
В лютому 2013 року молоді вчені Інституту економіки і менеджменту відвідали 

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької, 

подивившись виставу “Блакитна троянда” за твором Лесі Українки.  

Вистава “Блакитна троянда” розпочалася улюбленим романсом Лесі Українки “У чарах 

кохання”. І вже з першої хвилини зачарувала глядачів!!! 

Блакитна троянда – це особлива, рідкісна, шляхетна квітка, яку не побачиш будь-де. 

Доречним для глядачів в цьому драматичному творі є те, що Орест (арт. А.Войтюк), 

романтична натура п'єси, ніби устами самої письменниці, намагається  розтлумачити Саночці 

(арт. М.Солук) символіку дивної квітки, яка в часи середньовіччя була емблемою рицарського 

кохання: побачити блакитну троянду, яка, за переказами середньовіччя, десь таки росла в 

«містичному лісі» міг лицар, котрий мав свою даму серця, свій ідеал кохання. Саме заради неї 

він добровільно йшов на лицарський турнір, проливав там свою кров, а в нагороду за це 

отримував від обраної ним дами серця лише скупу посмішку, бо її кохання, зрештою, як і сама 

блакитна троянда, було не більше, ніж кришталево-серпанкова примара, яка безслідно, як вуаль 

легкої насолоди зникала. Милевський (арт. М.Кормош), на відміну від Ореста, прагматик, а 

тому зовсім не вірить в романтику життя, тому блакитна троянда для нього – не більше як 

«продукт насилля над природою». Цей життєвий прагматизм приносить йому щастя. І це дійсно 

так! Таким невибагливим до життя людям легко дається щастя, воно саме усміхається їм. 

Саме таке дволінійне міщанське кохання-примару прагнули показати глядачам режисер-

постановник – народна артистка України Т. Литвиненко та актори театру ім. М.Заньковецької  

Н.Поліщук (Люба), А.Войтюк (Орест), М.Солук (Саночка) та М.Кормош (Сергій).  

Друга дія п'єси нарешті хоче привернути увагу глядачів до самої психологічної канви 

драматичного твору. І це стає цілком зрозумілим, адже «Блакитна троянда» – перш за все 

психологічна драма настрою, в якій Л.Українка віддзеркалила не так зовнішні сторони 

людського життя, як наростання внутрішньо-психологічної трагедії у житті двох закоханих 

людей – Люби та Ореста, котрі, зрештою, як і Саночка та Сергій, шукають у житті своє щастя, 

однак кожна пара має своє розуміння цього людського щастя. Фабулу драматичного твору 

Л.Українка ускладнила божевіллям Люби, яке перейшло до неї спадково, від матері й, властиво, 

стає на перепоні до її щастя: «Щастя так мало в житті і його треба ловить!», – це її слова, але 

чи... спіймала вона його?  

Вияв на сцені людських емоцій, матері Ореста Марії Захарівної (арт. А.Марусяк), яка не 

хоче змиритись із вибором сина, вона ненавидить Любу і відкрито про це говорить, та тітоньки 

Люби – Олімпії Іванівни (арт. Х.Гриценко), яка щиро переживає за Любу та Ореста ще більше 

ускладнюють психологічний настрій драми. 

Усі події п'єси доповненні  розмаїтим пісенним репертуаром: «Я не кохаю тебе!», 

«Скрипка грає, серце крає, наше літо догорає...», «Червона калино, чого в лузі гнешся?», «Не 

забудь, яка стрімка людської пам'яті ріка...», «Мужчини в сірих пальтах із кишень виймають 

зорі...» та інші. 
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