та розуму 

реалізується на м‟язовому рівні, зокрема, дія діафрагми при 

мимовільній/довільній функції легенів. Мимовільне дихання, що розуміється 

як несвідома реакція, асоціюється із Самістю актора як біологічною матерією 

тіла. Розум або воля актора, що розуміються як свідомий моторний контроль, 

пов‟язаний із довільним актом дихання та концептуалізується як уявлення 

думок та емоцій актора/персонажа. Під час навчання актора вчать 

усвідомлювати мимовільне дихання, щоб ця дія могла стати моделлю для 
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тренування довільного дихання. Імпульс говорити пов'язаний із 

кінестетичним відчуттям підготовки організму до постачання дихання як 

палива для голосу. Завдяки цьому процесу і актор, і глядач можуть 

усвідомити нематеріальну думку як дію, яку можна грати. Свідоме 

усвідомлення дихання та свідоме управління рухом є невід‟ємною частиною 

навчання за допомогою цієї концептуальної моделі. Для японського філософа 

Ясуо Юаси «свідомий тілесний рух» є ключовою відмінністю між східною та 

західною практикою [208, с. 28]. 

У західній практиці «розум, який є суб‟єктом, домінує та рухає тілом, 

яке є об‟єктом», але у східній «єдності тіла та розуму» більше не існує 

відчутної різниці між «розумом як суб‟єктом та об‟єктом тіла» [208, с. 28].  

На початку тренування передбачається рівень інтеграції тіла/розуму. 

Отже, функція тренінгу не полягає у створенні стосунків між тілом і 

розумом, а натомість у підготовці до подальших рівнів інтеграції [122, с. 

303]. Практикуючий не тренує дихання, а тренує тіло/розум за допомогою 

дихання, культивуючи кі або енергію. Для Ю. Юаси кі – це «функція, яка не 

може бути сприйнята звичайною свідомістю у повсякденному житті, але це 

нова функція, яку свідомість (або розум) поступово здатна сприймати за 

допомогою тренування розум-тіло в посередництві та дихальних методах» 

[208, с. 75–76]. Прояв дихання в кi означає, що дихання не залишається 

концептуально або буквально біля діафрагми, а проходить через даньхеони 

(енергетичні центри) через меридіани (канали) в тілі. Кі, даньхеони та 

меридіани є частиною східного розуміння тіла, що є невід‟ємною частиною 

східної лікарської практики та фундаментом для способу функціонування 

організму. Це знання тіла стає основою для передачі втіленої практики. 

Дихання/кі спочатку можна відчути за допомогою руху «Дихання» в 

голосовому акторському тренінгу акту дихання. У міру того як тіло-розум 

досягає подальших рівнів інтеграції, дихання в кі переживається як «потік 

енергії», незалежно від фізичного процесу дихання [151, с. 347]. Завдяки 

тривалій ретельній практиці виконавець вчиться переносити кі як 
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«усвідомлення» через тіло/розум, сприяючи таким чином відчуттю 

присутності актора [210, с. 104]. 

Таке розуміння дихання як «усвідомлення» відрізняється від 

тренування свідомого усвідомлення дихання. У поширеній англо-

американській голосовій педагогіці дихання розуміється стосовно фізичного 

та психологічного «я» практикуючого, залишаючись прив‟язаним до себе 

протягом усього навчання; у східній практиці актор може вийти за межі 

ідентифікації его і сформувати «єдине тіло» з аудиторією, в якій «я» 

практикуючого знищується на користь «поглинання» та «спілкування» [131, 

с. 35]. Східне розуміння дихання та кі пропонують альтернативні способи 

мислення та розмов про дихання у навчанні голосів акторів – справді 

пропонують (пере) осмислення ролі дихання в англо-американських 

голосових тренуваннях. Інтеграція даньджонського дихання та кі з 

голосовими вправами може допомогти учням стати посередниками між тілом 

і розумом, між мимовільним і довільним диханням, між об‟єктивністю та 

суб‟єктивністю. Це дозволить краще розвивати стосунки між тілом і 

розумом, над якими працюють багато тренерів із голосу за допомогою 

психофізичної практики. 

Опанування американо-англійською системою голосового тренінгу 

зазвичай починається з розширення власної фізичної або свідомої обізнаності 

про те, як різноманітні аспекти суспільства впливають на дихання, 

наприклад, створюють «напругу» або надмірні м‟язові скорочення, блокують 

ефективне дихання / голос. 

На початковій стадії більшість тренувань зосереджена на вирівнюванні 

тіла та дихальних вправах, що є основою ефективного використання голосу. 

Навчання фізичному усвідомленню втілення дихання зазвичай відбувається 

за допомогою двох різних класів досвіду. Анатомічні малюнки, пластикові 

моделі та дзеркала, що використовуються для самоспостереження, 

об‟єктивують тіло з тенденцією зменшувати дихання до мускулатури та 

функції легенів. Ці інструменти тренінгу зазвичай застосовуються разом із 
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суб‟єктивними кінестетичними вправами для дихання, які досліджують 

«власний», «індивідуальний» або «природний» голос [168, с. 118].  

Суб‟єктивні вправи розвивають усвідомлення тіла як набутої 

ідентичності або самоідентичність; таким чином актор приходить «до 

пізнання свого голосу як суб‟єктивно, так і об‟єктивно одночасно» [64, с. 17]. 

Об‟єктивний тренінговий досвід, як правило, відноситься до сфери 

тілесності, тоді як суб‟єктивні тренувальні переживання, пов‟язані з 

самоідентичністю, – до розуму чи волі актора. К. Лінклейтер писав, що 

«розум і тіло повинні навчитися співпрацювати... актори повинні виховувати 

голос у союз я та тіла» [135, с. 8]. Якщо поняття «я» концептуально відділено 

від тіла, означає безперервний перехід між об‟єктивацією втілення дихання 

(об‟єкт-тіло) із суб‟єктивним досвідом самодихання (суб‟єкт-тіло). Це один зі 

способів впливу декартового дуалізму на англо-американську голосову 

практику.  

Через дихання тіло-розум тренується, культивуючи кі (енергію). 

Спочатку кі можна відчути за допомогою руху дихання, але пізніше студент 

відчуває «потік енергії, здатний спрямовуватися незалежно від фізичного 

процесу дихання» [152, с. 347]. Існує різниця між голосом, що лунає з 

дихання, і голосом, що лунає з кі [153, с. 60, 63]. Дихання/кі практикуючого 

натреновано гармонізувати з кі глядача, щоб «сформувати одне тіло», 

неоконфуціанську концепцію, яка спрямована на знищення «Я», або его, 

практикуючого [131, с. 156]. Завдяки тривалій, ретельній практиці 

формування єдиного тіла призводить не тільки до кращого слухового/усного 

спілкування, а й до почуття єдності. 

Дихання в азіатській практиці розвивалося з класичної китайської 

метафізики, і воно не залишається концептуально або буквально на 

діафрагмі. Дихання циркулює через даньджон (енергетичні центри) по 

меридіанних каналах, рухається вниз по задній частині тіла (енергія ян) і 

вгору по передній частині тіла (енергія еум або інь) у циклічному процесі, 

чергуючись між Еум/Ян (інь/янь) полярності в тілі [206, с. 87]. Існує три 
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внутрішніх і чотири зовнішніх даньджона. Нижній даньджон також 

називається тандієн, або тан-ден (Японія), або набхі мула (санскрит, що 

означає «корінь пупка»), розташований на два дюйми нижче пупка і на два 

дюйми всередині тіла. Середній даньджон розташований на два дюйми 

всередині тіла позаду грудей, а верхній даньджон розташовується приблизно 

між очима та трохи вище них у лобі (так зване «внутрішнє око» або «третє 

око»). Існує чотири зовнішніх даньджона: один розташований у долоні 

кожної руки, де центральний ніготь торкається долоні під час фістингу, і по 

одній на нижній частині кожної ступні. 

Твердження японського режисера Йоші Ойди про те, що можна дихати 

через тан-ден або через ступні, переміщує акт дихання від діафрагми, 

визначає дихання як практику, яка включає не тільки функцію легенів, і 

концептуалізує роль дихання окремо від його функції як паливо для мови. Те, 

як дихання може рухатися по тілу, – це не обов‟язково метафора, а фізична 

реальність прояву дихання в кі (енергію). Дихання через нижній даньджон 

розвиває кі (Корея, Японія), чі (Китай) або прану (Індія), «відчуття сили», яке 

виникає під час тренування розуму через тіло. 

Згідно з Юасою, кі – це «функція, яка не може бути сприйнята 

звичайною свідомістю у повсякденному житті, але це нова функція, яку 

свідомість (або розум) поступово здатна сприймати за допомогою 

тренування розум-тіло в медитації та дихальних практиках» [208, с. 75–76].  

Для корейського практикуючого данхак Лі Сон Хен існує три типи кі:  

– Вон-кі – це «спадкова енергія», яку плід отримує від матері в матці, 

перед диханням, оскільки можлива функція легенів;  

– Чон-кі – це «отримана енергія» від харчування, такого як прийом їжі 

та вдихання кисню; 

– Дзінькі – «культивована енергія», що виникає за допомогою таких 

тренувальних процесів, як медитація, розвиваючи усвідомлену концентрацію 

дихання [126, с. 33]. 
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У власному тренінгу Т. МакКалістер-Віел звертається саме до третього 

типу кі. Під час навчання виконавець навчається, як змінити кі як 

«усвідомленість» у/через/навколо тіла актора, що помічається глядачами та 

сприяє змістовній розповіді історій.  

Теоретик і практик сучасного театрального мистецтва Ф. Заріллі 

описує цей стан усвідомлення як «готовність діяти на межі подиху», 

дозволяючи акторові «керувати імпульсом через дихання/дію/думку... те, що 

Герберт Блау називає «необхідним» – «свідомість, яку потрібно побачити, що 

змусило б слово прийти, навіть якби не було подиху» [209, с. 103–116]. Коли 

дихання через нижній даньджон застосовується до голосового тренінгу, 

результуючий звук виявляє відчуття сили чи енергії, яке неможливо 

пояснити лише мускулатурою тіла [160, с. 157]. 

Наприклад, у пансорі Чін Понг-гю написав, що танджонсон (голос 

даньджон) походить від даньцзеона і може бути ідентифікований за його 

звучанням як відмінний від поксон (буквально голос живота), який походить 

від живота [198, с. 28]. Частково ця відмінність звуку є результатом 

поєднання м‟язового використання та енергії кі, в якій різні рівні кі як 

концентрованої зосередженості посилюють або проявляють дихання в 

голосах акторів, що призводить до різного звучання. Кі, поєднання з 

м‟язовим скороченням/циклом розслаблення м‟язів живота, є частиною 

«безперервного чергування напруги та розслаблення» та створює «загальну 

естетичну особливість багатьох [корейських] музичних вистав» [127, с. 18]. 

«Це чергування може бути присутнім не тільки в звуковому дизайні музики, 

але також і в умовах, за яких звук виробляється, наприклад, у позах 

виконання та деяких характерних органологічних структурах» [127, с. 19]. 

Те, як Ф. Заріллі, працюючи з азіатськими принципами та практиками, 

розуміє «відкриття того, що є необхідним» момент акторської гри, – це не 

рішення розуму, а те, як навчитися втілювати рішучість осаду у просторі, 

крізь час» [209, с. 105].  
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Таке розуміння «необхідного» відрізняється від реагування на потреби 

самого себе в англо-американській голосовій педагогіці. У цьому контексті 

дихання – це не реакція на потребу, а, навпаки, дія, незалежна від біологічних 

та індивідуальних потреб.  

У багатьох азіатських техніках і практиках дихання тренується не 

окремо, одночасно з розумом. Розум має важливе значення для процесу 

тренування голосу, оскільки є його акустичним відображенням [160, с. 189]. 

Дихання з нижнього даньджона є основоположним для усвідомлення 

того, як звук/голос (сорі та сонґум) є акустичним відображенням розуму і 

розуміється як існуючий поза собою, як частина всього.  

По-перше, розум рухається, коли його торкаються зовнішні речі. 

Дотик, розум рухається, і він створює звук. Звук відрізняється чітким 

помутнінням, повільним і швидким, високим і низьким, і ці якості 

взаємодіють одна з одною, створюючи зміни. Зміни створюють мелодію. 

Розум можна розуміти як прояв дихання. В англо-американському підході до 

голосу, дихання, коли його «торкаються» або ініціюють, реагує на ситуацію 

або реагує внутрішньо. Після дотику дихання проходить через голосові 

складки і реалізує думку/розум за допомогою звуку/мови. Це застосування 

дихання як палива для мови за допомогою біомедичної моделі. За Т. 

МакКалістер-Віел, дихання не просто рухається або проходить через голосові 

складки, щоб генерувати вібрації, що розуміються як «звук»; натомість 

поняття самого звуку є поєднанням фізичного прояву дихання, енергії, тіла, 

розуму та свідомості, яке взаємодіє зі світом [142, с. 4]. Подібно до 

корейських принципів пансорі, «декламація в Но, на відміну від традицій 

західного театру, включає в себе вібраційну теорію, яка є фундаментальною 

не тільки для дискусії Зеамі, але й для більшої частини традиційної 

китайсько-японської практики» [152, с. 338]. Якщо в англо-американській 

голосовій педагогіці дихання навчається реагувати на потреби 

індивідуального «я», то в принципі «формування єдиного тіла» потреби 

практикуючого знищуються на користь «поглинання» та «спілкування» [131, 
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с. 171]. У японській драмі Но Зеамі визначає принцип одного тіла як 

фундаментальну складову виконавства, а найкращі виконавці прагнуть до 

гармонії між кі аудиторії та кі виконавця. «Рівень взаємозв‟язку досягається 

там, де актор та аудиторія як одне ціле» [151, с. 325].  

Т. МакКалістер-Віел стверджує, що поняття дихання залежить від 

культури та специфічних концепцій тіла. Дихання не є загальноприйнятим 

фізіологічним процесом, який можна звести до функції легенів (об‟єкт-тіло). 

Також дихання, яке розуміється суб‟єктивно (суб‟єкт-тіло), є однаково 

проблематичним, частково тому, що на «живе тіло» значний вплив мають 

соціокультурні розуміння Я та місця тіла як Я у практиці. На її думку, 

переваги інтеграції даньджонського дихання та кі в «природний/вільний» 

голосовий підхід Описи Ледера та Беррі є прикладами розбіжностей Сходу та 

Заходу на практиці, але такі відмінності не потрібно встановлювати в 

опозиційних відносинах. Включивши дихання/кі з англо-американським 

голосовим тренінгом в інтеркультурний підхід, який розміщує обидві 

традиції у безперервному навчанні, студенти можуть переходити між «я» 

голосу (зосередження на собі) на «я», яке гармонізує з іншими. 

Авторка тренінгу акцентує особливу увагу на тому, що 

інтеркультурний вплив є невід‟ємною частиною розвитку сучасної практики 

театрального мистецтва [142, с. 4]. 

На сучасному етапі існує багато методів навчання актора – від 

традиційних, за якими навчалося не одне покоління акторів, до новаторських. 

Проте, незважаючи на відмінності основних концепцій та методології 

викладання, всі вони включають людське тіло та людський голос у культурно 

закодованих засобах виразності. 

 

3.2. Інтеркультурний полілог акторського тренінгу у світовому 

театрі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. 

На початку ХХІ ст. театральні практики та методи навчання актора 

формуються у вигляді глобального, міського, космополітичного контексту, 
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який за своєю природою є мульти-, інтер- та внутрішньокультурним. Театр у 

сучасному місті відображає реакцію на виклики глобалізації, уособлюючи 

місце зустрічі культур Сходу та Заходу (такий процес є характерним для всіх 

міських мегаполісів світу, таких як Нью-Йорк, Сінгапур, Сеул, Мельбурн, 

Каїр, Мумбаї, Лондон, Берлін, Джакарта та ін.). 

Розвиток інтернет-технологій на сучасному етапі забезпечує миттєвий 

доступ до численних «світів» перформансу та тренінгів акторів. Глобальна 

вища мистецька освіта означає, що більшість майбутніх акторів отримають 

освіту, сформовану, принаймні частково, відповідно до західної педагогіки 

та/або західних інституціональних моделей. Відповідно, будь-який аспект 

дослідження акторської майстерності, зокрема і акторських тренінгів, 

повинен враховувати глобальні, мульти-, інтра- та інтеркультурні реалії як 

норму, а не як виключення. 

Незважаючи на відмінність глобальних реалій, більшість програм 

професійної мистецької освіти в Європі, Великобританії, США та Австралії, 

за деякими виключенням, ще не охопили означені мульти-, інтра- та 

інтеркультурні реалії в їх структурі або педагогічній практиці. 

На думку Б. Ібанез, інтеркультуралізм передбачає вихід за межі 

простого пасивного прийняття мультикультурного факту множинності 

культур, що ефективно існують у суспільстві, і замість цього сприяє діалогу 

та взаємодії між культурами [117, с. 15]. 

Концепція інтеркультуралізму порівнюється з концепцією 

мультикультуралізму, що зазвичай аналізується в межах онтологічного 

підходу як існуюча або бажана соціальна реальність і широко піддається 

політико-ідеологічному дослідженню. І навпаки, інтеркультуралізм – це 

герменевтичний варіант, епістемологічний підхід. Відмінність 

мультикультуралізму від інтеркультуралізму має політичні наслідки, що 

підривають есенціалістичну тенденцію мультикультуралізму, створюючи 

уявлення про зв‟язки, взаємодії та гібридизм [176, с. 127].  
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Інтеркультурний підхід до осмислення акторського тренінгу – це 

підхід, що підкреслює інтеграцію впливів різних культур, що являє собою в 

межах одного акторського тренінгу елементів різних філософій (наприклад, 

західної, східної та африканської філософії), духовних і тілесних практик. 

Більшість теорій та аналізів інтеркультуралізму в театрі зосереджено на 

рецепції постановок П. Брука, А. Мнушкіної, Е. Барби та інших провідних 

театральних режисерів ХХ ст. або сучасних постановок сінгапурського 

режисера «Singaporean TheatreWorks» Онг Ке Сена. Недостатньо уваги 

приділяється багатьом ключовим процесам обміну, взаємодії та способам 

«переплетення» між людьми та/або театральними групами технік, втілених 

практик, концепцій/дискурсів на мікрорівні. 

Термін «переплетення» було запропоновано німецькою 

театрознавицею Е. Фішер-Ліхте замість «інтеркультура», оскільки, на її 

думку, той проблематично передбачає можливість чітко розпізнавати 

культурне походження кожного елементу та провести відмінності між 

«своїм» та «їх» [96, с. 5]. Це передбачає уявлення про те, що культура по суті 

монадична та самодостатня. Натомість, на думку Р. Баруха, використання 

терміна «інтеркультурний» є корисним та важливим, оскільки він «охоплює 

спектр обмінів, які … виходять за межі культурної галузі» [96, с. 9]. 

Незалежно від того, означуються процеси тілесного від техніки до техніки, 

від концепції до концепції, що характеризують студійні обміни як 

переплетення або інтеркультурну взаємодію, необхідно уважно стежити за 

динамікою сили, що діє в кожному конкретному контексті. 

Інтеркультурний полілог сучасного акторського тренінгу розглядаємо 

як взаємне проникнення індивідуальних, історичних, національних, 

територіальних, релігійних культур у межах західних та східних методик 

підготовки актора та особливості їх взаємодії; спробу синтезу власного 

теоретико-педагогічного спадку його розробника з досягненнями західної та 

східної цивілізації згідно з вимогами театрального мистецтва, які 

продиктовані історичним моментом та соціокультурними тенденціями. З 
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цього визначення випливає, що в процесі розгляду інтеркультурних основ 

сучасного акторського тренінгу необхідно досліджувати ідеологію і характер 

інтеркультурності, самих культурних процесів, що відбуваються в сучасних 

суспільствах, педагогічного спадку театральної культури, праць зі змістовою 

єдністю думки в цій театральній культурі, її соціального та інших вимірів. 

Певною мірою це входить у ряд колізій західно-східного соціокультурного 

синтезу, що визначаються взаємодіями двох типів світосприйняття: 

раціоналізму та традиціоналізму. 

На думку зарубіжного дослідника В. Брауна, більшість відомих 

акторських тренінгів ХХ ст. можна умовно поділити на: 

– тренінги, в яких головний акцент робиться на засоби зовнішньої 

виразності актора; 

– тренінги, метою яких є осмислення внутрішніх переживань актора та 

фокусування на емоціях для досягнення органічної сценічної дії [71, с. 154]. 

Сучасні інтеркультурні акторські тренінги спрямовані на створення 

актора як особистості, розум якої пережив розмаїття переплетінь, 

сформованих власним соціокультурним минулим, творчими імпульсами та 

інтересами. 

В історіософському контексті сутність інтеркультурних засад 

акторського тренінгу полягає в позитивному ставленні до ідеї 

інтеркультурної взаємодії власного режисерсько-педагогічного спадку з 

досягненнями інших культур у сфері театрального мистецтва, суспільного 

життя, з їх духовно-інтелектуальним та культурним спадком. Але водночас 

передбачається і збереження власного спадку. Відповідно в структурі 

інтеркультурної взаємодії присутній синтез національної та інтеркультурної 

парадигм, всередині якого відбувається другий синтез – взаємопроникнення 

різноманітних театрально-педагогічних ідей та тенденцій у процесі 

формування модернізованої національної театральної культури та 

інтеркультурного акторського тренінгу. 
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Отже, можемо припустити, що в контексті специфіки акторського 

тренінгу сутність філософії інтеркультурності полягає в гармонійному 

співіснуванні у різноманітті: всі елементи перебувають у тісному 

взаємозв‟язку з метою гармонійного розвитку особистості актора. 

Саме інтеркультурність визнає важливість культури в процесі розвитку 

гармонійної професійної особистості актора, забезпеченні доступу до всіх 

необхідних ресурсів та реалізації можливостей.  

Інтеркультурність акторського тренінгу на початку ХХІ ст. формується 

з розуміння того, що професійна культура актора процвітає лише в контакті з 

іншими культурами, а не в ізоляції. 

Інтеркультурні засади сучасного акторського тренінгу засновуються на 

переконанні, що розширення культурних знань та культурних компетенцій 

актора посприяє розвитку театральної культури ХХІ ст. як багатокультурної 

системи, підвищенню рівня культурної інклюзивності, боротьбі з 

інституціональними бар‟єрами, різноманітними особистісними 

упередженнями та забобонами, створенню середовища для творчості та 

інновацій.  

У відповідь на змінну динаміку мультикультуралізму в світовому 

соціокультурному просторі та театральній культурі в сучасному акторському 

тренінгу необхідно інтегрувати інтеркультурну компетенцію, стандарти та 

всі аспекти культурних відмінностей у професійну акторську практику, що 

відображає нове глобальне мислення, багатокультурні елементи акторської 

майстерності. 

Найголовнішим у сучасному інтеркультурному акторському тренінгу є 

забезпечення функціонального осмислення культурної динаміки, що 

присутня в інтеркультурних стосунках, та сприяння майбутнім акторам у 

підвищенні ефективності в інтеркультурних аспектах театру.  

Для того, щоб інтеркультурне навчання акторській майстерності було 

ефективним, воно повинно керуватися концептуальною моделлю, що 

складається з ключових навчальних елементів та заходів, таких як загальні і 
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культурно-специфічні знання, поведінкові навички, самосвідомість, зміст, 

інтеркультурні проблеми та дидактичний і експериментальний підходи. 

Ефективний акторський тренінг повинен допомагати актору стати 

інтеркультурним, сприяти набуттю здатності інтегрувати альтернативні 

системи координат у власне професійне життя та ефективно функціонувати у 

двох або більше культурах. 

В інтеркультурному театрі ХХ – початку ХХІ ст. перенесення є 

центральним елементом його естетичної та художньої побудови. У власному 

інтеркультуралізмі із традиційним китайським театром західний авангардний 

театр витіснив китайський театр відповідно до його власних естетичних та 

художніх цілей, спрямованих проти натуралізму. Мистецтво Мей Ланьфан не 

вплинуло на сучасний західний театр, особливо авангардний, через спільні 

схожості та принципи, а скоріше навіть через механізм зміщення 

відмінностей у термінах близького (авангардного) театру. Такі 

основоположні концепції, як «ефект відчуження» Б. Брехта, «умовний театр» 

В. Мейєрхольда та «пре-експресивність» Е. Барби, мають відношення не 

стільки до сутності мистецтва Мей (та китайського театру), скільки до їх 

зміщення в контексті західного театру ХХ ст. 

В запропонованих Б. Брехтом та В. Мейєрхольдом інтерпретаціях 

китайського театру стилізація та інші конвенції традиційного китайського 

театру були витіснені зі свого естетичного та художнього контексту і 

замінені на антиілюзіоністські техніки і прийоми в художньо-естетичних 

конструктах Б. Брехта та В. Мейєрхольда, зокрема, теорії про «ефект 

відчуження» та ідеї про «умовний театр», які у своїй основі є європейськими. 

В ідеї Е. Барби про «Євразійський театр» або його ідеї про «пре-

експресивність», принципи та техніки різноманітних азіатських театрів були 

перенесені з їх художньо-естетичного контексту і замінені відповідно до 

авторського антропологічного бачення універсального і сутнісного, що 

лежить в основі різних театральних сил. Театральна інтеркультурація – це не 

органічне злиття або інтеграція, а скоріше зіткнення та зміщення 
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різноманітних театральних сил. Так само як сучасний китайський театр 

витіснив західний реалізм і авангард через власні естетичні та художні 

потреби самовинайдення та самовідновлення в переговорах зі своєю власною 

традицією. 

Інтеркультурний театр – це суто естетична та художня зустріч різних 

театральних сил, а не професійний обмін між окремими митцями; театр – це 

по суті соціальний, суспільний та культурний захід. Будь-яка театральна 

естетика, що стосується освяченої століттями традиції або відображає 

бачення окремого митця, перебуває під впливом культурних особливостей 

суспільства та зумовлюється ними.  

Дослідження М. Фуко виявили невідворотність взаємозв‟язку знання, 

істини та сили [101, с. 76] – його погляд може бути застосований до 

інтеркультурного театру, який вимагає знання і передачі різних театральних 

та культурних традицій. Створення та функціонування такого 

інтеркультурного знання і перекладу зумовлені дискурсами влади та 

ідеології.  

В інтеркультурному театрі обмін між окремими акторами і різним 

культурним спадком незворотньо являє собою обмін різними культурними 

даностями з огляду виконавських умовностей, тілесних технік, моделювання 

енергії та ін. Центральним у цьому обміні (акті запозичення або формі 

«бартеру», за Е. Барбою) є витіснення або взаємовитіснення різних культурно 

ідентифікованих конвенцій та методів. Зміщення Іншого Самістю керується 

бажаннями та потребами Самості, що виникають в її власному специфічному 

культурному, а також театральному контексті. В інтеркультурному у театрі 

ХХ ст. витіснення Іншого Самістю було нерозривно пов‟язано з певними 

ідеологічними позиціями. Наприклад, на витіснення Б. Брехтом і 

В. Мейєрхольдом традиційного китайського театру вплинули на їх 

ідеологічні нахили. Постмодерністські експерименти американського 

театрального та оперного режисера П. Селларса з китайським театром були 

сповнені політичного та ідеологічного сенсу. Найбільш чітко китайські 
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заміщення В. Шекспіра, Г. Ібсена, К. Станіславського, Б. Брехта та 

В. Мейєрхольда були переплетені з припливами і відпливами домінуючих і 

виникаючих китайських ідеологій. 

У більшості випадків західна публіка розуміє східний театр з огляду 

грецького театру, єлизаветинського театру, комедії дель арте, а також 

сучасного антиреалістичного авангардного театру. У процесі заміщення та 

перестановки образна реконструкція східного театру та західних традицій 

підкорюється умовам та вимогам сучасного театру.  

На думку Фішер-Ліхте, «код, який лежить в основі пекінської опери, 

просто заміняється кодом, який вносять у виставу глядачі» [97, с. 87]. У 

цьому разі код цирку і код західного театру постмодермії витіснили коди 

пекінської опери. За її словами, глядачі розуміють невербальні акробатичні 

рухи тіла і жести актора в термінах знайомого невербального коду цирку та 

знайомого коду антиілюзіоністського та антипсихологічного 

постмодерністського театру, відділяючи їх від особливого драматичного 

персонажа, актор зображує як фізично, так і психологічно. Отже, незнання 

театрального коду, який закладено в певній театральній традиції, робить 

можливим використання кодів, які присутні в нашій культурі. Інтеркультурне 

розуміння та осмислення невідворотно викликають зміщення та заміну 

Іншого Самістю – західний актор розуміє традиційні східні театральні, 

фізичні та духовні практики з огляду власної театральної та культурної 

традиції і сучасної реальності, яка визначає розуміння власної традиції. 

Зміщення Іншого або Чужого (одна з центральних філософських та 

соціокультурних категорій, що визначає Іншого як не-Я) [178, с. 49] Самістю 

(первинний образ, архетип – комплекс, що існує в колективному 

несвідомому) в історії інтеркультурного театру останніх двох століть було 

зумовлено націоналістичними та етноцентричними імперативами Самості. 

Це особливо вірно стосовно євроцентричного або європейського 

орієнталістського підходу до китайського театру ХVІІІ–ХІХ ст. Із підйомом 

європейського авангардного театру на межі ХХ ст. євроцентричний або 
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орієнталістський підхід був повністю змінений, проте з того часу 

інтеркультурний театр так і не звільнився від своїх ускладнень, хоча були 

здійснені спроби подолання обмежень націоналізму та етноцентризму з боку 

сучасних інтеркультуралістів, які схильні позиціонувати себе 

універсалістами. 

У своїй критиці проєкту універсальної писемності мови Г. Лейбніца, 

який використовує китайську як модель, Ж. Деррід стверджує, що «не лише 

ця модель лишається внутрішньою репрезентацією, але також вона 

визначається метою означити недостачу і визначити необхідні виправлення» 

[92, с. 79–80]. Захоплення Б. Брехта та Е. Барби Мей Ланьфанг та китайським 

театром підкорювалося внутрішній необхідності визначення того, що 

повинно бути поєднано, оновлено та знову винайдено в Самості. Це зворотне 

європоцентричне зміщення китайської течії рецентралізувало позицію 

Самості стосовно Іншого, оскільки воно значно вплинуло на погляди 

китайців, їх власну театральну традицію.  

На сучасному етапі розвитку постмодерністського часу 

мультикультурний еклектизм П. Селларса був високою мірою політичним, 

ідеологічним та відчутно орієнтованим на Америку. Китайське 

націоналістичне та етноцентричне витіснення західного театру також мало 

різні прояви. Зміщення К. Станіславського, В. Мейєрхольда та Б. Брехта 

сучасним китайським театром було пов‟язано з китайськими соціальними, 

політичними та ідеологічними рухами. 

У власній експозиції орієнталізму та способами, якими захід 

використовував східного Іншого для власних цілей, Е. Саід демонстрував, що 

«уявне об‟єднання східної речі» більшою або меншою мірою засновувалося 

на центральній «західній свідомості», яка східні речі відповідно до 

«відстороненої логіки, що керувалася не просто емпіричною реальністю, але 

й набором бажань, думок, інвестицій і прогнозів» [171, с. 194]. Спираючись 

на теорію Фуко про знання та владні стосунки і концепцію культурної 

гегемонії А. Грамсіба, Е. Саід розповідає, як європейська культура ставилася 
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і конструювала схід політично, соціально, ідеологічно та образно. Він 

стверджує, що «орієнталізм – це західний стиль панування, реструктуризації 

та влади над Сходом; через орієнталізм «Схід не був (і не є) вільним 

суб‟єктом думки або дії» [171, с. 3]. 

У східнознавчих прочитаннях та інтерпретаціях азіатських театрів у 

ХVІІІ та ХІХ ст. вони будувалися як різні, екзотичні Інші, щоб висунути на 

перший план позицію європоцентричності, що передбачає домінування 

класичної традиції європейського театру. Ця європоцентрична позиція 

характерна для перших зустрічей Заходу з китайським театром. В 

інтеркультурному театрі ХХ ст., незважаючи на те, що безпосередні 

театральні контакти та обміни між Сходом і Заходом мали місце і зростали з 

безпрецедентним розмахом і силою, головна рухома сила дискурсу 

орієнталістів лишалася могутньою, і водночас передбачалася зворотна 

траєкторія, яка зумовлює або рецентралізує його положення відповідно до 

його внутрішніх потреб. М. Тіан визначає зворотний процес орієнталізму як 

«неоорієнталізм» в інтеркультурному театрі ХХ ст. і наголошує, що в цьому 

неоорієнталістському дискурсі західний авангардний, антиреалістичний та 

антиілюзіоністський театр (А. Арто, Г. Крег, В. Мейєрхольд, Б. Брехт) та наш 

сучасний універсалістський театр (Є. Гротовський, П. Брук, А. Мнушкіна, 

Е. Барба) сприймають азіатські театри як своїх союзників у боротьбі проти 

європейського реалізму та пошуку універсальної мови театру; азіатській 

театр «хвалять, витісняють, реконструюють та використовують як матеріали 

на службі бажань, інвестицій та проєкцій експериментів і теорій, які 

конструюються та постійно оновлюються» [196, с. 10–11]. 

Інтеркультурний театр оскаржується різноманітними театральними 

силами, як конструктивними, так і деконструктивними, з відповідними 

наслідками, оскільки ці сили підлягають перенесенню і взаємоперенесенню. 

Зміщення відбувається на всіх рівнях інтеркультурного театру, 

підкорюючись багатогранному операційному механізму, який проявляється в 

процесі інтеркультурації різних театральних і культурних сил. 
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Досліджуючи інтеркультурність акторського тренінгу, можемо 

виділити основні модуси, що характеризують механізми переміщення в 

інтеркультурному акторському тренінгу: 

– переміщення шляхом інтерпретації: інтерпретація, особливо крос-

культурна інтерпретація, можливо, є найпоширенішим способом зміщення. 

Інтеркультурна інтерпретація Іншого в театральному тренінгу завжди 

зумовлена прийнятими традиціями Самості (історичними, соціальними, 

ідеологічними, політичними, культурними, а найголовніше – театральними) і 

теоретичними та практичними бажаннями і потребами. Через силу 

суб‟єктивної та образної крос-культурної інтерпретації Самістю Іншого 

відповідно до внутрішніх потреб і бажань Самості Інший витісняється в 

процесі оновлення або перевинайдення Самості і в розміщенні чи заміні 

Самості в порівнянні її з Іншим. Таким чином, ефект інтеркультурної 

(невірної) інтерпретації є як творчим у тому сенсі, що він сприяє оновленню 

чи переосмисленню Самості, так і деконструктивним у тому сенсі, що він має 

тенденцію руйнувати ідентичність і цілісність іншого; 

– переміщення шляхом привласнення: присвоєння, особливо 

інтеркультурне або міжкультурне, є найбільш спрощеним актом 

переміщення. В інтеркультурному акторському тренінгу певні театральні 

елементи, техніки або ідеї запозичені з Іншого, з їх історичного культу та 

істинного сенсу і націлені на театральну практику або теоретичний дискурс 

Самості. Ця форма дублювання не бере до уваги схожість або відмінності 

між Іншим і Самістю і в кінцевому рахунку зумовлена практичними і 

теоретичними потребами Самості; 

– переміщення шляхом пародіювання: Л. Хатчон визначає пародію як 

«форму міжмистецького дискурсу» [116, с. 2], форму імітації або повторення 

з іронічною винахідливістю і критичною відстанню або відмінністю [116, с. 

6–7]. С. Дентіт характеризує пародійну культурну практику, яка забезпечує 

відносно полемічну алюзійну імітацію іншої культурної продукції або 

практики [93, с. 9]. Інтеркультурна пародія в акторському тренінгу 
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характеризується текстуальною, театральною та постановочною імітацією 

одним культурно визначеним театром іншого театру. Текстова пародія 

складається із драматургічної, стилістичної імітації персонажів; театральна 

пародія являє собою імітацію театральних та сценічних стилів і компонентів, 

а пародія постановки визначається імітацією акторських стилів та 

умовностей. Пародія (премодерн, модерн або постмодерн, зокрема 

інтеркультурна пародія, яка передбачає панічне наслідування однієї культури 

іншій, зумовлена історичними, культурними, ідеологічними та політичними 

детермінантами і заряджена ними). В китайсько-західному інтеркультурному 

театрі ХХ ст. переміщення шляхом пародіювання проявляється, зокрема, в 

пародіїстичному використанні китайського театру в європейських та 

американських постановках «Жовтого жакета» та «Крейдяного кола» та 

постановках П. Селларса «Ніксон та Китай» і «Павільйон півоній». 

Постановки П. Селларса ілюструють те, що Хатчон охарактеризував 

постмодерністську пародію як «одночасно деконструктивно критичну та 

конструктивно творчу» [116, с. 94]. 

– переміщення шляхом перекладу: В. Бенджамін кидає виклик 

традиційній теорії перекладу, яка надає превалююче значення точності та 

схожості з оригіналом. Він стверджує, що «переклад виходить з оригіналу – 

не стільки з його життя, скільки з його потойбічного життя» [201, с. 71]. 

Проте науковець розглядає переклад із літературного та лінгвістичного 

погляду, тоді як інтеркультурний переклад повинен враховувати культурні, 

ідеологічні, політичні та етнічні аспекти, які великою мірою визначають 

ідентичність та наступне життя оригіналу. Окрім того, інтеркультурний 

переклад в акторському тренінгу включає в себе не лише текстовий і 

драматургічний переклад, але, що більш важливо, театральний і 

постановочний переклад за допомогою театральних засобів і тіла актора [162, 

с. 136–159]. Відповідно, інтеркультурний переклад може вважатися 

переміщенням оригіналу одночасно і творчим, і руйнівним. Наприклад, П. 

Брук наголошує на тому, що «Махабхарата» не прагне пояснити таємницю 
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драхми, але дозволяє їй стати присутньою… Тут лежить відповідальність 

театру: те, що книга не може передати, те, що не може вірно пояснити жоден 

філософ, може бути введено в наше розуміння театром. Переклад того, що 

неможливо перекласти, – одна з його функцій [70, с. 164]. П. Павіс 

стверджує, що «Махабхарата» П. Брука є прикладом інтеркультурного 

перекладу, що перетворюється на інтержестикуляційний переклад: «Жест для 

Брука не є стрижнем ідеології, але є територією універсальної зустрічі між 

акторами різних культур – «ця універсальність жестів» [162, с. 39–40]. Такий 

інтеркультурний переклад, як переміщення, також використовується і в 

китайсько-західному акторському тренінгу ХХІ ст.  

Варто зазначити, що будь-які модуси інтеркультурного переміщення 

елементів східної театральної або традиційної культури, фізичних або 

духовних практик у західний акторський тренінг позначені специфічним 

західним гуманістичним поглядом на культуру, ідеологію, політику, а також 

театр, який не є універсальним.  

Сучасний актор є унікальним, «принципово мультигібридним 

феноменом» [210, с. 32], який запозичує, адаптує та використовує театральні 

тілесні техніки з різноманітних практик, включно з медитативним 

мистецтвом, бойовими мистецтвами, танцями, акробатикою, цирковими 

елементами та спортом. Ця історична гібридизація навчання актора 

відбувалася головним чином на рівні змісту, тобто вправ і прийомів, а не на 

середовищі передачі, що традиційно перебуває у фізичному просторі – в 

інституціональній школі або приватній театральній студії. Технологічні 

інновації ХХІ ст. посприяли задіянню другого рівня – середовища передачі.  

Сучасна театральна практика, методики і техніки навчання актора 

формуються в межах міського космополітичного контексту, який є водночас 

багатокультурним, міжкультурним та внутрішньокультурним. Дослідники 

акцентують на тому, що на сучасному етапі театр відображає реакцію міста 

на виклики глобалізації і є своєрідним «місцем зустрічі культур Заходу та 

Сходу» [134, с. 440–442]. Відтак, закономірним та доцільним у процесі 
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навчання актора ХХІ століття стає поєднання традиційних методик і 

тренінгів та сучасних практик, західної педагогіки та східної філософії, 

різноманітних інституціональних моделей, використання цифрових 

технологій і соціальних медіа та ін.  

 

3.3. Застосування світових акторських тренінгів в українській 

театральній педагогіці 

 Тенденції розвитку сучасного театрального мистецтва зумовлюють 

високі вимоги до професійної підготовки актора. Система підготовки 

драматичних акторів в українських театральних школах орієнтується на 

метод К. Станіславського, традиції вітчизняного театру та здобутки 

національної театральної педагогіки. Проте протягом останніх років 

активізується звернення викладачів акторської майстерності до досвіду 

європейського і американського театрів, здійснюються спроби інтегрування 

акторських тренінгів відомих закордонних театральних діячів ХХ ст. в 

освітній процес або розробки власних акторських тренінгів на їх основі.  

Глобалізація зумовила трансформаційні процеси сучасного 

театрального мистецтва, посприявши посиленню міжкультурних обмінів. 

Вітчизняні та закордонні теоретики і практики театрального мистецтва 

єдині в думці про те, що для розвитку театру необхідне адекватне 

прогнозування головних соціокультурних тенденцій. Саме цим зумовлений 

динамізм пошуку, розробки та впровадження у навчальний процес 

новаторських методів і методик підготовки актора.  

Тенденції інтеркультурного театру станом на початок третього 

десятиліття ХХІ ст. визначають напрямок розвитку театрального мистецтва і 

методів підготовки актора в сучасному світі. У багатьох розвинутих країн на 

різних континентах інтеркультурні акторські тренінги, що популяризувалися 

протягом останніх десятиліть і включені до навчальних програм провідних 

професійних закладів театральної освіти, є адекватною реакцією на світові 

трансформаційні процеси.  
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Дійсність сучасного західного театрального мистецтва інтеркультурна і 

являє собою простір євроазіатських театральних форм – західний актор все 

ближче наближається до тілесних втілень чотириєдності (актор-танцюрист-

співак та оповідач) східного актора, що, безумовно, впливає на вимоги до 

його підготовки, зумовлюючи трансформацію акторського тренінгу в 

контексті активізації звернення до різноманітних локальних театральних 

культур, східних духовних та фізичних практик із метою розробки 

новаторських методик. 

На сучасному етапі надзвичайно актуальним питанням для вітчизняної 

театральної школи є розвиток тренінгової бази, що зумовлено зміною 

педагогічного покоління, посиленням контактів із представниками 

зарубіжного театрального мистецтва, а головне – розвитком нового театру, 

який вимагає нового актора. За роки незалежності відчутно змінилася 

сценічна лексика драматичного театру, процеси оновлення торкнулися 

передусім виражальних засобів, що позначилося на використанні прийомів 

сценічної умовності, художньої метафори та гіперболи, активізації динамізму 

пластичної та музично-ритмічної партитури вистави. Безумовно правомірним 

є виокремлення серед причин подібних трансформацій українського 

театрального мистецтва вплив західних напрямів, передусім 

західноєвропейського режисерського театру. 

Розглядаючи шляхи впровадження інтеркультурного тренінгу у 

вітчизняну театральну школу, можемо виокремити наступні: 

– навчальні програми приватних театральних студій; 

– всесвітня мережа інтернет (акторські тренінги та техніки, які 

проводяться онлайн у соціальних мережах; відеозаписи акторських 

тренінгів); 

– майстер-класи, які проводяться провідними світовими тренерами та 

режисерами під час театральних фестивалів або конференцій, присвячених 

різноманітним проблемам театрального мистецтва ХХІ ст. (майстер-клас 
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І. Чаббак, авторки популярної світової «Техніки Чаббак»; майстер-клас 

«Оживлення людини за 8 днів» за методикою вахтангівської школи та ін.);  

– викладання інтеркультурних акторських тренінгів або окремих 

театральних технік, фізичних або духовних практик студентам державних 

вищих мистецьких навчальних закладів поза межами навчальної програми. 

У контексті специфіки цього дослідження проаналізуємо означені 

шляхи впровадження інтеркультурного акторського тренінгу більш детально. 

Процес навчання акторській майстерності традиційно являє собою 

студійну діяльність, що заснована на стосунках між вчителем та учнем у 

межах загального фізичного простору. 

Безпрецедентний поворот у викладанні студійних акторських тренінгів 

зумовив необхідність креативного розв‟язання проблем, пов‟язаних з онлайн-

освітою актора, розробку та впровадження інновацій, а також адаптування 

традиційних акторських тренінгів у цифровому контексті.  

На сучасному етапі розвитку суспільства цифрові комунікації надають 

настільки ідеальні умови для роботи, долаючи просторові та часові кордони, 

що складно уявити галузь, яка розвивається поза контекстом еволюції 

технологій та їх креативних додатків. А втім театральна педагогіка та 

навчання акторській майстерності настільки акцентують на власній претензії 

на живість людського тіла та тактильну природу її чуттєво-

феноменологічного етосу «тут–я–є», що тривалий час складно було навіть 

уявити можливість проведення навчання в онлайн-режимі. Дослідники 

наголошують, що сама думка про це передбачає зіткнення цінностей, що 

протиставляють пуристичні форми театрального мистецтва цифровому 

століттю [81, с. 4]. Відповідно це сприяє осмисленню онлайн-простору як 

простору, в якому можна досліджувати різноманітні способи взаємодії та 

спільного навчання, не лише як спосіб поширення (як у випадку з онлайн-

лекціями), але і як точку дотику, навіть якщо така конвергенція є 

асинхронною, неповною та багатополярною. 
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Наприклад, Ф. Каміллері в праці «Перспективи виконавської 

майстерності: реконфігурація: постпсихофізичні перспективи на ХХІ 

століття» (2019 р.) пропонує радикальне перевизначення навчання 

виконавців шляхом перенесення фокусу уваги з людського тіла як єдиного 

агента, щоб включити різноманітні матеріальні стосунки, що формують та 

конфігурують навчання актора в будь-який конкретний момент. На його 

думку, зміна конфігурації підготовки актора передбачає розгляд людського 

тіла не як тіла, яке навчається і існує ізольовано від світу [75, с. 25]. 

Дослідник акцентує на тому, що епістемологія навчання актора наразі 

лишається загальновідомо антропоцентричною і, як наслідок, застарілою для 

потреб ХХІ ст., його технологічних та екологічних потреб. Він виступає за 

постлюдську реконфігурацію навчання актора (а в більш широкому сенсі – 

театральної педагогіки), що фундаментально визначає внутрішні та зовнішні 

межі тіла, що розуміються крізь призму антропоцентризму. Постлюдське 

тіло, навпаки, – гібридне тіло, яке існує в онтології стосунків із багатьма 

матеріальностями у світі: будь-яке тіло є гібридом, оскільки воно існує 

стосовно до навколишнього середовища, в якому проявляється. 

На думку закордонних дослідників, у процесі розробки та реалізації 

онлайн-освіти необхідно враховувати та узгоджувати три ключові елементи:  

– когнітивна присутність; 

– соціальна присутність; 

– навчальна присутність [104, с. 33].  

Тобто викладач починає з того, що визначає свою присутність у 

процесі навчання, беручи до уваги фактичних учнів, які братимуть участь у 

курсі, і закладає в структуру курсу безліч можливостей для взаємодії з ними 

засобами прямих інструкцій та зворотного зв‟язку. Проте добре продуманий 

курс також надає студентам можливості та стимули для взаємодії один з 

одним, як для того, щоб допомагати один одному в процесі навчання, так і 

для розвитку відчуття спільності. Дослідники наголошують, що за умови 

встановлення цих двох форм присутності учасники курсу з більшою 
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ймовірністю братимуть участь у таких активних спільних процесах, що 

допомагають їм конструювати нові знання засобами власної когнітивної 

присутності [90, с. 80]. 

Когнітивна присутність – життєво важливий елемент критичного 

мислення, процесу та результату, що зазвичай позиціонується як «мета усієї 

вищої освіти» [104, с. 89]; умова мислення та навчання «більш високого 

порядку» [105, с. 20]. Розглядаючи цю інформацію крізь призму театральної 

освіти, знайомі та ідентифіковані теми процесу, результату та 

співробітництва корелюють із практичним знанням, отриманим при навчанні 

студентів-акторів на практиці: освіта – це навчання, але визначається 

конкретний вид навчання за процесом та результатом. Відповідно когнітивна 

присутність говорить про наміри та фактичні результати навчання.  

Екстраполюючи означене вище на навчання актора, розуміємо під 

терміном «когнітивна присутність» ступінь, в якому студент здатний 

створювати сенс засобами стійкого спілкування; конструювати та 

підтверджувати сенс засобами стійкого роздуму та обговорення в 

критичному дослідницькому суспільстві. 

Під час традиційного для театральної школи навчання посилення 

когнітивної присутності зазвичай відбувається в процесі фізичного та 

вербального спілкування в майстерні та під час репетиції. Ці втілені форми 

навчання також можливі і в цифровому контексті.  

Дослідження зарубіжних науковців у галузі навчання та репетицій 

цифрового театру пропонують викладачам розуміння творчих можливостей 

втілення досвіду акторського навчання в онлайн-контекстах: при дії в 

цифровому середовищі відсутність безпосереднього торкання руками та 

тактильних відчуттів шкіри мають бути замінені іншими сенсорними 

засобами, наприклад, слухом або баченням. На думку Ш. Вікерс, функцією 

голосу в умовах онлайн-освіти є не лише передача сенсу, але і встановлення 

втіленого зв‟язку один з одним, оскільки здатність на слух / кінестетично 

співпереживати тілу людини, яка говорить, дозволяє сприймати тіло іншої 
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людини через внутрішній голос [200, с. 6] – «зерно голосу» (за Р. Бартом), що 

виходить за межі сенсу та встановлює емоційні стосунки між тілом та 

слухачем. Відповідно, дотик тіла іншої людини можна відчути навіть без 

конкретного безпосереднього контакту, тому що воно може бути 

опосередковано засобами вібротактильних якостей голосу [106, с. 220–221]. 

Цікавим засобом розширення можливостей проведення акторського 

тренінгу в умовах дистанційної освіти може стати використання технологій 

телеприсутності / веб-додатків, призначених для дослідження підготовки 

акторів, що надають можливість тренуватися на відстані. Наприклад, 

перспективним є створення кількох однакових просторів, пов‟язаних 

технологією відеоконференцій (проєкційні екрани створюють в учасників 

враження спільного простору) [106, с. 221]. 

Окремий аспект проблематики акторського тренінгу в умовах 

дистанційної освіти – етичний. Оскільки викладач, який вносить суттєві 

корективи у більшість вправ певного акторського тренінгу, по-перше, 

автоматично стає його співавтором, а по-друге, певним чином змінює 

сутність тренінгу-першоджерела. Зокрема, особливо це стосується тих вправ 

акторського тренінгу, що засновані на діяльності в парі або групі.  

Емпіричні та соматичні цінності акторського тренінгу можуть 

отримати нові прояви в технологічно розподіленій практиці навчання, 

ускладнюючи бінарну модель особистого спілкування в порівнянні з 

анонімною багатокористувацькою практикою. 

Викладання акторського тренінгу може набути нові форми за умови 

проведення в онлайн-форматі. Дослідження виявило, що структура 

театральної педагогіки в цілому та викладання акторського тренінгу зокрема 

вимагає перегляду співприсутності як онтологічної умови для передачі 

неявного знання, що традиційно було епістемологічною структурою 

театральної педагогіки. Зміщення акцентів у навчанні актора з традиційних 

на новаторські способи пов‟язане з широким підходом до децентралізації 

попереднього епістемологічного трактування тіла як його унікального і, 
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відповідно, центрального напрямку. Найбільша проблема для викладача 

майстерності актора при переході на онлайн-формат полягає в тому, що цей 

предмет переважно має груповий характер, заснований на роботі у фізичних 

просторах. Викладання акторського тренінгу в умовах дистанційного 

навчання вимагає цілісного розуміння того, як працює цифровий простір, а 

акторське навчання, що використовує ці обмеження, від початку повинно 

плануватися та створюватися з урахуванням динаміки мережевого світу. Під 

час проведення акторського тренінгу в цифровому середовищі відсутність 

дотику необхідно замінити іншими сенсорними відчуттями. Важливим 

аспектом у контексті означеної проблематики є соціальний, що формує 

групову динаміку серед студентів. Для цього аспекту доцільно 

використовувати ряд допоміжних додатків, зокрема соціальну мережу 

Facebook (для планування та швидкого обміну візуальними матеріалами) та 

програмне забезпечення для веб-конференцій «Adobe Acrobat Connect». 

Позитивними шляхами ознайомлення теоретиків і практиків сучасного 

вітчизняного театрального мистецтва з провідними інтеркультурними 

техніками і методами навчання актора, на нашу думку, є семінари та 

майстер-класи. Запозичені зі східного театру та адаптовані до умов 

акторського тренінгу елементи і техніки завдяки інтеркультурним семінарам 

дозволяють обмінюватися техніками та методами навчання актора і є міцною 

основою для інтеркультурного проникнення та обміну.  

Натомість у разі викладання інтеркультурних акторських тренінгів або 

окремих театральних технік, фізичних або духовних практик студентам 

державних вищих мистецьких навчальних закладів поза межами навчальної 

програми зазвичай спостерігається негативний ефект внаслідок створення 

методичного конфлікту кількох шкіл. У цьому разі, на нашу думку, набагато 

доречнішим є введення в навчальну програму викладання інтеркультурних 

тренінгів або акторських технік традиційних театрів світу спецкурсом 

(наприклад, спецкурси «Сучасний інтеркультурний акторський тренінг», 

«Техніка навчання актора традиційного китайського театру» та ін.). 
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Окрему увагу хочемо звернути на можливість розробки авторських 

інтеркультурних акторських тренінгів сучасними українськими театральними 

педагогами шляхом коректного поєднання певних технік традиційних 

національних театрів, тілесних та духовних практик із концепціями та 

тренінгами вітчизняної театральної школи.  

Поєднання фізичної та медитативної практики сприяє звільненню 

«несвідомого» і є обов‟язковим для більшості провідних світових акторських 

тренінгів ХХ – початку ХХІ ст. 

Виходячи з вищевикладеного, наголошуємо на важливості посилення 

вітчизняних методів підготовки актора елементами медитативних практик, 

спрямованих на самопізнання, самоусвідомлення та самоконтроль, а також їх 

гармонійного поєднання з фізичною підготовкою, що посприяють 

спрямуванню свідомості актора в «режим свідка». Це дозволить на 

початковому етапі усвідомлювати, але не контролювати, та посприяє 

виконанню свідомості безпосередньої функції – спрямування переживання в 

загальний розум. 

На нашу думку, впровадження принципів філософії та методики 

тайцзіцюань у вітчизняну систему викладання театральної майстерності 

посприяє можливостям удосконалення актором пластики тіла, наданню 

рухам максимальної виразності, навчить позбавлятися надмірної м‟язової та 

психологічної напруги, оскільки основними постулатами філософії 

тайцзіцюань є «спокійність духу» та «розслабленість тіла». 

Підготовка актора в рамках інтеркультурності сприяє вихованню 

розуміння традиційного коріння різних театральних культур і пробуджує в 

акторі особливу чуттєвість, гнучкість та відкритість до протиріч. Отримавши 

глибоке практичне розуміння театральних умовностей, які сформували 

світовий театральний ландшафт, українські актори можуть свідомо 

розробляти нові, сучасні підходи до творчості. 

Включення в акторський тренінг методів східних єдиноборств, зокрема 

боїв із використанням палиці згідно з конкретними творчими принципами та 
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прийомами, оскільки саме це мистецтво, по-перше, створює умови 

максимальної концентрації біологічних сил людини в екстремальні моменти 

(сприяє підготовці актора до поведінки в екстремальній ситуації на сцені в 

моменті і зараз), по-друге, сприяє мобілізації духовних і фізичних сил актора 

для подолання не стільки супротивника, скільки власних страхів, по-третє, 

сприяє напрацюванню миттєвої трансформації ролі актора під впливом 

непередбачених умов. 

На сучасному етапі розвитку світового і вітчизняного театрального 

мистецтва професійна театральна освіта в Україні потребує реорганізації 

чинної системи і впровадження інтеркультурних форм та методів.  

Вітчизняні мистецтвознавці І. Іващенко та В. Стрельчук, аналізуючи 

відомі сучасні акторські тренінги та методики підготовки актора, що 

використовуються в західних мистецьких навчальних закладах, стверджують, 

що більшість із них є сучасними інтерпретаціями однієї або кількох 

провідних практик і наголошують, що в процесі акторської підготовки 

початку ХХІ ст. полярність розуму-тіла змінюється «визнанням 

інтегрованого характеру фізичних, психічних та емоційних аспектів нашого 

буття» [14, с. 96].  

Австралійський театральний педагог Т. Кроуфорд наголошує на тому, 

що процес підготовки актора повинен бути еклектичним, тобто поєднувати 

різноманітні методи, оскільки у разі жорсткої концентрації на одному з них 

нівелюється поняття мистецтво [89, с. 65]. 

Водночас важливо розуміти, що інтеркультурна система навчання 

актора в закордонних вишах сформована згідно з традиціями, нормами, 

педагогічними принципами та особливостями інституційних структур кожної 

конкретної країни. 

Окреслюючи перспективи впровадження інтеркультурного акторського 

тренінгу в Україні, акцентуємо на доцільності залучення до розробки 

навчально-методичного забезпечення сучасних теоретичних праць провідних 

світових практиків інтеркультурного театру та навчальних програм 
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підготовки актора, що побудовані за принципом інтеркультурності. Проте, 

безсумнівно, мова йде не про «сліпе копіювання» популярних у світовому 

театральному просторі інтеркультурних акторських тренінгів, а про 

запозичення і адаптацію до специфіки вітчизняної театральної школи.  

Вважаємо, що поступове впровадження інтеркультурного акторського 

тренінгу в систему професійної театральної освіти в Україні повинно 

відбуватися в кількох варіантах: як спецкурс безпосередньо з першого року 

навчання (2-й семестр) та окремий практичний курс, спрямований на 

підвищення кваліфікаційного рівня студентів-акторів із третього року 

навчання (5-й семестр). 

Сучасна вітчизняна театральна школа повинна розширити методи та 

підходи до акторського тренінгу згідно з тенденціями світової театральної 

практики перших десятиліть ХХІ ст., урізноманітнюючи навчально-

методичну програму комплексами вправ психологічного, соматичного та 

фізичного спрямування. 

 

Висновки до Розділу 3 

Театр посідає особливе місце в історії розвитку людства, відображаючи 

культурний рівень, цінності, традиції та морально-етичні норми певного 

періоду. Незважаючи на те, що на сучасному етапі відбувається активний 

розвиток найрізноманітніших форм мистецтва, а також посилення впливу на 

галузь культури комунікаційних технологій, театр продовжує відігравати 

важливу роль у житті суспільства. Його актуальність протягом багатьох 

століть зумовлювалася високою соціальною значущістю, оскільки театр 

являє собою своєрідний відкритий майданчик для постановки та розгляду 

гострих соціально-політичних та духовно-моральних питань, надаючи 

можливість і сприяючи формуванню у глядача певних ціннісних норм, 

установок та правил. 

Акторське мистецтво відображає суспільство, впливаючи на нього, і 

водночас активно звертається до накопичених суспільством знань, методів 
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ряду природничих і гуманітарних наук для вирішення питань театральної 

практики. У власних пошуках акторська майстерність прагне досягнути 

унікальної галузі філософського аналізу – рефлексії свідомості про свої акти і 

їх зміст, виявити граничні характеристики, початкові основи пізнання, 

людського існування та культур. 

Таким чином разом із розвитком суспільства розвивається і акторський 

тренінг, який збагачується новаторськими розробками театральних режисерів 

та педагогів, новими знаннями наук про людину, східних філософських 

систем та ін. 

Для сучасної світової театральної культури характерне посилення 

інтересу до методик акторського тренінгу, які, незважаючи на їх 

різноманітність, поєднує не лише ідея значущості методу тренування актора 

та необхідності розвитку його психофізичного апарату, а й специфічні засади 

формування тренінгу як унікального методу дослідження, що допомагає 

досягти гармонійної взаємодії душі та тіла. Сучасна акторська підготовка в 

багатьох країнах світу стає все більш інтеркультурною: перетин кордонів, 

інтеркультурний обмін у сучасній театральній практиці та зростання 

інтеркультурності актора означають, що на сучасному етапі акторська 

підготовка визначається багатьма способами навчання та різними 

світоглядами.  

Інтеркультурний полілог у глобалізаційний період стає все більш 

інтенсивним, що зумовлено стрімким розвитком інформаційних технологій, і 

це, зокрема, стосується і сучасних акторських тренінгів. Феномен 

акторського тренінгу полягає в тому, що, вирізняючись унікальними 

інтеркультурними засадами, він стає своєрідною точкою перетину, яка 

означує якісно нову добу в театральній культурі. 

Результатом інтеркультурного полілогу різних методів та методик 

розвитку акторської майстерності стало формування унікального підходу до 

тренінгу як найважливішої умови творчого процесу в контексті осмислення 
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системи цінностей іншої культури, напрацювання загальнозначущих 

цінностей. 

У продуману і точно організовану методику сучасного акторського 

тренінгу включено такі інтеркультурні складові, як традиції психологічного 

театру, багатство ігрового театру, метафоричність східного театру та 

лаконізм японського театру. 

Сучасні програми інтеркультурного акторського навчання засновані на 

методології інтеркультурного навчання, характеризуються орієнтованим на 

виконавця, практичним навчанням, що підкреслює інтеркультурну роботу та 

оригінальну творчість. Він дозволяє зануритися в традиційні театральні 

форми з Азії (такі як японський театр Но, пекінська опера, індонезійський 

Ваянг Вонг та індійський Кутіяттам) і поєднує ці інтенсивні із взаємодії з 

технікою навчання акторів К. Станіславського та розробленої на основі його 

системи тренінгів. Метою подібних програм, які побудовані як серія діалогів 

між культурами, мовами та формами, а також між ремеслом та теорією, 

сучасністю та класикою, технічністю та образністю, структурою та 

спонтанністю, є підготовка професійних акторів та виконавців, які можуть 

працювати в різноманітних сучасних театральних жанрах і формах, володіє 

навичками сценічної майстерності та знанням театральних прийомів. 

Для вітчизняної театральної школи питання розвитку тренінгової бази 

надзвичайно актуальне і зумовлене такими чинниками, як: зміна 

педагогічного покоління; посилення контактів із представниками 

зарубіжного театрального мистецтва; розвиток нового театру, який вимагає 

нового актора.  

Зміна сценічної лексики українського драматичного театру та розвиток 

виражальних засобів внаслідок впливу тенденцій західноєвропейського 

режисерського театру вимагає оновлення методів підготовки сучасного 

актора.  

Шляхами впровадження інтеркультурного тренінгу у театральне 

мистецтво України на сучасному етапі є: звернення до навчальних програм 
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приватних театральних студій; всесвітньої мережі інтернет (акторські 

тренінги та техніки, які проводяться онлайн у соціальних мережах; 

відеозаписи акторських тренінгів); майстер-класів, які проводяться 

провідними світовими тренерами та режисерами під час театральних 

фестивалів або конференцій, присвячених різноманітним проблемам 

театрального мистецтва ХХІ ст. (майстер-клас І. Чаббак, авторки популярної 

світової «Техніки Чаббак»; майстер-клас «Оживлення людини за 8 днів» за 

методикою вахтангівської школи та ін.); викладання інтеркультурних 

акторських тренінгів або окремих театральних технік, фізичних або духовних 

практик студентам державних вищих мистецьких навчальних закладів поза 

межами навчальної програми. 

Важливим моментом є процес розробки у вищих мистецьких 

навчальних закладах методики комплексного тренінгу на засадах 

інтеркультурності.  

В найближчому майбутньому українська театральна школа 

продовжуватиме розвивати існуючі напрямки акторського тренінгу, 

віддаючи провідну роль у цьому процесі системі К. Станіславського, яка є 

основою сучасної вітчизняної театральної школи. Водночас можемо 

передбачити розвиток інтеркультурного акторського тренінгу, в якому 

органічно поєднано деякі техніки українського національного театру з ідеями 

та тренінгами західної і східної театральних шкіл. На нашу думку, подібний 

синтез є запорукою подальшого успішного прогресу сучасної театральної 

школи, що відкриває нові перспективи розвитку не лише театральній 

педагогіці, але й усьому театральному мистецтву України.  

Результати Розділу 3 висвітлено в публікаціях [36–41; 42; 46]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Дослідивши інтеркультурні засади акторського тренінгу як поєднання 

театральних, тілесних і ментальних практик, розкривши специфіку 

інтерпретації традиційних східних практик в європейських акторських 

тренінгах, а також перспективи їх впровадження в українській театральній 

педагогіці, можна сформулювати такі висновки: 

1. Акторський тренінг – це головний засіб виховання особистості 

митця, його всебічного розвитку, формування духовного світу, світогляду, та 

головне – розвитку акторських здібностей. Інтеркультурні засади 

акторського тренінгу – це складові акторського тренінгу (традиційні 

театральні техніки підготовки актора, тілесні та ментальні практики), синтез 

теоретичного й педагогічного досвіду педагога, досягнень західного і 

східного театрального мистецтва. Інтеркультурний синтез театральних, 

тілесних і ментальних практик в методиках підготовки актора провідних 

театральних режисерів ХХ століття ґрунтується: на традиціях європейського 

класичного театру (комедія дель арте, іспанський театр, єлизаветинський 

театр), зокрема тренінг «імпровізація в масці» М. Сен-Дені; на західних і 

східних ментальних практиках (наприклад, звернення Леся Курбаса до 

антропософії П. Штайна, П. Брука – до антропологічних вчень ХХ століття, 

до адаптованих елементів йоги); на традиційних театральних техніках, 

поширених у країнах Східної, Південно-Східної, Південної Азії та Африки. 

2. Сутність інтерпретації східних практик в європейських акторських 

тренінгах полягала в тому, що театральні режисерами прагнули повернути 

представникам західних цивілізацій, втрачену ними здатність уявляти нове, 

піднесене життя. А. Арто, завдяки інтерпретації балійського театру і східного 

театру загалом, сформував естетику «чистого театру», театральної мови як 

«видимої і пластичної матеріалізації слів». У китайській традиції його 
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зацікавило ставлення до актора як до посередника між глядачем і певними 

вищими силами. Ж. Лекок популяризував східний театр, переймаючи з його 

досвіду закони сценічного руху, здатність тіла актора виражати емоції. 

Режисери ХХ століття зверталися до масок східного театру Но й Кабукі для 

ігрового моделювання образу в масці. Особливого поширення набув тренінг 

«Імпровізація в масці» французького режисера М. Сен-Дені, поширений у 

світовій театральній педагогіці. До східних методик психотехніки звернувся 

й Є. Гротовський, склавши «Акторський тренінг» на основі вправ китайських 

акторів, органіки рухів африканців, індійського танцю, елементів різних 

духовних практик – тантра-йоги, шаманізму, ритуальних дійств народів світу 

тощо. П. Брук, автор концепції порожнього простору, взяв за її основу 

принципи японського театру Ногаку і традиційних театрів Сходу.  

3. Інтеркультурний полілог в театральному мистецтві, як 

взаємовідображення образів й атрибутів Східної й Західної культур 

актуалізувався на межі ХІХ–ХХ століть. Модернізація театрального 

мистецтва відбувалася завдяки взаємодії європейського традиційного театру 

(комедія дель арте, іспанський театр, єлизаветинський театр) і театрів Східної 

(Китай, Японія), Південно-Східної (Таїланд, Лаос, Індонезія, Сінгапур), 

Південної Азії (Індія) та Африки. Поряд з інтегруванням в європейські й 

американські системи підготовки актора східних практик відбувався 

зворотній процес. Зокрема, китайський традиційний театр сицюй (xiqu) на 

початку ХХ століття зазнав впливу ідей західного театру. Цян Сюаньтун 

перспективи китайського театру пов‟язував із західним стилем, а Д. Чен 

наполягав на впровадженні в ньому західних методів (реалістична мова, 

декорації тощо), принципів психологізму, реалістичності, режисерської 

побудову вистави, й систему виховання техніки актора К. Станіславського. 

Акторський тренінг в сучасному театрі Китаю – це адаптований тренінг 

східноєвропейської театральної школи. У Кореї розквіт нового театру припав 

на 1980-ті роки. Він також розвивався під впливом системи К. 

Станіславського. Японський театр європейського типу сформувався у ХХ 
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столітті, в ньому органічно поєднані національне мистецтво, традиційне 

виховання актора на основі філософії, естетики, дихальної гімнастики дзен-

буддизму і провідні практики європейського театру.  

4. У театральній практиці поширено багато методів навчання актора – 

від традиційних класичних до сучасних, новаторських, однак в кожному з 

них людське тіло і людський голос є культурно закодованими засобами 

вираження. Культура театрального вираження становить сутність будь-якого 

акторського тренінгу як такого. Однією з найбільш популярних методик на 

сучасному етапі вважають «Suzuki Method of Actor Training», яку створив 

Тадаші Сузукі. Японський режисер прагне повернути актору здатність до 

самовираження, актуалізуючи всі можливості і сили людського тіла завдяки 

фізично складним рухам, які впливають на техніку голосоведіння, 

посилюють виразність мінімалістичних жестів, максимально розвивають 

зосередженість. У другій половини ХХ століття американський режисер Е. 

Богарт, спираючись на метод інтенсивного фізичного навчання актора Т. 

Сузукі, запропонував свій інтеркультурний акторський тренінг «Погляд», 

залучивши постмодерністські ідеї американського хореографа М. Оверлі. 

Своєрідним аналогом «Suzuki Method of Actor Training» Т. Сузукі є метод 

«Frank Suzuki Performance Aesthetics» австралійських режисерів Д. Ноббса й 

Д. Керрола, які додали й західні кінестетичні практики, танець контемпорарі. 

Основним виражальним засобом виховання пластичності актора є танець, а в 

сучасних акторських тренінгах – японський авангардний танець буто, що 

виражає новаторське розуміння тілесної сутності людини. Унікальний 

акторський тренінг психофізичних дій процесам з використанням азіатських 

бойових мистецтв та йоги склав Ф. Заріллі, зосередивши увагу на диханні 

актора, його емоційних контактах, певних положеннях тіла. Набули 

поширення сучасні інтеркультурні акторські тренінги з розвитку голосу, їх 

розробили А. Лессак, С. Беррі, К. Лінклейтер, П. Роденбург і К. Фіцморіс. 

Цей голосовий тренінг застосовує й Т. Маккалістер-Віел, залучаючи 
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елементи тайцзіцюань, катхакалі, каларіпаятту, хатха-йоги і традиційне 

корейське вокальне мистецтво пансорі.  

5. На початку ХХІ століття акторські тренінги постають як 

мультигібридні феномени, в яких поєднуються театральні тілесні техніки з 

різних практик, зокрема медитативні й бойові мистецтва, танці, акробатика, 

циркові і спортивні елементи. Така гібридизація торкається вправ і прийомів, 

а не середовища, в якому відбувається їх засвоєння й передання. 

Технологічні інновації в акторських тренінгах ХХІ століття пов‟язані з 

формуванням міського космополітичного контексту, багатокультурного 

середовища, в якому поєднані традиційні методики й тренінги, новітня 

західна педагогіка і східна філософія, різні інституціональні моделі, цифрові 

технології й соціальні медіа. У сучасних акторських тренінгах 

відображаються глобальні, мульти-, інтра- й інтеркультурні реалії, і це 

становить норму, а не виняток. Інтеркультурний підхід до акторського 

тренінгу передбачає інтеграцію впливів різних культур чи елементів різних 

філософій, духовних і тілесних практик. Інтеркультурний полілог 

акторського тренінгу розглядаємо як взаємопроникнення індивідуальних, 

історичних, національних, регіональних, релігійних культур, а також 

теоретичного й педагогічного досвіду його розробника з досягненнями 

західної і східної цивілізацій. Інтеркультурність акторського тренінгу на 

початку ХХІ століття формується завдяки розумінню того, що професійна 

культура актора можлива лише в контакті з іншими культурами, а не 

ізольовано від них. 

6. В українських закладах вищої мистецької освіти підготовка акторів 

драматичного театру здійснюється переважно за системою К. 

Станіславського. Водночас, останніми роками серед педагогів нового 

покоління зростає зацікавлення європейськими й американськими 

акторськими тренінгами. Для вітчизняної театральної школи важливо 

розвивати тренінгову базу, розширювати творчі контакти із зарубіжними 

театрами, використовувати сучасні методики підготовки актора. Це 
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передбачає підготовку нових навчальних програм, зокрема для приватних 

театральних студій, використання можливостей всесвітньої мережі Інтернет 

(акторські тренінги і техніки, їх відеозаписи), перегляд майстер-класів, які 

проводять провідні режисери під час театральних фестивалів, конференцій з 

питань театрального мистецтва ХХІ століття, викладання інтеркультурних 

акторських тренінгів або окремих театральних технік, фізичних і духовних 

практик додатково до нормативів навчального плану. Перспективним є 

впровадження онлайн-освіти актора, адаптування традиційних акторських 

тренінгів у цифровому контексті. Застосування філософії і методики 

тайцзіцюань («спокійний дух», «розслаблене тіло») надасть можливість 

актору удосконалювати пластику тіла, увиразнювати рухи, позбавлятись 

надмірного м‟язового і психологічного напруження. Важливо включати в 

акторський тренінг методів східних єдиноборств, для зміцнення духовних і 

фізичних сил актора і виховання миттєвої реакції на непередбачувані події. 

Впроваджувати інтеркультурний акторський тренінг у навчальний 

процес в закладах вищої мистецької освіти в Україні доцільно у вигляді 

спецкурсу і окремого практичного курсу. 

Перспективи подальшого дослідження інтеркультурності акторського 

тренінгу в сучасному театральному мистецтві пов‟язані з розробкою 

теоретичних і практичних аспектів застосування інтеркультурних акторських 

практик у процесі режисерської творчості й у професійній підготовці актора. 
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1. Рис. Б. 1. «Нейтральна маска» з тренінгів-імпровізацій Ж. Лекока. 

2. Рис. Б. 2. Маска Коомоте театру Но. 

3. Рис. Б. 3. Маски з акторського тренінгу М. Сен-Дені «Імпровізація в 

масці».  

4. Рис. Б. 4. Ілюстрація з книги Є. Гротовського «До бідного театру». 2002. 

262 р. 

5. Рис. Б. 5. Ілюстрація з книги Е. Барби «Паперове каное. Трактат про 

театральну антропологію», 1994. 

6. Рис. Б. 6. Тренінг акторів трупи П. Брука. Кадр з репетиції фільму «Петля». 

7. Рис. Б. 7. Вправи з системи В. Мейєрхольда «Біомеханіка»..  

8. Рис. Б. 8. Метод Т. Сузукі: вправа з акторського тренінгу. 

9. Рис. Б. 9. Танець буто. Сцена з виступу групи Санкай Дзукі, фестиваль 

Сервантіно.  

10. Рис. Б. 10. Акторський майстер-клас Ф. Заріллі: Вправа з бойового 

мистецтва Каларіпаятту.  
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Рис. Б. 1. «Нейтральна маска» з тренінгів-імпровізацій Ж. Лекока 

URL: https://www.strangefacemasks.com/product/lecoq-style-neutral-mask/ (дата 

звернення: 02.12.2021). 
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Рис. Б. 2. Маска Коомоте театру Но. 

URL:https://www.maskmuseum.org/mask/japan-ko-omote/ (дата звернення: 

02.12.2021). 
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Рис. Б. 3. Маски з акторського тренінгу М. Сен-Дені «Імпровізація в масці». 

URL:https://michelsaintdenis.net/theatre-the-rediscovery-of-style-and-other-

writings/ (дата звернення: 02.12.2021). 
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Рис. Б. 4. Ілюстрація з книги Є. Гротовського «До бідного театру». 2002. 

262 с. 
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Рис. Б. 5. Ілюстрація з книги Е. Барби «Паперове каное. Трактат про 

театральну антропологію», 1994. 
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Рис. Б. 6. Тренінг акторів трупи П. Брука. Кадр з репетиції фільму «Петля».  
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Рис. Б. 7. Вправи з системи В. Мейєрхольда «Біомеханіка». 

URL:https://nataliehammondcapa.tumblr.com/post/87162194604/meyerhold-

believed-that-the-actor-has-an-awareness (дата звернення: 5.06.2022). 
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Рис. Б. 8. Метод Т. Сузукі: вправа з акторського тренінгу. 

URL:https://riversideparramatta.com.au/show/suzuki/#prettyPhoto[gallery]/(дата 

звернення: 5.06.2022). 
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Рис. Б. 9. Танець буто. Сцена з виступу групи Санкай Дзукі, фестиваль 

Сервантіно. 

URL: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sankai_Juku.jpg (дата звернення: 

5.06.2022). 
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Рис. Б. 10. Акторський майстер-клас Ф. Заріллі: Вправа з бойового мистецтва 

Каларіпаятту. 

URL:https://kaiteoreilly.wordpress.com/2014/08/03/taipei-masterclass-in-

psychophysical-training-with-phillip-zarrilli/ (дата звернення: 5.06.2022). 
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