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ЯК НАМ ЦЕ СПОДОБАЄТЬСЯ? ГРАЄМО КОМЕДІЮ – ГРАЄМО З КОМЕДІЄЮ  

(ДОН НІГРО ЯК СПІВАВТОР ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА) 

 

Summary 
The paper sets out to analyze and interpret contemporary American playwright Don Nigro‟s 

play (1976/1986), which is a travestied version of William Shakespeare‟s As You Like It. The play 

relies upon the “stage on stage” technique enabling the author to enhance and reinforce the 

theatricality motif underlying the original and to reconfirm the viability of world-as-stage metaphor. 

The paper argues that the play‟s meanings and aesthetics are shaped at the intersection of long-lived 

tradition of burlesque and travesty in American theater and Existentialist ideas of mid-20
th
 c. 

underpinning the Theater of the Absurd.  

Key words: William Shakespeare, As You Like It, Don Nigro, theatricality, «stage on stage», 

Existentialism, God-demiurge-artist. 
 

Анотація 

Статтю присвячено аналізу та інтерпретації п‟єси сучасного американського 

драматурга Дона Нігро (1976/1986), яка являє собою травестовану версію комедії В.Шекспіра 

«Як вам це сподобається». У п‟єсі використано прийом «сцени на сцені», що дозволило 

авторові ще посилити мотив театральності, який лежить у підґрунті оригіналу, та 

підтвердити актуальність метафори «світ-театр». У статті доводиться, що смислові та 

естетичні параметри твору Нігро формуються на перетині давньої бурлескно-травестійної 

традиції театру США та екзистенціалістських ідей середини минулого століття як підвалин 

театру абсурду.  

Ключові слова: Вільям Шекспір, «Як вам це сподобається», Дон Нігро, театральність, 

«сцена на сцені», екзистенціалізм, Бог-деміург-митець.  
 

Аннотация 

Статья посвящена анализу и интерпретации пьесы современного американского 

драматурга Дона Нигро (1976/1986), представляющей собой травестированную версию 

комедии У.Шекспира «Как вам это понравится». В пьесе использован прием «сцены на сцене», 

позволивший автору еще более усилить мотив театральности, лежащий в основе оригинала, и 

подтвердить актуальность метафоры «мир-театр». В статье доказывается, что 

смысловые и эстетические параметры произведения Нигро формируются на пересечении 

давней бурлескно-травестийной традиции театра США и экзистенциалистских идей 

середины прошлого столетия как фундамента театра абсурда.  

Ключевые слова: Уильям Шекспир, «Как вам это понравится», Дон Нигро, 

театральность, «сцена на сцене», экзистенциализм, Бог-демиург-художник.  
 

Одна з найпопулярніших комедій В.Шекспіра «Як вам це сподобається», створена, як 

вважається, на самому зламі ХVІ Ŕ ХVIІ ст., є водночас і однією з найбільш театральних навіть 

у славнозвісному своєю сценічністю доробку Барда. На це вказують коментатори академічних 

видань [див., напр., 1, с. 627], автори підручників і спеціальних шекспірознавчих праць, а 

головне Ŕ про це чудово знають покоління режисерів, акторів і глядачів, для яких кожна нова 

постава пřєси стає приводом ще раз радісно поринути у стихію звільнювальної тотальної гри. У 

цьому контексті варто зважити на спостереження Ж.Грір щодо ширшого розуміння сутності 

театру в єлизаветинську добу Ŕ на думку сучасників Шекспіра, він представляв «не дії 

конкретних людей в конкретних місцях, а картину людського життя in toto» [6, p.44]. Звідси 

постане поширений бароковий концепт Ŗtheatrum mundiŗ. Дослідники вважають, що вже в саму 

конструкцію шекспірівських пřєс «вбудований» намір «викрити штучність того, що ми щойно 

побачили, і тим самим поставити під сумнів його репрезентацію» [9, p. 179].  Вербалізувавши 
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театральність, трактовану як «метафоричні стосунки між театром і світом» [10, p. 216], у 

знаменитому монолозі Жака-меланхоліка (ŖAll the worldřs a stage…ŗ, II, 7 139-43), автор проймає 

нею всю текстуру пřєси, де різні іпостасі «гри» і «ролі» множаться у безлічі віддзеркалень.  

Підвищений градус театральності прямо повřязаний зі специфікою шекспірівської 

концепції ідентичності, що, долаючи середньовічну застиглість, постає в пřєсах плинною, 

мінливою, протеїстичною відповідно до ренесансної віри у здатність людини до соціальної та 

внутрішньої рухливості. На думку Ст.Грінблатта, висловлену в одній з останніх за часом 

написання праць, ключ до розуміння доби Відродження лежить, серед іншого, і в 

притаманному їй «цілісному баченні світу в русі», причому цей світ видається «ще 

прекраснішим через свою скороминущість, еротичну енергію та безупинні зміни» [5, p.10].  

«Один зі шляхів вивільнення духу з лещат його земної ролі», Ŕ зазначає Ж.Грір, Ŕ «полягає у 

заміні тілесної маски іншою, маскою мистецтва, що вірніше показує душу, яка криється за 

нею» [6, p.42]. Під цим кутом зору не дивує реалізоване у «Як вам це сподобається» зведення 

принципу театральної гри у четвертий чи пřятий ступінь: первинна умовність розподілу 

театрального простору на дві частини (глядацька зала Ŕ сцена) помножується на гендерні 

конвенції тодішнього театру, де жіночі ролі грали чоловіки, а далі підсилюється хитромудрими 

сюжетними перипетіями. В кінцевому результаті виникає химерна конфігурація: хлопець-актор 

грає героїню Розалінду, «вона» травестує себе як хлопець Ганімед, «він», своєю чергою, в 

любовній грі із закоханим Орландо зображує «Розалінду»… На рівні емпіричного сприйняття 

ці множинні (гендерні) трансгресії створюють ту саму «еротичну енергію», про яку каже 

Ст.Грінблатт, і яка незмінно апелює до царини несвідомого у читачів/глядачів різних епох; на 

рівні інтелектуального осмислення вони століттями живлять інтерпретаційну активність 

науковців. Відтак, закономірним уявляється бажання пізніших драматургів, із сучасними 

включно, раз по раз експлуатувати потужний видовищний та смислотворчий потенціал 

театральності, що ним заряджена ця шекспірівська комедія. Однією з таких спроб став твір 

американця Дона Нігро під довгою назвою, стилізованою під старовину: «Шекспірівська 

комедія «Як вам це сподобається» у постановці сільського священика. Запис спроби однієї 

трупи зіграти пřєсу Вільяма Шекспіра» (The Curate Shakespeare “As You Like It”. Being the 

Record of One Company‟s Attempt to Perform the Play by William Shakespeare; перша постановка Ŕ 

1976 р., друк Ŕ 1986 р.).  Нігро додає до шекспірівської багатоярусної театральності ще один 

вимір: адже у нього безсмертну комедію розігрує аматорська сільська трупа під орудою 

місцевого священика, тобто актуалізується улюблений самим англійським драматургом прийом 

«сцени на сцені».   

Смію припустити, що назви пřєс і навіть імřя Дона Нігро (н. 1946)  нічого не говорять не 

лише пересічному читачеві/глядачеві, а й багатьом фахівцям у галузі сучасного американського 

театру. Між тим це досить своєрідна постать у драматургії США наших днів. Через свою 

неймовірну плідність Нігро заслуговує на занесення у Книгу рекордів Гіннеса. З-під його пера 

вийшло понад 300 пřєс, і вважається, що за кількістю надрукованих творів він випереджає 

будь-якого іншого драматурга (видавництво ŖСемюел Френчŗ, що спеціалізується на друці 

драматичних творів, випустило 135 його пřєс у 48 книжках). Величезний масив драм Нігро 

групується у цикли. Один з них простежує історію США з часів Громадянської війни до наших 

днів через долі членів кількох родин з Огайо, рідного штату драматурга. В іншому, 

«російському» циклі є пřєси про Пушкіна і Гоголя, Толстого і Чехова, Распутіна і 

Мандельштама… Є детективна серія, є біографічний цикл про мистецтво і митців, героями 

котрого стали  мало не всі славетні постаті західної культури. Особливе місце  у творчості 

Нігро посідає шекспірівська тема (крім вищезгаданої культової травестії комедії ŖЯк вам це 

сподобаєтьсяŗ, вона розкривається у пřєсах ŖУспішні зусилля коханняŗ (1995), ŖДівоцтво 

шекспірівських героїньŗ(1995), ŖКабаняча головаŗ (2005) тощо). Нігро аж ніяк не можна 

назвати графоманом. Його пřєси з успіхом йдуть у театрах США, отримують театральні 

нагороди, перекладені іншими мовами і засвідчують його мистецьку ерудицію та професійну 

вправність. Разом з цим, його імřя не на слуху у широкої публіки. Автор своєрідного путівника 

по творчому Ŗлабіринтуŗ Нігро, його друг професор Дж. МакДжі вбачає в цій ситуації парадокс 

і вважає, що невдовзі Нігро отримає належне визнання як один з видатних американських 
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драматургів [див.7]. На мою думку, цьому заважає надмірне занурення письменника у товщу 

світової культури за рахунок живого життя, а також його багатослівřя, яке деінде набуває 

патологічного відтінку логореї. Тим не менше, феномен Нігро заслуговує на дослідницьку 

увагу хоча б завдяки своїй унікальності. Предметом цієї розвідки стала створена драматургом 

версія комедії «Як вам це сподобається», яка, на перший погляд, вписується в давню 

національну традицію травестування шекспірівської драматургії.  

Відомо, що перші півтора століття існування американського театру Ŕ запізнілого 

прибульця  до кола новосвітніх мистецтв, Ŕ як і всієї молодої національної культури загалом, 

були позначені помітною присутністю шекспірового «тексту» у різних формах, з пародійними 

включно. Адже пародіювання Ŕ це зворотній бік популярності; пародіювати можна лише 

загальновідоме, таке, що легко впізнати, інакше втрачається самий сенс жанру. При цьому 

профанація канонічного оригіналу (чи то релігійного, чи то світського) виступає 

парадоксальним засобом підтвердження його сакральності. Перші американські травестії 

Шекспіра зřявилися  ще за часів війни за незалежність. А з середини позаминулого сторіччя і до 

початку ХХ по країні прокотилася ціла хвиля подібних перелицьовувань. У Фолджерівській 

Шекспірівській бібліотеці в Вашингтоні зберігається величезна кількість текстів травестій, 

виданих у період з 1820 по 1925 рік. Деякі з них були створені освіченими професіоналами, 

більш численні та типові вийшли з-під пера аматорів. Комічний ефект цих творів часто був 

вельми скромний і досягався, здебільшого, завдяки простому переказу шекспірівських рядків 

мовою фермерів та вівчарів, а також через зображення класичних "високих" персонажів у 

повсякденних "низьких" ситуаціях. Протягом минулого століття цю традицію американського 

театру час від часу реанімували на потребу злобі дня  (докладніше див.[2]). 

Здавалося б, травестія Нігро цілком відповідає стандартним параметрам жанру: за 

винятком деяких скорочень, в ній загалом вірно відтворено текст оригіналу, а головним 

джерелом комізму стає разюча невідповідність між обмеженими можливостями сільських 

аматорів та блиском шекспірового комедійного таланту. У трупі священика-курата тільки-то 

сім акторів Ŕ їхні імена збігаються з іменами дійових осіб пřєси, але у виставі вони мають грати 

зовсім інших персонажів, причому одразу кількох… Комічний ефект, що виникає внаслідок 

розбіжності між амбіційним задумом та більш ніж скромним втіленням, «запрограмований» від 

самого початку. Звідси і конкретні прийоми створення комізму: репліки вбік та коментарі 

учасників, висловлені сучасною розмовною мовою, що різко контрастує з шекспірівською; 

обігравання акторської невправності виконавців (забування тексту, недолугі імпровізації, 

неузгодженість між словами та жестами й діями, елементарна непридатність горе-акторів до 

своїх ролей); звернення до гротескно-гіперболізованої пантоміми з метою унаочнення 

словесного (особливо екфрастичного) зображення тощо. Всі ці нехитрі драматургічні техніки, 

попри свій солідний вік, що веде відлік з античності, так само безвідмовно працюють і на 

початку ХХІ ст., оскільки побудовані на стійких властивостях людської психіки. Багато місць у 

пřєсі викликають посмішку навіть під час читання Ŕ годі й казати про більш-менш професійну 

виставу, де глядачі, мабуть, регочуть від душі. Водночас специфіка цього, начебто суто 

«низового», сміху полягає в його забарвленості ліризмом, що породжується чарами тієї ж таки 

багатошарової театральності, коли за допомогою простих, перевірених часом сценічних засобів у 

присутності глядачів твориться інша Ŕ мистецька Ŕ реальність. Глядачам усіх епох незмінно 

імпонує пропозиція Ŕ бодай позірна Ŕ «зазирнути за лаштунки», стати свідками того, що 

відбувається «за сценою», відчути зазор між актором та персонажем, бо таке порушення звичної 

умовності, як і будь-яка трансгресія, продукує естетико-психологічний ефект задоволення.  

Отже, за авторською ремаркою, основою сценографії вистави має бути «порожня 

театральна сцена», на яку актори виносять декілька старих скринь Ŕ з них по ходу дії виймаються 

предмети реквізиту, гриму і костюми [8, p.5]. Всі актори перебувають на сцені протягом всієї дії, 

спостерігають за нею, втручаються у неї. Будь-які зміни декорацій та трансформації зовнішності 

відбуваються на очах у глядачів, ще раз підкреслюючи умовно-ігрову поетику твору. 

Нігро вправно використовує вдячні можливості, що їх надає драматургові і режисерові 

прийом «сцени на сцені», Ŕ адже він дозволяє створити театральний «текст» кількох рівнів, з 
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металептичними переходами між ними. Однією з таких можливостей є гра з дихотоміями 

«особистість-персонаж», «людина-актор» або «обличчя-маска», в зону дії якої потрапляють 

мотиви особистісних змін під впливом «ролі» (театральної чи соціальної), а також розбіжності 

у стосунках «акторів» у житті та на сцені. Ще один прийом, виправданий заданими «умовами 

гри», Ŕ пряме звернення до буцімто невидимої аудиторії (пор. вірш Б.Пастернака «Гамлет»). 

Режисер-священик повідомляє, що трупа збирається зіграти комедію «Як вам це сподобається» 

містера Вільяма Шекспіра, «який зажив дурної слави як браконьєр, капіталіст і любитель 

сумнівних сексуальних пригод» [Ibid., p.10]. А далі автор вдається до свого роду tour de force, 

перевертаючи звичну опозицію «актори-глядачі». «У вас є перевага, Ŕ каже він у темну залу, Ŕ 

бо ви, мабуть, існуєте лише в уяві, тоді як ми, на жаль, наскільки можна про це судити, до 

непристойності реальні. А відтак, і смертні. А це означає, що ми вмираємо просто на ваших 

жорстоких, маленьких, близько посаджених уявних оченятах. Хіба це не лячно? Але людина 

має витерпіти свій вихід звідси, так само, як і свою появу тут… Хоча б як там було, весь світ Ŕ 

театр» [Ibid., p.11]. Новачки спочатку збентежені, але все впевненіше почуваються у своїх 

ролях. Тим, хто впадає у відчай, приходить на допомогу режисер, стверджуючи, що не 

обовřязково бути найкращим, але треба намагатися робити все, що в наших силах, «заради всіх 

бідолашних гравців, які будь-коли «пограли, побігали, погаласували» на сцені [цитата з 

«Макбета», Акт V, сцена 5, пер. Б.Тена Ŕ Н.В.]. Заради привиду Вільяма Шекспіра, що нині 

смажиться у пеклі за плагіат та перелюбство» [Ibid., p.20].  

Функції режисера вставної вистави вельми значущі. Недарма ним є священик Ŕ «курат» 

(від латинського curare «лікувати», «піклуватися»). Жорстокий і мřякий, тиран і друг, вчитель і 

розрадник, він стає для акторів втіленням архетипу «творця» у найширшому сенсі. Місцева 

дурочка Розалінда питає в нього «Ти Шекспір чи просто Бог?», і коли він підтверджує останнє 

припущення, цікавиться, чи він милосердний Бог, чи мстивий, на що він дає уникливу 

відповідь. Одвічне філософське питання Ŕ чому у світі так багато зла Ŕ трактується ним у 

театральних параметрах: «тому що світ Ŕ театр, а драма Ŕ це конфлікт, тому, щоб виник 

конфлікт, потрібно зло» [Ibid., p.70]. І далі він виправдовується: «Я тільки створив світ, 

Розаліндо, я ніколи не обіцяв, що він буде гарним» [Ibid.]. В такий спосіб Нігро реалізує один з 

поширених топосів західної культури, що є лейтмотивом його власної творчості, а саме 

рівняння «Бог = деміург = митець», яке проходить крізь весь корпус його драматургії. 

Найвиразніше, на мій погляд, стосунки твору Нігро з його славетним претекстом 

виявляються у грі з образом Розалінди. На думку науковців, Розалінда Ŕ не лише одне з 

найчарівніших створінь шекспірового генію, а й одне з найоригінальніших. В укладеній ним 

збірці статей про комедію «Як вам це сподобається» знаний літературознавець і шекспірофіл 

Гарольд Блум ставить цей образ на один рівень з Фальстафом та Гамлетом, оскільки «голоси 

всіх трьох у певні моменти дії найбільш наближені до голосу самого Вільяма Шекспіра» [4, 

p.163]. У постановці курата центральну роль Розалінди віддано дівчині, яку звуть Одрі 

(шекспірівська Одрі Ŕ дурнувата пастушка), що надалі надає їй підстави уявити себе 

примадонною і закапризувати: «Я зірка. Я завоювала це право. Я за волосся витягла себе з 

багнюки туди, де я знаходжуся сьогодні, і ніхто в мене цього не відбере» [8, p.62]. Ця репліка 

водночас глузує з театрально-кінематографічної системи зірок і пародіює численні твори на цю 

тему. Проте у пřєсі Нігро є й персонаж на імřя Розалінда Ŕ це сільська дурочка, якій у виставі 

відведені другорядні ролі (Хору, Оленя, Куща) і доручено виголошувати дидаскалії та 

посилання. Замість лаконічних вказівок на місце дії, доданих до тексту комедії публікаторами 

британського драматурга, ремарки у її виконанні набувають дивної, химерної поетичності: 

«Ось перед нами первісний ліс. Лабіринт, хащі, тінь і сонячні плями між листям, папороть і 

стежки, що вřються серед жимолості, дзюркіт води по камінню, і галявина, де мерехтить сонце і 

яку цілує прохолодна волога тіні та тиші […] Це Арденнський ліс» [Ibid., p.33]. Цей едемічний 

пейзаж істотно відрізняється від чарівного, але набагато більш «затишного» і  «прирученого» 

(незважаючи на левицю і змію) сильванічного локусу у Шекспіра, репрезентованого доволі 

схематично. Отже недоумкувата Розалінда також частково виконує функцію митця-деміурга, 

створюючи силою своєї уяви нові світи (романтичний топос «божевільного творця»). Саме цій 

Розалінді передає Нігро знаменитий монолог Жака-меланхоліка про сім віків людини, який перед 
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цим упродовж пřєси безуспішно намагалися прочитати інші актори. На думку С.Барбера, не варто 

приписувати висловлену у ньому «філософію» самому Шекспіру, який радше бере на кпини 

тактику зведення людського життя до низки тілесних карикатур [3, p. 9]. Мені здається, що для 

Нігро проголошена у монолозі Жака тотальна театральність буття важливіша за інші його смисли. 

Недарма у його варіанті саме цей текст завершує виставу. Безпосередньо перед цим зневіра 

виконавців у спроможності довести свій задум до кінця сягає апогею: «Ми зруйнували один з 

найвеличніших драматичних творів всіх часів. Ми спаплюжили пам'ять Шекспіра і принизили себе 

перед всіма цими нещасними уявними ідіотами у залі. А навіщо? Що все це має значити? Я хочу 

знати, навіщо це все, чорт забирай? Навіщо було навіть пробувати? Ти чуєш мене, Шекспіре? Ти, 

сріблолюбний, реакційний старий халтурник-пристосуванець, а ну, скажи мені, навіщо це все?» [8, 

p. 95]. Пригнічені актори починають демонтувати декорації. І саме в цю мить Розалінда і 

проголошує: «Так, світ Ŕ театр, // Де всі чоловіки й жінки Ŕ актори…» (пер. О.Мокровольського). 

Після короткої паузи священик, всі актори, і Ŕ хочеться сподіватися Ŕ глядачі заходяться 

оплесками. Екзистенційний відчай подолано стихією гри.  

Отже, і це цілком очікувано, ідейно-смисловим ядром цього варіанту «Як вам це 

сподобається» виявляється театральність per se як універсальна, започаткована ще Платоном і 

Епіктетом, метафора життя Ŕ втім, власне, як і у Шекспіра, де від усвідомлення цього факту, 

щоправда, дещо відволікають конвенції і перипетії любовної комедії. На це недвозначно вказує 

сам Нігро: «Театр як такий стає центральною метафорою творів Шекспіра, так само, як Ŕ у 

певному сенсі Ŕ всієї західної цивілізації» [Ibid., p. 97]. Під пером Дона Нігро «театр життя» 

набуває виразно екзистенціалістських характеристик (не випадково драматург апелює до 

відомих міркувань А.Камю про актора, висловлених у «Міфі про Сізіфа»). За його задумом, 

представлена у творі жалюгідна трупа «дивиться у пітьму», не маючи жодної впевненості, що 

хтось спостерігає за ними звідси (мотив богополишеності), що «їхні відчайдушні намагання 

оживити стару пřєсу мертвого англійця мають хоч якийсь сенс чи мету, окрім їхнього 

ірраціонального бажання спробувати це зробити» [Ibid.]. Часто пřєса видається їм 

незрозумілою, жарти застарілими, географія перекрученою. «Вони відчувають свою 

нездатність зробити це. Завдання надто грандіозне. Загадка надто складна, щоб її розгадати» 

[Ibid.]. Все вказує на неминучий провал. Актори намагаються вийти з гри, мало не знущаються 

зі «священних слів» Бога-Шекспіра, проте «їхня наполегливість поступово починає 

наближатися до своєрідного химерного героїзму». «Те, що починалося як муки та приниження, 

поступово стає перемогою, нехай короткочасною Ŕ зрештою, всі перемоги короткочасні. Їхня 

ситуація безнадійна, їхнє скрутне становище опирається поясненням, вони сміхотворні, але 

їхня боротьба надає їм певну гідність і смак недовгого спасіння. Коротше кажучи, вони цілком 

подібні до нас» [Ibid., p. 98]. Таким чином, саме у поле дії стрижневої метафори «світ Ŕ театр» 

англо-американська бурлескно-травестійна традиція зустрічається у пřєсі Нігро з породженим 

жорстким досвідом ХХ ст. театром абсурду, філософським підґрунтям котрого були ідеї 

екзистенціалістів, а однією з предтеч Ŕ низові видовищні форми. В результаті тріумфальна 

ренесансна театральність, що радісно стверджувала мінливість світу й людини як джерело 

постійного відродження та оновлення, дещо поступається місцем макабричній клоунаді 

абсурдистів, але остаточно своїх позицій не здає. Навіть у світі, позбавленому сенсу, сповнена 

поезією гра надає персонажу / актору / глядачеві Ŕ словом, людині, Ŕ шанс пережити 

спорадичні й короткі, але від того ще більш цінні «миті краси та гармонії». 
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