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КРИЗА ПОЗИТИВНОГО ГЕРОЯ  
В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ТЕАТРУ І КІНО 

 
Стаття присвячена гострій сучасній культурно–моральній проблемі, яка все частіше стає в центрі багатьох дискусій 

у нашім суспільстві. Її можна сформулювати так: втрата морального орієнтира у творчому пошуку сучасного мистецтва 
кіно й театру. У першу чергу це виявляється у відсутності знакових позитивних героїв на сцені й на екрані, які ставали б 
прикладом для молодого покоління  в моральному пошуку свого життєвого шляху.          

Ключові слова: криза, позитивний герой, мистецтво театру та кіно. 
 
Статья посвящена острой современной культурно-моральной проблеме, которая все чаще становится в центре многих 

дискуссий в нашем обществе. Ее можно сформулировать так: потеря морального ориентира в творческом поиске 
современного искусства кино и театра. В первую очередь, это фиксируется в отсутствии знаковых позитивных героев на 
сцене и на экране, которые становились бы примером для молодого поколения в моральном поиске своего жизненного пути. 

Ключевые слова: кризис, позитивный герой, искусство театра и кино. 
 
The article is sanctified to the sharp modern in a civilized manner-moral problem that all more often becomes in the center of 

many discussions in our the society. She can beset forth so: loss of moral aims in the creative search of modern art of the cinema and 
theatre. In the first turn itappears in absence of sign positive heroes on the stageand on the screen, that would become an example for the 
young generation in the moral search of the course of life. 

Keywords: crisis, positive hero, art of theatre and cinema. 
 
 

Проблема, викладена в статті викликає слушну, на мій погляд, тривогу й усе більше й більше турбує 
освічену частину нашого суспільства. Цей факт наштовхнув мене на усвідомлення необхідності її дослідження.  

Мета мого дослідження: спробувати проаналізувати джерела й причини виникнення в нашому мистецтві 
культурно-моральної проблеми, що виражена в кризі позитивного героя, а часто навіть у відсутності потреби 
героїчного в сьогоднішньому культурному процесі. 

Для досягнення поставленої мети я звернулася до таких методів дослідження, як: аналіз драматургічного 
матеріалу, спостереження й аналіз спектаклів, кінофільмів, телевізійних передач, а також абстрагування й індукції.  

Сьогодні все частіше й частіше в засобах масової інформації й у багатьох дискусіях на радіо й телебаченні 
виникає тема про позитивного героя або взагалі про те, чи потрібний нам сьогодні позитивний герой? У тому або 
іншому виді теми героїчного, теми романтичного героя, героя-прикладу виникають у багатьох критичних статтях 
про театральні спектаклі й сучасне кіно. Коли критики прагнуть як можна точніше визначити типові риси того або 
іншого актора, пишуть: « найбільше йому пасують ролі героїчного або героїко-романтичного плану…» [1, с. 84]. 

Сучасне мистецтво кіно й театру у двадцять першому столітті зробило у своєму розвитку поворот у бік 
принципової дегероїзації життя, персонажів сценаріїв і п'єс. 

І раптом з'являється документальна п'єса Олени Греміной «Двоє у твоєму будинку», яку поставив режисер 
Михайло Вигарів у Театрі.doc. Це історія про те, як білоруський поет і дисидент Володимир Некляєв, чекаючи 
суду провів кілька тижнів під домашнім арештом – і яке це катування виявилося й для нього, і для дружини, і для 
самих «охоронців», які по черзі чергували цілодобово в його квартирі. І от ця гірка, чесна, іронічна історія – 
насамперед про Героя. Некляєв тут – не просто «документальний персонаж». Він тут – «документований герой». 
Людина, яка усвідомлено обрала шлях, й вперто йде ним з усією готовністю принести необхідні жертви в ім'я 
вибору. Цей вибір зв'язаний не стільки з ідеями, скільки із властивостями душі й характеру. Властиво природа цієї 
людини змушує його робити певний вибір і слідувати йому. 

Нерідко під визначенням «герой» розуміють просто персонажів тієї або іншої історії на екрані або на сцені. 
Але в даному контексті мова йде саме про героя, який зміг подолати свої недоліки. Адже героїчне починається в 
людині із внутрішнього подолання себе, з переробки себе. 

Але тут виникає питання. Адже подолання слабкості і подолання зовнішніх обставин і чужої волі може бути 
спрямоване й на досягнення корисливих, егоїстичних цілей, на задоволення особистих амбіцій. І тоді перед нами 
виникає образ антигероя, тобто «негативного героя», який несе в собі руйнівний заряд. Герой позитивний теж 
відштовхується від своєї природи, від її подолання і його зусилля також спрямовані зовні, на навколишній світ і на 
оточуючих людей. Але ці зусилля – творчі. У всякому разі, герой позитивний впевнений у творчості своїх зусиль, у 
тому, що вони – «у порятунок» чогось або когось. 

Поведінкові установки позитивного героя стоять на визнаних і традиційних етичних і моральних підставах. 
Слідування їм і їх захист – от чому присвячує свої ідеї й учинки позитивний герой. А от саме герой негативний 
явно або таємно («інтригански») виступає саме проти традиційних етичних і моральних принципів. Більше того, 
антигерой затверджує, що ці «традиційні» етичні, моральні, духовні принципи – не більш, ніж умовність, і вони 
або вже застаріли, або споконвічно не несуть у собі ніякого раціонального змісту – і навіть заважають прогресу!  

Приземлено-раціональний підхід до духовних і моральних норм і догм – загальна властивість антигероїв. 
Антигерой може в чомусь ламати й долати себе, він може приносити певні жертви і йти на тимчасові поступки – 
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але однаково він у підсумку повинен «придбати». Його втрати повинні бути несуттєві в порівнянні із 
придбаннями, з кінцевою вигодою. 

Поведінка позитивного героя – жертовно споконвічно, по природі. Він поліпшує світ, рятує когось, 
протистоїть «шкідливим ідеям», і тому його «вигода» − це чийсь порятунок, це твердження справедливості тощо. 

«Якщо мистецтво срібного століття й епохи модерну відроджувало інтерес до джерел культур і цивілізацій, 
зверталося до початкових релігійних містерій і обрядів (тобто не брало під сумнів традицію моральних принципів, 
а шукало їхні підстави в історії), − тоді як постмодерн і «нова естетика» саме намагаються «модернізувати» або 
переосмислювати етичні норми й традиції (а по суті – відкинути їх). І, наприклад, нинішні «нова драма» або 
«актуальне мистецтво» ніколи не звертаються до містеріальних, епічних, обрядових і тому подібних форм 
художньої творчості й художнього мислення: ці форми «тягнуть» із собою із глибин культурної й духовної 
традиції народу ті моральні й етичні норми, які «заважають» «актуальному мистецтву» без шор розглядати й 
відбивати нинішнє життя» [2, с. 143]. 

Коли ми кажемо про кризу позитивного героя в сучасному театрі й кіно, не можна не звернути уваги на те, 
що як раз кращі твори сучасного мистецтва, сучасної літератури й театральної драми дуже близькі тим напрямкам, 
які колись називалися «революційним романтизмом», «критичним романтизмом», «критичним реалізмом». Більше 
того, кращі твори нового мистецтва, обертаючи наш погляд на виразки суспільства й на виразки людської душі, 
саме волають до почуття справедливості, до терпимості, до взаєморозуміння, тобто до того, що засноване на 
«традиційних» духовно-моральних цінностях. 

Візьмемо для прикладу п'єсу молодого драматурга Ярослави Пулінович «Наталчина мрія». П'єса ця 
поставлена сьогодні в багатьох театрах Росії, близького й далекого зарубіжжя. У Києві вона йде на декількох 
сценах і в тому числі поставлена в навчальному театрі КиМУ «Ковчег». Спектакль із великим інтересом 
сприймається глядачем будь-якого віку, незважаючи на те що в центрі твору історія першої любові 16-річної 
вихованки дитячого будинку. 

Це спектакль – сповідь молодої дівчини, майже дівчинки, про своє життя. Їй загрожує тюремне ув'язнення за 
хуліганські дії. Вона вперше закохалася й зіштовхнулася з погрозою втратити цю любов. Через розповідь Наталки 
про любов, дружбу, маму, перед нами встає картина нашого реального світу, таким який він є без прикрас. У 
боротьбі за свою любов Наталка вчиняє злочин. Але хто вона насправді? – злочинниця або жертва? Молодий 
драматург Ярослава Пулінович написала текст, що обпалює правдою й пристрасністю. Написала про сьогоднішніх 
дівчисьок, про їхні мрії, про їхні розпачі, сумніви, про їхні бажання кохати й бути коханими, і в той же час про 
їхню готовність вчепитися в горло суперниці… У сьогоднішньому твердому, прагматичному, цинічному житті, де 
найбільше цінується Сила й Успіх, завзято й наполегливо тягнеться до світла паросток Кохання. Чи вдасться йому 
вижити? Нав'язані ззовні правила життя виключили прояв таких почуттів, як любов, жалість, жаль, тому Наталка 
старанно знищувала їх у собі й тому фінал історії був як маленька смерть. «Як ведмедиця, що захищає свого 
немовля, вона бореться за свого Валеру, розмахнулася занадто сильно – і квола суперниця в комі. Суд. Спроба 
вийти в інший світ мрії – провалилася. Вона для нього занадто незграбна зі своєю правдою дітбудинівки. Перша 
любов розкриває в цій забитій істоті жіночий початок, ту саму ліричну героїню, майже красуню. Але життя ламає, 
і тоді немає нічого страшніше, ніж помста маленької істоти, усіма ображеної. Суд. Усе справжнє, сутнісне в цій 
Наталці – така ж непотрібна розкіш у координатах дитбудинку, як гарні вірші.» (3ст 89)  

Досвід усього останнього сторіччя, наша масовидна й глобальна цивілізація як ніколи чітко показують: 
етичні й моральні норми – це не соціально-побутові й етикетні умовності. Їхнє дотримання, розуміння й розвиток – 
умови виживання людства, умови виходу з багатьох тупиків сучасного суспільства. І вічна потреба в позитивному 
герої, що творить, зараз знову висока, як ніколи! 

«Нове сьогоднішнє мистецтво» не любить звертатися до великих історичних персонажів, особливо воно 
залишає без уваги тих, хто явно несе в собі приклади духовного й морального героїзму в будь-якій галузі життя: 
сімейної або побутової, духовної або військової, політичної або творчої. А якщо й звертаються до такого роду 
персонажів, то для того, щоб викрити їх «неправильний пафос» і «штампи». І вже напевно років двадцять п'ять 
розвивається в «новому мистецтві» спроба затвердити великих героїв, як звичайних людей, нічим не одмінних від 
інших «маленьких людинок» − особливо в гріхах, обманах і мерзенностях. Очевидно, у цьому причина появи на 
сьогоднішній сцені й екрані такої кількості сучасних інтерпретацій, наприклад, «Гамлета» у рваних джинсах, 
татуюваннях, який виїжджає на мотоциклі, а то й просто розгулює оголеним, у такий спосіб, що демонструє свою 
свободу й незалежність від традиційних етичних підвалин. 

Пушкін теж писав про таку проблему в тому змісті, що велика людина буває підлою і низькою, але все одно 
не так, як та дрібна й незначна чернь, яка намагається велике звести до свого рівня. 

Так, усі класичні герої – живі й суперечливі істоти, як і всі люди. Але приклад героїв у тому, що вони здатні 
подолати протиріччя власної натури, прислухатися до «голосу совісті» і слідувати «слушному вибору». Це зовсім 
не обов'язково «харизматичні політики», вожді й проводирі народних мас. Говорити про це мовою мистецтва – 
зовсім не значить «говорити» нудно, із фарисейським пафосом. Говорити про це можна й мовою комічного, 
іронічно й із сарказмом. Але говорити – «по-людськи» і про «людське». Адже ніхто з нас ніколи не знає де межа 
нашого можливого падіння. А художника завжди цікавлять люди, виткані із протиріч. Мистецтво завжди 
фокусується на подоланні людиною меж, на подоланні щоденності. Й особливо великий інтерес викликають герої, 
що живуть і діють у переламні часи. Наприклад, такі, як: Григорій Меліхов у «Тихому Доні» Шолохова, Зилов в 
«Качинім полюванні» Вампілова або герой фільму Балаяна «Польоти уві сні й наяву» Сергій. Це герої переламних 
часів. Є таке поняття, як «Герой і час». І в цей час нам усе більше й більше спадає на думку про те, що 
сьогоднішній час зовсім не героїчний.  

Доктор політичних наук, професор МГІМВ Оксана Гаман-Галутвина в телевізійнім ток-шоу «Культурна 
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революція» висловила таку думку: «Коли-небудь, напевно, з'явиться епічний добуток про сьогоднішній час, але я 
думаю, помиляються ті, хто думає, що це буде аналог Драйзеровскої трилогії «Фінансист». Не про гроші сьогодні 
мова йде, не про них хвилюється головний герой сьогоднішнього часу, а про Спокусу. Великі Спокуси – от 
головний нерв нашого часу. І справжнім героєм нашого часу є пристрасті, але не чесноти й ті, хто їх персоніфікує. 
А чеснота падає жертвою цих пристрастей» [4]. Ця позиція викликала велику дискусію, тому що висновком 
О. Гаман-Галутвиної було таке: «Мистецтву взагалі позитивний герой не потрібен» [5]. 

Так хто ж тоді сьогодні «позитивний герой»? І які вони, ці можливі «позитивні герої»? Ми знаємо, що 
мистецтво відбиває життя, але чи можна їх «підглянути в житті»?  

Якщо говорити про техногенні катастрофи – можна згадати, як маленька дівчинка, лежачи у воді в темряві 
під уламками покрівлі суспільного розважального центру, зі зламаною рукою, підтримувала над водою голову ще 
більш маленької дитини. А газетні репортажі про хлопчика, який урятував під час пожежі молодших дітей? Таких 
репортажів про жертовний спонтанний дитячий і підлітковий героїзм було чимало за останні роки. І писала про 
них зовсім не «ангажована радянська преса», а нинішні «жовто-гламурні» ЗМІ.  

Але необов'язково шукати приклади героїчної самопожертви під час воєн, стихійних лих і техногенних 
катастроф. Візьмемо «просто побут» − щоденний, стомлюючий і настирливий. І тут приклади героїчного у всіх 
перед очами. Багатьох потрясла своїм духовним подвигом звичайна турецька жінка, що взяла виходжувати з 
лікарні нікому не відому, зовсім безнадійну, що перебуває в стані рослини, молоду людину, тобто парубка, який 
потрапив в автомобільну катастрофу в Туреччині. Ніхто не знає звідки він. Чи то з Росії, чи то з України, чи то з 
Молдавії. Вона разом зі своєю родиною доглядає за ним вже в п'ять років, і він став потроху приходити в себе.  

Напевно кожний знайомий або чув про батьків, які ставлять на ноги своїх дітей-церебральників (або з 
іншими фізичними недоліками й патологіями). Їм друзі й лікарі говорять: залиште! відступіться! Але вони 
борються. Вони тягнуть – і нерідко дотягають! – дитину «до рівня», допомагають отримати освіту й відкрити й 
розвинути несподівані дарування.  

Знаменитий учений-астрофізик Стивен Хокинг – він герой чи ні? Він – приклад перемоги духу над майже 
абсолютною неміччю тіла – чи ні? 

Кілька років назад у пресі мені попався сюжет про чотирнадцятирічного хлопчика, у якого мама стала 
лежачою хворою. Він уривками – увечері – вчився, де і як міг заробляв, і доглядав хвору матір, полегшуючи їй 
страждання. 

А нещодавно ЗМІ розповідали про молоду жінку, яка взяла на себе турботу про юну племінницю – 
жертвуючи всим і прагнучи не просто поставити її на ноги, але дати освіту і подолати вроджену недугу. От вам у 
житті повторення сюжетів «Старшої сестри» і багатьох інших «повчальних сюжетів». Я думаю, багато можна 
навести й інших історій життєвого героїзму – справжнього, жертовного героїзму. 

Звичайно образ «позитивного героя» і всього того, що пов'язане з поняттям «героїчний пафос» завжди має й 
політичний аспект. За всіх часів під «героїчним» офіційне трактування розуміє такий тип соціальної поведінки, 
коли просувається (ціною вигід і навіть життя) офіційна доктрина, офіційна «пануюча» ідеологія – слідування їй, 
захист її саме вважається «вищою справедливістю». 

Але герой дійсно здатний піднятися навіть над тими ідеями, жертовне служіння яким він вважає своїм 
боргом – як тільки він усвідомлює, що ідейна доктрина, або розуміння про справедливість, яким він слідував, 
робляться «відверненими» від реального життя, від реальних людей, то герой «іде проти всіх» і навіть «проти себе 
колишнього», в ім'я «очищення» ідеї. Таких нерідко називають відступниками, не бажаючи брати до уваги їх 
протиставлення власній природі. 

Так, фанатики здатні робити героїчне й жертовне, вважаючи, що вони мають право утягнути із собою по той 
бік добра й зла чимало людей. Але герой, який істинно жертовний, він далекий від фанатизму. Інакше він 
розійдеться з ідеями справедливості… 

Саме тут сховане найважче для героя: герой справжній – одинак. Це не «романтична умовність». Це просто 
романтизм чуйно вловив і гіперболізував неминучу «самітність героя серед людей». Схильний і здатний до 
героїчного, як правило, неабиякий у своїх психічних і щиросердних якостях (навіть якщо ця незвичайність 
проявляється лише в побуті). Незвичайність ставить героя осібно серед інших – він не спокушається малим і 
невартим, він долає себе. Він – приклад. Але він же – мимовільний підсвідомий докір усім формам і догмам 
конформізму. 

Герой – при всій стійкості, усвідомленості й принциповості позиції й поведінки – повинен бути більш 
терпимий до навколишніх, ніж вони до нього. Під замилуванням навколишніх нерідко ховається неусвідомлене (а 
то й зло, висловлюване вголос): «Краще інших прагнеш бути?» Так не в тому справа, що – прагне. Суть у тому, що 
інакше він не може. І саме в цьому найглибша конфліктність життя позитивного героя, яка особливо гостро 
відчувається нині.  

Здатність (або схильність) до жертовно-героїчного робить внутрішній, щиросердечний мир героя набагато 
більш стійким і самодостатнім, ніж у більшості навколишніх. І їх часом це сильно дратує! Але саме ця стійкість і 
залучає, тому що слугує опорою нестійким і слабким. Тому особливо важливі для навколишніх непомітні 
приклади «побутового героїзму», про які сказано вище. 

Гасла, що й нав'язують ідеї нашого часу: «З'їв пігулку й схуднув за п'ять хвилин без праці!» − «Зжував 
спецзасіб – ти Геракл без вправ!» − «Вивчив інструкцію – і всі дівчата (або юнаки) твої!» − «Проспівав під караоке – і 
ти крутіше Пугачової і Паваротті!» − на жаль, усе це вже не працює. І в той же час поточне життя, як і за всіх часів, 
вимагає терпіння й терпимості, стійкості й уміння долати себе, уміння змусити себе вчитися новому і т.д., і т.п. 

Героїчне у звичайному житті, герой, замічений і впізнаний у текучці буднів, і показаний засобами мистецтва, 
− це те, що несе людям розраду й надію на справедливість і порятунок. 
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А якщо спробувати розглянути проблему позитивного героя з історичної точки зору, то ми побачимо, що в 

історії були різні концепції естетики. Старе класичне мистецтво – прекрасний ідеал, тому там позитивний герой 
був завжди. Ми його бачимо і в «Неистовом Роланде», і в різних піснях трубадурів, і в більш високих творах і 
навіть Дон Кихот, при всіх своїх слабостях, − звичайно позитивний герой. 

Але коли почалася епоха Просвіти, то, можна сказати, відбувся якийсь естетичний переворот або 
перекидання. Тут навіть дивну євангельську історію Христа, де позитивним героєм є сам Бог, і навіть його 
оголосили картонним персонажем, тобто не справжнім, не життєвим, а життя це те, що погано, паскудно, 
мерзотно. І якщо ти прагнеш, щоб мистецтво живописало життя, то воно повинно бути чорним.  

«Цікаво, що Емануіл Кант сформулював у своїй «Естетиці» дуже цікавий і, на мій погляд, парадоксальний 
принцип. Він стверджував, що мистецтво тримається на нашій людській здатності відчувати почуття задоволення 
або незадоволення. І він викреслив мистецтво зі сфери пізнання. Він сказав, що воно ділиться на цікаве й нецікаве, 
стверджуючи, що воно не дидактичне, що воно не дає нам моралі й нічому не вчить. Художник торгує емоціями» 
[6, с. 96]. 

А потім настав час романтизму, ознакою якого є велика емоційність, потім модернізм, постмодернізм… І 
сьогодні ми бачимо, що цей процес зайшов аж до «Пусі райт», де все тримається на провокації. Головне – 
викликати емоцію, викликати шум, тому що шум викликає дугу суспільної думки. Хтось сказав «за», хтось сказав 
«проти», церква обурилася, хтось ще обурився. Виникає дуга й люди починають втягуватися в цю емоційну лійку, 
тому що всім треба визначатися з ким ти, чию сторону ухвалюєш. І в результаті виникає емоційний шум навколо 
начебто б простої дії, яка насправді зовсім ніяким мистецтвом не є. Але учасники заявляють, що це мистецтво. 

Але в контексті нашої теми цікаво відзначити, що «…в той час, коли майже весь 2012 рік бушував скандал 
навколо «Пусі райт», люди насправді читали зовсім іншу літературу. Найпопулярнішою книгою 2012 року в Росії 
стала «Несвяті святі» Архімандрита Тихона Шевкунова, по суті відроджена зараз традиція «житія святих». 
Розкуповується мільйонними тиражами. Там розповідається про життя ченців. Детективникам такі наклади ніколи 
не снилися» [7]. Це один із самих яскравих сучасних доказів і свідчень того, що сучасні люди, незважаючи ні на 
що, як ніколи нудьгують за класичним мистецтвом, за тим самим ІДЕАЛОМ.  
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