Алла Татаренко

«Професіонал» Душана Ковачевича

Моє знайомство з Душаном Ковачевичем почалося з
«Професіонала». Я маю на увазі не читання творів, перегляд фільмів чи вистав, а оте близьке, дуже особисте спілкування з текстом, яке відбувається під час його перекладу. Це був той випадок, коли твір «вибрав» мене: тодішній (на жаль, його вже немає з
нами) почесний консул України в Новому Саді, відомий адвокат
Федор Колесар запропонував перекласти улюблену драму. Йому
дуже хотілося, щоби «Професіонала» побачили в Україні і поставили його на сцені Львівського Академічного театру імені Марії
Заньковецької. І хоча мені до того не доводилось перекладати
драматичні твори, погодилася спробувати – з поваги до людини, яка чимало зробила для зміцнення зв’язків між українським
та сербським народами, а ще й тому, що мені передалось його
захоплення. Повернувшись до Львова, звернулася до художнього
керівника театру Федора Стригуна. Він і Таїсія Литвиненко були
першими слухачами драми: спочатку я її переклала усно, а вже
потім – у співавторстві з Марією Василишин – письмово... Доля
цього перекладу була непростою. Періоди надії змінювалися періодами розчарування. Проблеми, які виникали на його шляху,
були пов’язані з непрофесійним підходом до справи – зневажливе ставлення до авторського права є ознакою зневаги не тільки
до закону, але й до людини та її твору. Єдина «жива» розмова з
Д. Ковачевичем, яка відбулася в театрі «Звездара», була позначена
тінню цього непорозуміння, але й вона вчила професіоналізму.
Це також був один з уроків «Професіонала»...
У грудні 2002 року на камерній сцені театру ім. Марії
Заньковецької відбулася прем’єра «сумної комедії». Український
глядач прийняв її, «впізнав» героїв завдяки по-справжньому
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професійній грі акторів, передовсім Миколи Козака – Луки
Лабана. А також і завдяки знайомій до болю драмі – драмі чергової зміни влади й незмінності людської природи, драмі батьків і дітей, «старих» і «нових» господарів життя. Драмі ненаписаних книжок і змарнованого життя, невчасно сказаних і ніколи не сказаних слів... Коли я вперше читала «Професіонала»,
то ніби бачила перед собою знайомого письменника, колишнього дисидента, який очолив велике державне видавництво,
успадкувавши всі його проблеми та конфлікти. І хоча драму
було написано набагато раніше, і в мене не було жодних підстав підозрювати, що мій приятель є прототипом Теодора
Края, герой назавжди злився з реальною постаттю. Збігався не
просто типаж, а й деталі: не лише звична для письменників (та
й хіба тільки для них?) любов до посиденьок при чарці, схильність до усної оповіді, яка частенько ніколи не перетворюється
на отой обіцяний, анонсований нею шедевр, але й провінційне походження, якого не вибачає столична публіка... До речі, у
львівській виставі з волі режисера зник епізод із піснею, якою
«вороги» нагадують директорові про те, що він – зайда, провінціал. «Пісня з рідного краю» вказує на соціальну стіну, якої
не зруйнував соціалізм, на кланову стіну, на стіну міжлюдську.
Можливо, не знайшли української пісні, яка б несла подібні
конотації? Чи не хотіли зробити героя українцем, бо інакше
яка б то була «пісня з рідного краю»?
«Сумна комедія від Луки» несе у своєму підзаголовку алюзію, яка є позанаціональною. Лука є автором третього
Євангелія, одним із чотирьох найпевніших свідків, а символом його є бик, жертовна тварина. У ролі оповідача в п`єсі
Д. Ковачевича виступає письменник Теодор Край, але він,
здається, погоджується віддати авторство драми, яка створюється на очах у героїв і глядачів, колишньому поліцейському Луці Лабану. Луці, який разом із книжками приносить
героєві істину. Жертовному Луці. Луці – професіоналу.
Що відбувається на сцені? Автор двох збірок, директор видавництва, колишній письменник, а тепер – чиновник
від літератури несподівано зустрічає людину, що змінює його
минуле. Нею виявляється поліцейський у відставці Лука Лабан,
який вісімнадцять років свого життя «вів справу» Теодора Края:
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стежив за ним, збирав про нього відомості, записував його політичні промови і п’яні балачки, хотів убити і рятував йому життя... У день сорокап’ятиліття героя Лука робить йому неоціненний подарунок: приносить ненаписані книжки, втрачені речі –
пам’ятки про емоційні спалахи та невіддані борги давніх років.
Дарує те, що йому вдалося врятувати від самого Теї Края. Одним
із цих дарунків є драма, яка створюється на наших очах і яку пізніше занотує письменник. Лука пропонує назвати її «Сумною
комедією», бо такою вона й є насправді. Літератор має дотримуватись істини – це правило колишній поліцейський вважає
непорушним, як і кожне правило професії. Він гордо називає
себе професіоналом, постійно підкреслюючи цю рису. І тоді,
коли відмовляється зняти плаща, і коли пояснює наявність пістолета за поясом. Але справжній його професіоналізм – у відданості справі, якою він займається. Йдеться не про ідеологію
(герой поступово стає ближчим дисидентам, аніж своїм колегам), а про непохитну віру в те, що треба бути досконалим фахівцем, послідовним і віртуозним. Яких тільки пригод не зазнав
Лука, стежачи за Теодором! З майстерністю актора переодягався на залізничника і листоношу, був непомітним і всюдисущим,
з’являвся там і тоді, коли цього вимагала доля. Рятував від загибелі і привозив рукавички від матері, оберігав від розлючених
офіціантів і записував найкращі твори Теї Края. Недаремно син
Луки Мілош жартома (?) пропонував батькові створити в поліції
«Відділ порятунку сербської літератури»: «Шкода, каже, щоби
стільки історій, оповідань, віршів, анекдотів, афоризмів та цілих
романів назавжди зникло в алкоголі та димі. Ти знаєш, тату, яка
би то була бібліотека?!» У логічному світі Луки професійний
письменник має писати, професійний поліцейський – збирати
на нього досьє. Але Край виявляється непрофесіоналом – і Лабан перебирає на себе його обов’язок перед літературою. Для
того, щоб добре виконувати своє завдання, він вивчає історію
літератури і філософії, але й починає пити – як письменницька
братія, з якою він проводить більшу частину свого життя. Не
випадково син Луки стає викладачем літератури і дисидентом,
так само як Тея Край є сином поліцейського, відданого своїй
ідеї. Паралелізм цих доль підкреслюється епізодом і з годинником: Лука робить на ньому напис, ідентичний вишкрябаному

213

Untitled-2.indd 213

04.08.2006 18:29:14

НОВІТНЯ СЕРБСЬКА ДРАМАТУРГІЯ З ПОРТРЕТОМ ДУШАНА КОВАЧЕВИЧА

батьком на Теодоровому годинникові. Чому виникає стіна непорозуміння між батьками й синами? Чи винні в цьому лише
політичні погляди? Мати Теодора переконана, що ні. Вона пише
йому: «Я не знаю, сину, чи ти все ще сердишся на Батька. Чи все
ще віриш, що він, разом зі своїм поколінням, створив цю нещасну систему, або, як гадаю я, та нещасна система створила їх, ще
нещасніших. Він помре переконаним, що боровся за праве діло,
але не з тими людьми. Чи це можливо? Можливо, сину. Я сорок
років учила дітей для кращих і прекрасніших часів, а ось дочекалася такої біди. Я не винна, повір мені».
А ким стане його Ваня? Тея відмежовується від свого батька, а його сина виховує вітчим... Губиться в черговому ресторані
плюшевий песик – подарунок від тата, який так і не потрапив
до хлопчика. Лука стежитиме і за його долею. Розкаже Краєві,
як Ваня виріс, привезе листи від матері, які не знайшли свого
адресата. Чи він робить це лише з професійного обов’язку?
Тея Край жив у переконанні, що не заплямував себе
компромісом, але Лука в цьому не впевнений: людина, яка є
«чужою» в певній системі, не може стати директором видавництва... Колишній поліцейський глузливо запитує про тих,
що прийшли до влади, «розумних та безгрішних»: «Знати б,
де то вони так від гріха вбереглися? Чи вони часом не іноземці?» Він надто добре знає систему, щоби бути наївним.
Переможці зажди безгрішні, на відміну від «колишніх».
Під час розмови-одкровення герої поступово роздягаються, знімаючи те, що робить їх носіями певної ролі.
Залишаються люди без соціальної маски. Лука сідає на місце
Теодора, а той опиняється у позиції відвідувача – перед директорським столом. Ця зміна місць є, на його думку, справедливою: Тея лише має стати професіоналом. Лука часто
посміхається: він, на відміну від невротичного, розгубленого
Края, впевнений у тому, що має зробити.
Професіонал повертає борг – занотовані ненаписані твори – і дарує колишньому письменникові нову драму. Якби він і далі служив у поліції, вона би вже існувала як
радіовистава. А для того, щоб зробити її п’єсою для театру,
потрібно передрукувати її та додати ремарки. Зробивши це,
Теодор Край стане, нарешті, професіоналом. Чи він ним стає?
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Зі списку дійових осіб довідуємось, що Марта – секретарка, Псих – звичайний псих, Я – Теодор Тея Край, а Лука
Лабан –професіонал. Протагоніст не вказує свої професії, як
і не називає Луку поліцейським. Місце роботи й фах не мають значення, ідеться про принцип... Лабан залишає драму
про свою долю Теодорові, який має додати «дидаскалії» –
цим грецьким словом, яке означає «пояснення, повчання»,
автор називає ремарки. У «Професіоналі» глядач не знайде
повчання, а читач – традиційних театральних «інструкцій».
Ремарки тут дуже «особисті». Як актор має втілити, скажімо,
таку: «Його посмішка впала на зелений палас кабінету»? Як
герой має витягнути вгору руки, щоби «розім`яти спину і душу»? Чи це означає, що Теодор Тея Край нічого не навчився,
що він так і не зміг стати професіоналом?
«Я зробив зла не більше, ніж мусив», – цими словами
підсумовує свою біографію Лабан. Мало це чи багато? Душан
Ковачевич не спішить із відповіддю на це та інші питання,
перед якими залишає своїх читачів-глядачів. Він посміхається, сумно й мудро, і залишає сцену. І тут пригадується інший
«Професіонал»... Пам’ятаєте героя Жана-Поля Бельмондо,
який під щемливо-ніжну музику Енніо Морріконе повільно
й невблаганно крокує назустріч кулям, які – глядач це знає,
як і герой – чекають його за кадром? На його вустах – печальна усмішка Професіонала. Усмішка Луки Лабана, який повернув свої борги, щоб «ніхто не мусив іти до лісу». Сумна
посмішка комедіографа, який не залишає прозорих повчань.
Бо ми теж нарешті маємо стати професіоналами.
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