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Вступ
Чому театр? Тому що це найкраща культурна форма вираження громадської участі. Він є протиотрутою радикалізму, який, як правило,
звинувачують у будь-яких громадських рухах, ініціативах, а також
інших громадських заходах. Він є сценою, де відбувається взаємодія
головних героїв, акторів, театральних акторів, художників і реципієнтів, глядачів.
Виступаючи в шиллерівських традиціях, не можна не погодитися, що театр є моральною установою, і навіть більше: він представляє
найстриманіший вираз громадянської активності та відображення
суспільного життя.
З цього припущення буде виходити подальша структура роботи.
Буде чіткіше представлено функцію і значення театрального мистецтва в його національній професійної обробці. Далі будуть представлені та названі такі національні професійні художні ансамблі в Словаччині та Україні. Крім того, в контексті обох країн будуть представлені законодавчі рамки їх функціонування. Також будуть обгрунтовані пропозиції для можливого прогресу і розвитку як на художньому,
так і на законодавчому і практичному рівні.

Роль національних
театральних груп
Чому національний театр? На це питання можна відповісти словами
одного з провідних представників національного театру в Словаччині
Івана Дуду Грица, який сформулював своє ставлення до специфічного
розуміння поняття «національний» як «народний» або «всенародний»
наступним чином: «Культурні діячі усіх країн глибоко усвідомлюють
важливість і роль національних театрів. У створенні незалежного національного театру вони вбачали реалізацію духовного суверенітету
нації, і тому ці театри часто виникали ціною великих жертв, охоче
принесених заради служіння національній культурі»1.“ Цей видатний
представник театрального життя безпосередньо відображає і розмір
громадянської взаємодії і культивації, які формуються цією формою
1

Pukan, M.: V premenách času. Ukrajinské divadlo. Divadlo Alexandra Duchnoviča.
Bratislava/Prešov: Divadelný ústav a Divadlo Alexandra Duchnoviča 2007. c. 15.
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Ibid, c. 15.
Ibid, c. 5; Knopová, E.: Etnické a sociálne premeny mikroregiónu Tekova zachytené
v tvorbe Divadla Potôň. In: Slovenské divadlo 63/2, 2015, c. 81 – 99.
Himič, P.: Divadelný život Prešova. Bratislava: Divadelný ústav, 2014.
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художньої діяльності, і підкреслює: «Сьогодні театр не є храмом, що
служить тільки духовним потребам невеликого числа обраних. У наш
час театр повинен служити засобом поширення культури серед маси
людей, він має бути координаційним центром, що запалює серця всього народу»2. Чисто мовна «вузькість» або «обмеженість», що так часто
асоціюється з роботою національних театрів, працює як свого роду
вагомий аргумент за зневажання або зменшення значення і цінності
національних театрів. У зв’язку з цією приміткою, яка набуває аргументаційного значення, можна сформулювати спростування (протиаргументацію), основна ідея якого може бути представлена думкою,
висловленою Мироном Пуканом в контексті художнього вираження
національних театрів: «Йде мова саме про театр, що перетинається
своєю художньою історією з мовним бар’єром, поетика якого є комунікативною для аудиторії, що належить до різних національних, народних або етнічних груп».3
Те, що ми могли б назвати свого роду константою театру, є лише
усвідомленням дії і зацікавленості в суспільному житті, значення якого не визначається національністю або етнічною групою, але обмежує
традиції та ідентичність всієї нації або культурної області, змальовує
його образ в насичених кольорах. Їх основою мали би стати регіони,
алеїх значення також є часто міжнародним, що означає, що фундаментом є не лише регіони, а й місцеві офіційні установи і уряди самоврядування, які також можуть підтримувати культуротворчий процес в більш широкому масштабі.
Професіоналізм при здійсненні цих видів діяльності стає надзвичайно важливим. Чудовим є ентузіазм і непідробний інтерес, з яким
з незапам’ятних часів підходили представники аматорського театру
під час своїх виступів на сцені. Проте, наявність багатої аматорської
театральної сцени часто призводить до того, що талановиті художники розходилися по окремих групах. Уможливлення функціонування
і підтримка можуть запропонувати і те, що професійний ансамбль
сам по собі може об’єднати тих найкращих, які могли бути втрачені
у великій кількості ансамблів при аматорському або напівпрофесійному розподілі. Про це зазначив Хіміч4 у своїй праці про театральні
групи в період першої Чехословацької республіки. Слід підкреслити
разом з Хімічем, що це об’єднання є ефективним і вигідним як з художнього боку, так і з фінансового. Важливу роль в цій підтримці повинна відігравати державна, а в основному, самоврядна допомога.
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На території Словацької республіки існують чотири професійні театральні групи національних меншин. До них відноситься ромський
національний театр «Romathan» в м.Кошіце. У поширення мистецтва
угорської меншини і угорської мови в сфері драматичного мистецтва
беруть участь театр «Thália» в м.Кошіце і театр «Jókaiho». Українська
та русинська культура представлені Театром Олександра Духновича
в місті Пряшів. Крім цих ансамблів тільки для прояснення ситуації
можна відзначити два професійні художні колективи – Подукельський
художній і народний ансамбль, а також Молоді серця (Ifjú Szivek). Всі
ці ансамблі регулюються безпосередньо відповідними самоврядними
краями на основі їхніх статутів, структура і зміст яких будуть предметом характеристики.
Україна, подібно до Словацької Республіки, є типовою державою
з поліетнічним складом населення. За даними останнього перепису
населення 2001 року українське етнічне ядро населення складає 77,8
% (37,5 млн. чол.) із числа 48 457 тис. чол. Найбільш чисельною національною меншиною є росіяни (8,3 млн. чол. або 17,3 %). Представники
національних меншин, кількість яких нараховує понад 200 тис. чол.,
представляють білоруси, молдавани, кримські татари та болгари; понад 100 тис. чол. – угорці, румуни, поляки та євреї; понад 50 тис. чол.
– вірмени, греки і татари та більше 30 тис. чол. – роми, азербайджанці,
грузини, німці та гагаузи5. У відсотковому відношенні названі више
шістнадцять етнічних громад складають 4,2 % населення й проживають дисперсно в урбанізованому середовищі та компактними громадами у сільській місцевості України. Таким чином, мультикультурна
етнонаціональна структура населення України обумовила практичну
необхідність створення та функціонування засобів масової інформації, закладів освіти та культури, зокрема й професійних театральних
колективів національних меншин.
Варто зауважити, що перші національні театри в Україні були
сформовані ще в часи так званої коренізації та формування національно-культурної автономії для представників найбільш чисельних
національних меншин Радянської України (20-30-ті роки XX ст.).
Найбільш плідно розвивалися єврейські театральні колективи. Зокрема, в 1925 році було відкрито Державний єврейський театр у Харкові. Згодом у Києві розпочали роботу професійні колективи «Унзер
вінкл» («Наш куточок»), «Кунст вінкл» («Куточок мистецтв»), «Ідіш
фольксбіне» («Єврейська народна сцена»), Державного єврейського
театру, єврейського театру робітничої молоді, єврейського державно5

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису
населення 2001 року. Державний комітет статистики, http://2001.ukrcensus.gov.ua/
results/general/nationality/.
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Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи: Довідкове видання / автор. колектив: Д.В. Табачник (голова), Г.Г. Москаль, В.М. Воронін, Т.І. Пилипенко, С.В. Василенко. – К.: Етнос, 2004. – С. 68.
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го театру юного глядача та єврейського театру ляльок. З 1928 до 1941
року при Київському державному музично-театральному інституті
імені М. Лисенка працював єврейський акторський факультет. Крім
єврейських професійних театральних колективів, успішно діяли також польський, болгарський та грецький державні театри. В подальші
часи правління комуністичної влади (1940-80-ті роки) в Україні, як і
загалом по Радянському Союзу, проводилася політика партійного ідеологічного контролю та русифікації. Це призвело до того, що в кінці
1980-х років менше 30 % професійних театрів УРСР залишилися власне україномовними.
Із початку 1990-х років відбувається громадський та етнокультурний ренесанс етнічних громад України. Найбільш чисельна російська національна меншина фактично отримує «хороший спадок» від
колишньої радянської доби й найбільш плідно репрезентує палітру
професійних театральних колективів національних меншин України.
Зокрема, в 1991 році з 73-х професійних театрів Міністерства культури УРСР російських було 16, а з 118-ти театрів-студій, російських
– 94. Російська культура найбільш успішно розвивалась в Автономній Республіці Крим. У 2003 році з чотирьох державних театрів два
(Російський академічний драматичний театр ім. Горького і Республіканський ляльковий театр) здійснювали свою роботу повністю, а два
(Державний український музично-драматичний і Державний кримськотатарський музично-драматичний театри) – частково російською
мовою6.
На початку 2010-х років культурно-мистецькі потреби етнічних
росіян задовольняли понад 20 державних театрів російської драми,
які функціонують у містах України. Серед них виділяються: Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки
(Київ), Севастопольський академічний російський драматичний
театр імені А. Луначарського, Російський драматичний театр Чорноморського флоту імені В. Лавреньова (Севастополь), Кримський
академічний російський драматичний театр імені М. Горького (Сімферополь), Луганський академічний обласний російський драматичний театр, Донецький академічний обласний російський театр юного
глядача (Макіївка), Донецький академічний ордена Пошани обласний
російський драматичний театр (Маріуполь), Харківський академічний російський драматичний театр імені О. Пушкіна, Дніпропетровський академічний театр російської драми (Дніпро), Одеський академічний російський драматичний театр, Закарпатський обласний
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державний російський драматичний театр (Мукачево) та ін.7. Крім
державних професійних театрів, російськомовний репертуар мають
90 театральних студій та 3 лялькові театри. Ще 25 театральних студій
дають вистави двома мовами – українською та російською8. Географія
їхнього домінування охоплює міста Київ і Севастополь, Автономну
Республіку Крим, Одеську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську,
Харківську та Миколаївську області. Професійним майданчиком для
встановлення співпраці між російськими драматичними театрами
України та близького зарубіжжя став фестиваль «Зустрічі в Одесі».
Окрім російськомовних, успішно функціонують театральні заклади інших національних меншин України: Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр (Сімферополь), Польський народний театр (Львів), Закарпатський обласний угорський драматичний театр (Берегово), Київський академічний музично-драматичний
циганський театр «Романс» (Київ), Єврейський музично-драматичний
театр імені Шолом-Алейхема (Київ), Хмельницький єврейський театр
«Без гриму». З 2013 року почав працювати Одеський болгарський
драматичний театр. Вже традиційними стали проведення міжнародних театральних фестивалів національних меншин – єврейських театральних колективів «Блукаючі зірки» (Київ), ромського мистецтва
«Амала» (Київ), фестиваль польського театру (Львів), «Кримський
ковчег» (на базі Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру в м. Сімферополь).
Як бачимо, в загальній структурі театральних закладів, які репрезентують національні меншини України, істотно домінують саме російські професійні колективи. Це дає черговий раз підстави констатувати доконаний факт відсутності будь-яких дискримінаційних упереджень стосовно росіян України, а навпаки, високий рівень державного
сприяння їхнього духовно-культурного розвитку. Поряд із цим останні події, пов’язані з анексією Криму, розгортанням військових дій на
території Луганської та Донецької областей й загальне погіршення відносин із Російською Федерацією знайшло своє відображення і в сфері
національних театрів України. Враховуючи цей факт, поліетнічність
колективу та його творчого репертуару, 15 жовтня 2014 року колектив
Закарпатського обласного державного російського драматичного театру (Мукачево) прийняв рішення про його перейменування. Наразі він
має офіційну назву – Закарпатський обласний театр драми та комедії,
7
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Пекарчук В. Зміни характеру участі представників етноспільнот у професійному
культурно-мистецькому житті незалежної України: досвід та тенденціх 1990–2000
рр. / Володимир Пекарчук // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4 (53). – С. 218–219.
Мазука Л.І. «Щодо питання забезпечення мовно-культурних прав етнічних росіян
в Україні». Аналітична записка [Електронний ресурс] / Людмила Іванівна Мазука //
Національний інститут стратегічних досліджень, http://www.niss.gov.ua/articles/1483/

«Законодавчий щит»
функціонування
національних театрів.
Від міжнародних до
самоврядних рамок
функціонування в контексті
Словаччини та України.
Ф. М. А. Вольтер в своїй праці «Філософський словник»10 говорить,
що існують короткі закони подолання такої чуми, як фанатизм. Створюється враження, що закони можуть бути короткими і для викорінення того, що зазвичай розглядається позитивно, викорінення національних, народних та етнічних почуттів, розуміння. Ця неможливість викорінення, яка повинна мати справу з юридичними зусиллями
викорінення часто саме призводить до цієї чуми, яку описує Вольтер,
отже, до фанатизму. Відкритість, прийняття та сприяння розвитку
своїх культурних, освітніх і навчальних заходів в рамках правових
норм може бути хорошою передумовою до початку цієї епідемії. Крім
того, вона може відігравати велике значення, а не тільки виступати
в якості профілактики.
9

Театр розпочав роботу в серпні 1947 року прем’єрою драми «Полководець Суворов». Її постановку здійснив головний режисер Білгород-Дністровського російського драматичного театру Григорій Готарський, який у 1946 році разом із трупою переїхав на постійну роботу в м. Мукачево.
10
Voltaire, F. M. A.: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1976.
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без колишньої прив’язки до російської етнічності9. Варто відзначити,
що саме цей театр став ініціатором та організатором проведення унікального Міжнародного театрального фестивалю «Етно-Діа-Сфера».
Під час його проведення було поставлено десятки п’єс, які представляли російську, білоруську, татарську, угорську, ромську етнічні культури. Впродовж 20-28 травня 2016 року в Мукачеві відбувся вже 17-й
фестиваль етнічних театрів держав СНД і єврорегіону.

9
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Законність дій є тим, чому повинна підлягати і художня діяльність,
тому та діяльність, що включає театри, не повинна стояти поза або над
законом. До цього положення, так само, як і до юридичної необхідності захисту такої діяльності, призводять різні правові акти. «Законодавчий щит» буде збільшений від тих найбільш загальних і базових
правових актів аж до локальних.
Серед основних міжнародно-правових актів, які мають
обов’язкову юридичну силу в цій сфері є Рамкова конвенція про захист національних меншин 11 (Рада Європи). Уже в Преамбулі можна
знайти: «Підписаний державами-членами Ради Європи та іншими
країнами, які підписали Рамкову конвенцію; ... маючи на увазі, що
події в європейській історії, показали, що захист національних меншин необхідний для стабільності, демократичної безпеки і миру на
континенті; з огляду на те, що створення атмосфери толерантності
та діалогу є необхідною умовою для того, щоб культурне розмаїття стало і джерелом, і способом не розподілу коштів, а збагачення
кожного суспільства». Слід зазначити, що всі держави-члени усвідомлюють, яку важливість для формування та розвитку суспільства
в Європі мають національні меншини і їхні культурні особливості.
Особливості, придушення або навмисне ігнорування яких може стати джерелом конфліктів, але розвиток яких в атмосфері терпимості
і взаєморозуміння може збагатити життя.
У Європейській хартії регіональних мов або мов меншин12 зокрема, в частині III статті 12 пункту 1, можна знайти формулювання наступного з цих зобов‘язань: «По відношенню до культурних заходів
і об‘єктів - особливо бібліотек, відео-бібліотек, культурних центрів,
музеїв архівів, академій, театрів і кінотеатрів, а також до літературних творів і кінопродукції, до народного культурного самовираження, фестивалів і культурних промислів, включаючи, зокрема, використання нових технологій - сторони зобов‘язуються, в тій мірі, в якій
державні органи є компетентним, мають владу або грають в цій сфері
якусь роль: а) сприяти вираженню і діяльності, характерної для регіональних мов або мов меншин, а також сприяти розвитку різних засобів доступу до творів на цих мовах; б) в різних формах підтримувати
різномовний доступ до творів, створених регіональними мовами або
мовами меншин, шляхом надання допомоги і розвитку перекладацької діяльності, дублювання, озвучування і субтитрування». Варто
відзначити також наступне формулювання, безпосередньо пов‘язане
11

Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, http://old.culture.gov.sk/zahranicnestyky/zmluvna-zakladna/rada-europy/vykladova-sprava.
12
Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov, https://www.mzv.sk/zahranicna_
politika/ludske_prava-narodnostne_mensiny_a_ochrana_mensinovych_jazykov.
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Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-voblasti-kultury-19b.html.
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з двома попередніми, «е) заохочувати пряму участь представників користувачів даної регіональної мови або мови меншини в забезпеченні
і плануванні культурних заходів». Мова йде про один з основних керівних принципів, які необхідно було перетворити на рівень державних національних правових норм Словацької Республіки.
На рівні Словацької Республіки можна окреслити рамки, що регулюють функціонування мистецтва і театральних груп, починаючи
з Конституції. У другій главі, четвертому розділі, статті 34 говориться:
(1) «Громадянам, які створюють в Словацькій Республіці національні
меншини або етнічні групи, гарантується всебічний розвиток, зокрема, право,разом з іншими членами групи або етнічної меншини, розвивати свою власну культуру, поширювати і отримувати інформацію
своєю рідною мовою, збиратися в національних асоціаціях, створювати і утримувати освітні та культурні установи». Надзвичайно важливим у цьому контексті можна розглядати і додаткове формулювання:
(3) «Здійснення прав громадян, які належать до національних меншин
і етнічних груп, визначених у цьому статуті, не повинно ставити під
загрозу суверенітет і територіальну цілісність Словацької Республіки
та призводити до дискримінації по відношенню до інших громадян».
Мова йде про те, що види діяльності окремих національностей і етнічних груп не повинні і не можуть бути взаємовиключними або обмежувальними. Можна вважати це ключовим та майже симптоматичним формулюванням в тому сенсі, що прийняття такої толерантності
і взаємної поваги не є природним або загальноприйнятим, але є тим,
що потрібно нормативно виправляти.
Безпосереднє відношення до діяльності театральних та мистецьких ансамблів має Закон Народної Ради Словацької Республіки №
103/2014 Z.z..13 про театральну та музичну діяльність та про внесення
змін до деяких законів, в яких згадуються базові їх частини та формулювання. В якості першої зазначимо Статтю 1 розділ 3 пункт 2, з якого
вибираємо: «Міністерство в сфері театральної і музичної діяльності:
(b) веде облік театрів і музичних установ і облік словацьких звукозаписів і художніх виступів; (g) надає технічну допомогу органам місцевого самоврядування; (h) забезпечує плавний і збалансований розвиток основних театральних і музичних жанрів, забезпечує обов’язкові
умови для злиття або скасування театру або музичних установ, засновником яких є самоврядний край або муніципалітет, коли мова
йде про театр або музичну установу, до яких перейшла засновницька
функція від органу державної влади в самоврядному краї або муніци-
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палітеті; (i) забезпечує обов’язкові умови для передачі засновницької
компетенції театру або музичному інституту від самоврядного краю
або муніципалітету угодою ще одного засновника, коли мова йде про
театр або музичну установу, до яких перейшла засновницька функція
державної влади, самоврядного краю або муніципалітету». Цей закон
вказує на можливий установчий статус самоврядування, яка доповнена в цьому законі розділом 4 Самоврядна діяльність у сфері театру
і музичної діяльності. У пункті 1 йдеться: «Самоврядна діяльність
у сфері театру і музичної діяльності здійснюється (а), самоврядним
краєм; (б), муніципалітетом».
Наступні зміни, безпосередньо пов’язані з положенням самоврядного краю, містяться в Пункті 2 «Самоврядний край у сфері театру
і музичної діяльності (а) встановлює, закріплює і скасовує театри
і музичні установи; (б) підтримує обрані сфери театральних і музичних заходів шляхом надання коштів спеціального призначення; (в)
контролює дотримання економічності, ефективності, результативності і цільового призначення в управлінні державними фондами
в театрах і музичних установа, що засновані цим самоврядним краєм;
(г) здійснює контроль дотримання цільового використання державних коштів і осіб, яким були надані державні кошти для окремих видів
театральної та музичної діяльності; (д) співпрацює з міністерством
у професійній діяльності.
Про специфікацію актів йдеться в Пункті 4: «Засновник театру або
музичної установи, відповідно до пунктів 2 і 3, повиннен повідомити міністерство про заснування або скасування театру або музичної
установи протягом 30 днів з моменту їх створення або скасування»,
доповненому Пунктом 5: «Засновник театру або музичної установи,
відповідно до пунктів 2 і 3, повинен попросити дозволу у міністерства
перед заснуванням або скасуванням театру або музичної установи до
передачі йому угодою про іншого засновника засновницької функції,
коли мова йде про театр або музичну установу, до яких перейшла засновницька функція державної влади на самоврядний край або муніципалітет. Рішення про скасування або злиття театрів або музичних
установ або про передачу засновницької, видане самоврядним краєм
всупереч думці міністерства є недійсним».
Про компетенцію органів самоврядування у сфері театральної діяльності йдеться в розділі 6 Театр або музична установа в компетенції
органів місцевого самоврядування. Пункт 1: «Самоврядний край або
муніципалітет може створити театр або музичну установу як пайову
або бюджетну організацію». У контексті словацьких національних
театрів існує тенденція функціонування і фінансового забезпечення
їх статусу як пайових організацій, про що буде надано більше інформації. У зв’язку з особливостями роботи ідентифікаційну інформацію
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забезпечує і Пункт 2: «Театр і музична установа в компетенції органів
місцевого самоврядування зобов’язані надавати на вимогу її засновника, міністерства або уповноваженої юридичної особи обрану інформацію про свою діяльність». Це положення доповнюється в Пункті 3 про ступінь наданої інформації: «Обсяг вибраної інформації, яку
може вимагати міністерство відповідно до Пункту 2 і відповідно до …
встановлює загальнообов’язкове правове регулювання, видане міністерством».
Про приєднання до законодавства, чинного в Європейському Союзі, йдеться у розділі 17 Заключні положення: «Цей закон переставляє
юридично обов’язкові акти Європейського Союзу ...».
Як вже зазначалося вище, національні театри створюються самоврядними краями шляхом створення засновницького договору. Відповідно до чинного законодавства, формальний аспект створення засновницького договору і і його структура є наступними:
Рішення
- Зазначення законів, відповідно до яких театр створений.
- Найменування та адреса організації - театр, який створюється
I. Визначення основної мети і предмету діяльності, додатково
структурованих в пунктах 1, 2, 3, а пункти, в разі необхідності,
потім діляться на абзаци: а, б, в
II. Форма управління
III. Статутний орган (це, як правило, директор театру).
IV. Визначення фізичних і фінансових активів. Театр визначається
як юридична особа, що розпоряджається майном, яке передбачено в спеціальному протоколі.
V. Період, на який створюється організація. На невизначений термін дії засновницького договору.
VI. Заключне положення, де вказується термін дії попередніх документів та організаційних матеріалів, які визначали роботу
театр.
Закони включені до засновницького договору у розділі 21 і статті
23 Закону Народної Ради Словацької Республіки № 303/1995 Z.z. про
бюджетні театри. Цей закон був скасований законом, який є більшим
за обсягом тексту (тобто Законом Народної Ради Словацької Республіки №103/2014 Z.z. про театральну і музичну діяльність і про внесення змін до деяких законів). Розділ 12 пункт 3 Закону Народної Ради
Словацької Республіки №384/1997 Z.z. про театральну діяльність зі
змінами, внесеними Законом №416/2001 Z.z. про передачу деяких повноважень від органів державного управління до муніципалітетів та
вищих територіальних одиниць, і відповідно до закону №302/2001 Z.z.
про самоврядування і вищі територіальні одиниці.
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Специфіка змісту цього Засновницького договору включає також
основоположну мету і предмет діяльності, а також інші заходи, які
включають транспортну діяльність або прокат костюмів. Все це вказано в пункті 1 Заcновницького договору.
Сторонами договору є театр і відповідний самоврядний край.
Конституційною нормою для функціонування театральних закладів національних меншин є ст. 10, яка захищає право на «вільний
розвиток, використання і захист російської, інших мов національних
меншин України»14. Про це також йдеться в «Основах законодавства
України про культуру» (ст. 4)15. На підставі Закону «Про національні
меншини в Україні» держава гарантує всім національним меншинам
права на національно-культурну автономію, в тому числі й на задоволення потреб у мистецтві (ст. 6)16.
Базовим законодавчим документом для функціонування театральних культурних закладів є Закон України «Про театри і театральну
справу» № 2505-IV від 31 травня 2005 року. Згідно ст. 7 законодавчого
документу, підставою для створення театрів є «соціально-економічні,
національні (підкреслення наше – авт.), культурно-мистецькі потреби
регіонів та наявність відповідних творчих, кадрових і матеріально-технічних можливостей» 17. Прикметно, що зміна «жанрового спрямування, мовного статусу (підкреслення наше – авт.) театру» може відбутися
тільки за погодженням із Міністерством культури України (ст. 16).
Театральні заклади України створюються та функціонують на базі
державної та комунальної форм власності. Театри, створені у складі
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, державній
реєстрації не підлягають (ст. 9 згаданого Закону).
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв є Міністерство
культури України. Саме на базі міністерства: 1) формується державна
політика в галузі театру і театральної справи; 2) здійснюється організаційно-методичне керівництво театральною справою; 3) формуються вимоги щодо державного статистичного обліку театрів стосовно їх
діяльності; 4) створються спеціалізовані організаційні структури для
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів; 5) організовуються наукові дослідження в галузі театрознавства;
14

Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141),
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
15
Основи законодавства України про культуру, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/2117-12.
16
Закон України «Про національні меншини в Україні», http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2494-12.
17
Закон України «Про театри і театральну справу», http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/2605-15.

Фінансування
національних театрів
в Словаччині та Україні.
З точки зору фінансування, як вже було сказано, на території Словацької
Республіки існують національні пайові театри, а не бюджетні організації.
У фінансуванні також беруть участь доходи, отримані від продажу квитків на шоу і приблизно на 10% від загального обсягу доходів театру.
Частину потенційного фінансування складають також спонсорські пожертвування, які все ж не є суттєвою частиною доходу національних театрів.
Одним з можливих варіантів є фінансування і підтримка етнічних
меншин Урядом, який працює при Апараті Уряду Словацької Республіки. У компетенції Уряду у справах національних меншин є надання
фінансових грантів для діяльності і підтримки різних творчих заходів.
Наступною можливістю фінансування національних театрів і підтримки їх творчої діяльності є Фонд підтримки культури, створений
безпосередньо Міністерством культури Словацької Республіки. На

МИХАЙЛО ЗАН, ОНДРЕЙ МАРХЕВСКИ

реалізується державна політика в галузі театру і театральної справи;
6) здійснюється координація діяльності театрів; 7) організовується
навчання та фахова перепідготовка артистичного і художнього персоналу театрів; 8) здійснюється контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формах власності (ст. 18 Закону).
У свою чергу органи державної влади (обласні державні адміністрації) та органи місцевого самоврядування (обласні ради) спільно з іншими засновниками беруть участь у координації діяльності
державних і комунальних театрів у порядку, встановленому законодавством (ст. 19 Закону). До прикладу, Закарпатський обласний
угорський драматичний театр, як юридична особа, є неприбутковою
установою культури комунальної форми власності і підпорядкований
управлінню культури Закарпатської обласної державної адміністрації
(рішення виконавчого комітету Закарпатської обласної Ради народних депутатів № 702 від 4 грудня 2008 року).
Безпосереднє керівництво будь-якого виду театральної культурно-мистецької інституції в Україні здійснюється директором (генеральним директором) і художнім керівником (або головним режисером) з якими укладається контракт строком на п’ять років.
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основі розробленої заяви він забезпечує фінансову підтримку для
створення театру.
Специфічним способом, яким можна зробити свій внесок у фінансування діяльності та підтримку творчої діяльності національних
театрів, є функціонування громадських організацій. Така організація,
на основі заяви і її подальшого затвердження, може щорічно просити
платників податків про перерахування 2% податку на свою користь.
Цей дохід являє собою найменшу частку доходів театрів.
Фінансування театральних закладів України, у тому числі й національних, регулює Розділ 3 «Фінансування та господарська діяльність театрів» (ст. 14–17) Закону України «Про театри і театральну справу». Законодавство визначає п’ять джерел фінансування театрів: 1) державний бюджет України; 2) бюджет Автономної Республіки Крим; 3) місцеві бюджети; 4) коштів підприємств, установ, організацій, громадян та їх об’єднань;
5) додаткових джерел фінансування, не заборонених законом (кошти за
квитки, роботи на замовлення, спонсорські надходження тощо).
Національні театри мають право здійснювати як основну (творчу,
некомерційну), та додаткову (комерційну) господарську діяльність.
Майно державних театрів є державною власністю і належить театрам
або на праві господарського відання, або на праві оперативного управління. Театри, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів,
не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не
за призначенням (ст. 16 Закону).
Зокрема, джерелами фінансування Закарпатського обласного угорського драматичного театру є: 1) кошти обласного бюджету виділені
на фінансування театру; 2) надходження від надання платних послуг;
3) кошти від продажу квитків на театральну виставу; 4) кошти та майно, одержані за роботи, які виконує театр на замовлення юридичних
та фізічних осіб; 5) доходи від реалізації сувенірної продукції і видавничої діяльності з історії, теорії та практики театру; 6) кошти, отримані за відео- і фотозйомки, інтерв’ю за умови дотримання авторського
і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України; 7) винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної
власності, що належать театру і передані за відповідним договором;
8) спонсорські надходження, благодійні внески, добровільних внесків
підприємств-нерезидентів України в іноземній валюті (євро, доллари
США, угорські форінти, тощо); 9) інші джерела, не заборонені законом. Значна частина таких кощтів із 1993 року йшла на реконструкцію старої будівлі в м. Берегово по вул. Мукачівській 1, де знаходиться
приміщення театру18. З обласного бюджету коштів вистачає тільки на
18

За інформацією керівника літературно-драматичної частини Закарпатського обласного угорського драматичного театру Марії Шютев (26 липня 2016 року).
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заробітну плату акторів. У якості вирішення фінансових проблем, вже
тривалий час Берегівський угорський театр практикує спільні спектаклі з угорською стороною. Творчими партнерами берегівців стали
Дебреценський театр імені Витязя Мигая Чоконаї та Замковий театр
із міста Дюли19. Така політика привела до значної популярності театру
за кордоном, насамеперд, на теренах сусідньої Угорщини. Премію М.
Ясаї, угорську державну нагороду в галузі театрального мистецтва,
отримали колишній головний режисер театру, заслужений діяч мистецтв України театру А. Віднянський, артисти театру Ж. Трілл, Н. Січ,
А. Кріштан, Й. Рац.
Як засвідчує практика, діяльність театрів України у фінансовому
плані є збитковою. До прикладу, на утримання театрів за 2007–2008
роки та ІІ квартал 2009 року спрямовано з бюджетів різних рівнів
майже 800 млн грн (у т. ч. з державного бюджету понад 250 млн грн,
місцевих бюджетів – 530 млн грн), а безпосередній дохід від їх основної діяльності становив за цей період лише 155,2 млн грн. Доходи Національного академічного театру російської драми ім. Л. Українки на
80 % складалися з дотації, отриманої з державного бюджету. Питома
вага фонду з оплати праці у структурі видатків театрів складає 70-80
%20. Поряз цим, перевірки державної контрольно-ревізійної служби
України засвідчили ряд порушень в нарахуванні та виплаті заробітної
плати працівникам, відсутність типових штатних нормативів, незабезпечення належного контролю керівниками театрів за виконанням
умов договорів з проведення ремонтних робіт, що призводить до завищення підрядниками їх обсягів та вартості, надання окремими театрами приміщеня в оренду без укладання договорів тощо21.
Вирішення фінансових проблем, на думку головного режисера Закарпатського обласного театру драми і комедії (Мукачево) Є. Тищука,
можливе через: 1) залучення меценатських коштів для виготовлення
рекламної продукції та придбання виразних засобів (звук, світло, декорації тощо); 2) обмін досвідом між режисерами театрів національних меншин (до прикладу, між Театром Александра Духновича в Пре-
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шові та Закарпатським обласним театром драми і комедії в Мукачеві);
3) проведення майстер-класів тощо22. До прикладу, режисер із Мукачева Є. Тищук є широко відомий у творчому театральному середовищі України своїми майстер-класами «Біомеханіка за методикою В.
Мейєрхольда», які варто поширювати у найближчих сусідніх країнах
(Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія).
Таким чином, на інституційному рівні театри національних меншин в Україні не мають якихось окремих, додаткових преференцій.
Вони, як і всі інші театральні заклади, створюються та функціонують
на підставі Закону України «Про театри і театральну справу». Як результат політики минулої радянської доби, в Україні найбільш динамічно розвиваються російські професійні театри. Упродовж останніх
двох років окремі з них, через окупацію Криму та бойові дії на Сході
Україні, фактично відмежовані від українського культурно-мистецького життя.
Серед представників найбільш чисельних національних меншин
України практично вилученими з театрального мистецтва (за винятком аматорських колективів) є білоруси, молдавани та румуни.
Натомість свою театральну діяльність культурно-мистецькі фахівці
в середовищі ромської (Київ), болгарської (Одеса) і польської (Львів)
етнічних громад України. Динамічно розвивається театральне мистецтво угорської національної меншини з центром у м. Берегово Закарпатської області.

Рекомендації
Для ефективного функціонування національних театрів і художніх
ансамблів, які підпадають під безпосереднє керівництво самоврядних
країв, існує постійна потреба в наявності обов’язкових коштів, що
надходять з державного бюджету на користь самоврядних країв саме
для такої театральної діяльності. З’являється велика кількість думок,
які підкреслюють те, що відсутність такого цільового виділення фінансових коштів призведе до значного ризику для функціонування
цих театрів і художніх ансамблів. Можна зустрітися з переконанням,
що за інших обставин самоврядні краї від імені деяких культурних чи
інших цінностей не були б готові витрачати кошти на таку діяльність
і надавали б перевагу іншим статтям бюджету. З інтересом підтриму22

За інформацією головного режисера Закарпатського обласного театру драми і комедії (Мукачево) Євгенія Тищука (8 вересня 2016 року).
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вати цінності і діяльність національних театрів має поєднуватися інтерес взяти участь у фінансовому забезпечення їх функціонування та
прогресу.
На законодавчому рівні («Концепції державної етнонаціональної
політики України», Законах України «Про національно-культурну
автономію в Україні» та «Про національні меншини в Україні») визначити зміст поняття «театри національних меншин України», його
функціональні особливості поряд із національними (державними),
обласними, міськими, академічними, музично-драматичними, драматичними, драми і комедії, театрами-студями, театрами одного актора,
ляльок тощо.
Оптимізувати обсяги фінансової підтримки театральних закладів
національних меншин з боку державного та місцевих бюджетів, залежно від результатів їхньої діальності та наявності в них прибутків,
установивши відповідні квоти на рівні Міністерства культури України (Департамент у справах релігій та національностей).
Поширювати та переймати досвід мобілізації додаткових коштів
(фандрайзинґу), управління персоналом і маркетингу кращих театральних закладів національних меншин України, зокрема Закарпатського обласного угорського драматичного театру (Берегово).
У контексті національних меншин є досить проблематичним визначення такого ключового поняття, як етнічні меншини. Особливі
зусилля в такий же елегантний спосіб, що підкреслює проблематичність охоплює і те формулювання з Пояснювальної доповіді до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.23 У пункті 18
можна знайти наступне формулювання: «Термін «меншина» відноситься до ситуацій, коли однією мовою говорять особи, не зосереджені на певній конкретній частині території держави, або якщо цією
мовою говорить група осіб, які, хоча і зосереджені у певній частині
території держави, але яких є чисельно менше за населення цього
регіону, яке говорить мовою більшості держави. Тому обидві назви співвідносяться за фактичними критеріям, а не законними, і в
будь-якому випадку співвідносяться відповідно до ситуації в країні (наприклад, мова меншини в одній державі може бути в іншій
державі мовою більшості)». Це - форум для обговорення і з нього
виходять фундаментальні рішення. Рекомендація полягає в тому,
щоб вступити у відкриту дискусію про цю базову проблему. Основні
кроки, пов’язані з меншістю (і не тільки культурною) в основному
залежать від визначення цього поняття. Одним з можливих стиму-
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лів щодо рішень і відкритості для співпраці і навіть інтеграції може
бути ідея національних кордонів Томаса Хілланда Еріксена «державні кордони не є, не були і ніколи не будуть збігатися з культурними
кордонами».“24.
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