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М1ФОЛОГ1ЧНИЙ ВААЛ ЯК ПРОТО
ТИП «ВААЛА» БЕРТОЛЬТА БРЕХТА 

ТА «ГЕЛЮГАБАЛА» АНТОНЕНА 
АРТО

П’еса Бертольта Брехта «Ваал», це синтез тра- 
пчного та KOMiMHoro, пошуку 1стини та про

тесту, шлях людини, яка бунтуе проти усталених 
норм, одноманггних шляхiв i стереотипност! ви- 
бору. Давно вщомо, що ця рання п’еса драматур
га розкривае перед нами зовам  шшого Бертоль
та Брехта, бунтаря, незвичного та неочжуваного. 
П’еси драматурга початкового перюду творчосН 
- експерименти, пошуки i nepiui художш перемо
ги. «Ваал» вражае смшивою та незвичайною по
становкою людських i художшх проблем. У Tearpi 
Брехта емоцн рухливь амб1валентш, сльози вирь 
шуються cmixom, а в найсвплших моментах вщ- 
чуваеться прихований смуток та скорбота.

Драматург створюе Ваала осередком фшо- 
софсько-психолопчних тенденщй часу. У pi3HO- 
манггних поглядах на штерпретацпо п’еси i про
тотип Ваала простежуеться ключове слово -  амо- 
ральшсть, де шгшстичний шар слугуе глибинним 
пщгрунтям. Звернемось до шшого Ваала, вщомос- 
Ti про якого сягають ще чаНв Римсько! iMnepii.

Ваал був верховним божеством давшх ф1- 
нйййщв. М1фи малюють його кровожерливим 
i нав1женим деспотом, вчинки якого неспод1ва- 
Hi i не шддаються розумшню не Ильки з точки 
зору моральних норм, але й просто елементарних 
людських цшностей. Вш  був царем i владикою 
людства, яке цшком вщ нього залежало. ГНд час 
будь-яких важливих полггичних або суспшьних 
подш люди умилостивляли бога-деспота, при- 
носячи йому людськд жертвоприношения. В pa3i 
крайньоТ небезпеки цар власноручно приносив 
в жертву свого первютка. Под1бш жахлиш святку- 
вання вщбувалися щор1чно для нагадування про 
!алежшсть вщ Ваала, для його задобрювання або 
г подяку за ycnix, наприклад, у вшш, що знаходи- 
ю свш вщбиток у спалЮванш полонених, з яких 
щя niei' мети вибиралися кранц у ф1зичному вщ-
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ношенш, вшьш вщ будь-яких ф1зичних вад [3:7]. 
Саме м1фопоетичний прототип божества стае ба- 
зовим для Брехта.

Достеменно вщомо, що поклошння Ваалу 
Грунтувалось на eipi людей, що в приро.щ все зале- 
жить вщ вищих icTOT. Хоча ц\я п’еси вщбуваеться 
протягом багатьох poKie, змши сюжету мають се- 
зонну обумовлешсть. П ’еса починаеться навесит 
що е натяком на певний еротичний пщтекст, - сто- 
сунки Ваала з жшками: BiH послщовно спокушае 
Емш ю , Иоганну i Софно. Што вщзначае нову сту- 
niHb стосунюв м1ж Ваалом та його другом Екар- 
том, a ociHb стае знаковою у зв’язку з вагДшстю 
Софи, коли Ваал та Екарт опускаються на саме 
дно, повертаючись з люових блукань та прямуючи 
до таверн, де проводять свш час з пияками та зло- 
чинцями. Зима, в свою чергу, символгзуе смерть 
(вбивство Екарта, а також смерть самого Ваала).

Ваал i природа -  нероздтьш, адже будь-яка 
дш або решпка грунтуються на обожнюванш при- 
роди, пщнесенш та ocniByBaHHi ii' чудодшних 
можливостей. Ваал називае природу «д1вчиною, 
яка см1еться», вщчувае й еством i, здаеться, що 
саме природа i е Нею ютотою, яка займае його 
думки: «Коли вноч1 леж ит на спит в травц хреб
том вщчуваеш, що наша Земля таки куля, i що ми 
летимо, i що на Земл1 е тварини, що пожирають 
всю и рослиншсть» [2: 5]. Сднання з природою, з 
кожною частиною п сутносН е тим, чого BiH праг- 
не i не може досягнути, запитуючи в самого себе: 
«Дощ давно закшчився. Тшьки от трава, мабуть, 
ще сира. Haini листя вологу не пропускають, хоча 
caMi Bci MOKpi. Тут, бшя коршня, сухо. (3i злютю.) 
I чому не можна спати з деревами?» [2: 23]. Вщо
мо. що у древшх фшпайщв «окр1м камшня i ко
лон, в якосН фетиш1в inofli були р!зномаштш по
роди дерев, як носи божественно!' сили, и прояву 
посеред пустинп>[3:34]. Саме в культ! Астарти, 
постшно! супутниц1 Ваала, яка уособлювала со
бою жшоче начало, дерева грали особливу роль. 
Астарта була Нею силою природи, що одягае 
землю деревами, травами, що дае плоди та жит- 
тедайну вологу спраглим полям. В особливосИ 
священними вважалися дерева, як! з найбшыпою 
ясн1стю проявляли силу богини стрункий кедр, 
кипарис, дуб. Оскшьки в древности Ваал та Астар
та були нерозлучш, де богиня була уособленням 
жшочого начала, а чолов1че знаходило свш вияв 
в Ваалц тому й головний герой прагне поверну- 
тися до свое! в1чно! супутнищ. Сам Ваал говорить 
священнику, що: «там, на небесах, у мене ростуть 
дерева i гуляють люди» [2:21]

Варто згадати, що оскшьки Ваал був верхо- 
вшм божеством, поеднуючи в co6i функцп бога 
сонця, бога вшни i бога дощу та грози, то фактич- 
но древш народи поклонялись не просто Ваалу, 
а тим явищам природи, з якими вони його уподь
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бнювали. Таку ж тенденщю продовжуе Ваал Бер
тольта Брехта, осшвуючи природу i вщчуваючи 
особливий зв’язок з нею. Ханаанщ, яю головним 
чином займалися фермерством та скотарством, 
вважали, що виконування ритуал1в, пов’язаних 
з поклоншням Ваалу, заохотить його д1яти вщ- 
повщно - благословляючи врожай i вщвертаючи 
вщ них посуху чи нашестя сарани чи шшу негоду. 
Один з найкращих друз1в Ваала Йоганес говорить 
про схожють Ваала 3i зв1ром, стверджуючи, що 
вш мае велим i xmxi зуби: «Йоганнес. Зуби у вас 
велим, арувато-жовй, як у зв1ра» [2: 19]. Екарт 
продовжуе дану думку: «Екарт. Шлунок у тебе 
що треба. Цвяхи може перетравлювати. Ти просто 
брила м’яса, вщ яко! в один прекрасний день на 
неб1 залишаться м ае т  плями» [2: 28].

Кохання як почуття у Ваала набувае бшып 
приземлено! конотацп i пов’язуеться з рослин- 
шетю, з водними джерелами, з верами, i знову ж 
таки з деревом, яке «починае сшвати», тут знову 
простежуемо прагнення головного героя повер- 
нутися до свого жшочого начала. «Кохання це ... 
ну, уяви co6i, що ти опустив свою руку в теплу 
воду ставка, i в тебе м1ж пальцями колишуться 
водороей ... Це мука, вщ яко! дерево, осщлавши 
буйним в1тром, п’ян1е i починае сп1вати. Це ша- 
ленство натиску, якому тремтячи поступаються ... 
Це пол1т проти в1тру ... Ось що таке кохання. Але 
воно схоже i на коко совий ropix. Той хороший, 
поки св1жий i соковитий. Коли ж вш  весь вичав- 
лений i залишаеться лише г1рка на смак м ’якоть, 
його випльовують» [2: 6]. Разом i3 тим кохання 
под1бне до найголовшшо! збро! в рука бога Ваа
ла -  грози, блискавки: «Кохання, подобно урагану, 
зривае з тша сукню i засипае тебе мертвими лис
там тел я  того, як побачиш небо...»[2: 13]. Ваал 
не може жити в сощум1 i, розумточи це, вш йде 
в л1си, до природного начала, адже його душа, це 
«стопн житнього поля, на яке навалився вггер. 
Це блиск в очах двох комах, ям збираються по- 
жерти один одного». Про закоханих в1н говорить 
як про тих, що наситились коханням, як «губки 
вологою i, як1 перетворюються на тварин злих 
i примхливих, безформних, з величезними живо
тами. 3 грудей у них капае, а руки стають мокрими 
i липкими немов полши. Поим !х тш а починають 
розпадатися, i вони, блщ1 як смерть, з дикими кри
ками, немов мова йде про народження нового кос
мосу, видавлюють i3 себе маленький плщ. Вони 
в муках виштовхують з себе те, що колись вбирали 
з такою хтивютю» [2: 8]. Таке шгшетичне став- 
лення до народження нового життя притаманне 
язичницьким богам, для яких життя людини було 
шчим; в1домо, також, що в давш часи, народжу- 
ван1сть була дуже високою i жертвоприношениям 
д1тей певним чином регулювалась проблема де
мограф i4Ho! ситуаци.

Ваал творить свое особливе мистецгво: в1рш1 
його е неприкритим знущанням над людиною, але 
вони одночасно осп1вуються нею. На певному ета- 
ni вш розум1е, що нав1ть мистецгво шчого не вар- 
те, адже навйцо писати в1рш1, «оскшьки життя i так 
досить непогане. Коли тебе несе бурхливим пото
ком i ти лежиш на спит, в чому мати народила, пщ 
помаранчевим, зрозумшо, небом, i н1чого не бачиш 
кр1м неба, яке спочатку стае ф1олетовим, а пот1м 
чорним... Коли топчеш свого ворога... витягуеш 
з туги музику або, ридаючи вщ мук любов1, поща- 
еш яблуко... А пойм тягнеш до л1жка ж1ноче тшо 
....» [2: И]. В еднанш з природою вш i помирае, 
страждаючи, н1кому не потр1бний. Ваал не досяг 
ншких цшей, смерть його була м1зерна: «земля i без 
тебе буде крутитися» [2: 37], слова, що пронеслись 
в тгаш ноч1, в останш хвилини життя Ваала. Та на- 
в1ть, коли в нього запитали перед смертю про що 
вш думае, головний герой вщпов1в, що ще чуе як 
шумить дощ, що е уособленням родючоей земл1, 
це те, без чого земля не дасть плоду, а дощем керуе 
лише деспотичний древнш бог Ваал.

Для того щоб народи могли отримати добрий 
урожай, не страждати вщ посух та повеней свого 
бога потр1бно було задобрювати, тому жертвопри
ношения були знаковими. Вщомо, що пщ час роз- 
копок археологи знайшли древш святилища, HiMi 
св1доцтва людсько! жорстокост1 з тисячами обвуг- 
лених дитячих к1сток, що шзшше були виявлеш у 
Bcix храмах присвячених Ваалу, Молоху та 1ншим 
хананейським богам. Пойм були розглянут1 лйо- 
писи, з яких випливало, що Ваал особливо «лю
бив» новонароджених дней, яких жерц1 повшьно 
спалювали в дар божеству.

Його статуя була колосального розм1ру, вся 
з мщь i всередин1 порожня. Голова була схожа на 
бика, тому що саме вш був символом сили i сонця 
в !х лютому вигляд1. Руки у стату! були жахливо! 
довжини i на ц1 величезн1 простягнен1 долот кла- 
лися жертви, долон1, скут1 ланцюгами на блоках, 
прихованих за спиною, пщшмали жертви до отво- 
ру, що знаходився в грудях, звщки вони звалюва- 
лись в палаюче пекло, яке м1стилося всередин1 
стату! на невидимш репйтщ [3:7].

Ваал в штерпретацп драматурга стае бшып 
сучасним i не таким жорстоким. Жертвоприношен
ия дней замшюеться вдиферентнютю i бажанням 
позбавитись вщ свое власно! ще не народжено! ди- 
тини. Згадаемо розмову м1ж Ваалом та вагиною 
Соф1ею, коли Ваал не хоДв знати ш Г!, Hi дитини. 
б!льше того радячи !й: «На небесах багато мюця. 
моя кохана. А як же наша дитина? Закопай п» [2: 
27]. Серед шших порад можна зазначити ще й на- 
ступш: «Соф1я. Яйцо хочеш, вдар мене, Ваал. 
Тшьки дозволь меш йти разом з тобою, поки мене 
ще ноги тримають. А пойм я ляжу де-небудь, i ти 
мене не побачиш. Тшьки не проганяй мене, Ваал.
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Baa-i. Краще пщи занурь йоге в р1чку, свое товсте 
черево. Ти отримала, чого хотша. С о (pin. Ти ж не 
кинеш мене тут. Адже не кинеш? Ти просто сам не 
розум1еш, що говорит. Ти як дитина, Ваал» [2:28].

Ваал не вщчувае жалю до дитини, для нього 
вбивство е единим виходом з ситуацп. До горя ма- 
Tepi, яка може втратити свою дитину, йому також 
немае шякого дта. Те ж спостериалась i за чашв 
поклоншня деспотичному божеству, коли пщ час 
жертвоприношения дней матерям заборонялось 
показувати свое rope - i3 щирим серцем вони мали 
В1ддавати дитину в дар богов], бо, шакше, вони 
втратили б пошану, внаслщок надано! Тм всена
родно велико]' 4ecTi, i могли б накликати гшв об- 
раженого божества на весь народ.

Варто згадати також Гел]огабала, римсько- 
го ]мператора з династп Север1в, правл]ння яко- 
го вщзначалося впливом культу верховного бога 
Ваала, введеного ]мператором-жрецем пщ час 
свого правлшня. 3 самого дитинства Гел]огабал 
привчався до прислужування в xpaMi, а ставши 
]мператором, вш намагався ввести Ваала в верхо- 
вний пантеон бопв разом i3 Астартою. Гелюгабал 
прагнув до анарх]зму, а життя його в]дзначалось 
неск]нченними чуттевими насолодами та непри- 
критими хтивими дшннями, ям були присвячеш 
верховному божеству.

Арно пропонуе неск]нченну низка ргзних на- 
писань його iMeHi, яка вщповщае послщовному 
змш1 його вимови

H E L IO G A B A L U S
або

E L G A B A L U S
або

E L -G A B A L

П овн е 1м’я Г ел ю габала та  
його вар1анти.

G A B A L
В  E L -G A B A L  м ож на вщ цлити  
G A B A L

H E L A H -G A B A L

В  E L G A B A L U S  м ож н а ви д Г  
лити E L , щ о означае Бог, м ож е 
писатися з буквою  Н  н а пом аз
ку, i в результат] утворю еться  
H E L A H -G A B A L .

B A A L
B E L

B E L -G I

В  KopHi G A B A L  прослщ кову- 
емо н аявш сть B A A L , B E L  або 
B E L -G I, який був бож еством  
хал д е !в , так  званого арам ей- 
ського плем еш , яке в 612  р до 
н. е. з а  ч а а в  Н авуход он осора 
II, щ о перемогло асси рш ське 
ц арство  i заснувало Н ове В а- 
вилонське царство. За  час]в 
ан ти ч н осм  халде ! вваж али сь  
ж рецям и таемних р е .Т п й , 
астрологам и  т а  чаклунами.
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G A B A L
н а халдейсько-арамейському 
д1алект! означае «го р а»

BEL

П ри аналЫ  м ож н а ви д iлити: 
B E L  -  найвищ е бож ество, 
единий бог-руйш вник.
С ам е греки ввели корш ь 
Г ел ю с в 1 м я  Г елю габала 
i з ’ еднали його  з Елом , чим 
щ е п овш ш е поеднали якост] 
бож ества-руйш вника В аал а  
з силами сонця.

E L

E L - найвищ е бож ество  вс]х 
верш ин, оскш ьки  С онце т а 
кож входить в його ]м ’ я, то 
по аналоги з  деяким  довол! 
високим  м]сцсм , яке щ енти- 
ф1куеться з  конусом, пред
м етом , загострен и м  зверху, 
том у щ о, будь-яка гора зо- 
браж уеться у вигляд] конуса 
чи загостреного предмету, 
а  сонце в свою  чергу зна- 
ходиться на верш ин] ство 
ренного свНу. В  свою  чер
гу верхн ш  i  ни ж н ш  c b i t h  

о б ’ едную ться в форм] ш ес
тиконечно! з1рки, магтчно! 

печатки С олом она.

Вщомо також, що бог RA (сонце), (для егип
тян е уособленням ястреба, але також i агнцем або 
людиною), але RA в свою чергу в Халде] носить 
]м’я BEL-SCHAMASCH. Знову пом1чаемо спорщ- 
нен]сть з Ваалом В такому pa3i цей бог, в резуль
тат], е творцем i руйшвником, який включае в себе 
Bci ]мена бопв, Bci форми, ям вони приймають. 
Тому Гелюгабал черпае свою царську свщомють 
i царську гордють з високих ]дей та ]мен, ям йому 
належать, по свош cyri BiH е анарх]стом, яким по- 
стае i Ваал Бертольта Брехта, який уособлюе свою 
силу, яка е синтезом ecix вищезазначених божеств.

Варто вщзначити, що стосунки м1ж Ваалом 
та Екартом носили дуже близький характер. Ваал 
знаходив задоволення не тшьки в спшкуванш 
з жшками, але й з чоловками. Антонен Арто дае 
цьому пояснения: «Гелюгабал -  це чоловк i жш- 
ка. Р ел тя  сонця -  це р ел тя  чолов]ка, який не зда- 
тен Hi на що без жшки, свого дв!йника, в якому 
вш в]ддзеркалюеться. Рел]пя одного, яка розрива- 
еться надвое, для того, щоб д]яти. Щоб юнувати» 
[1:91]. Арто говорить про рел тю  дв]йника, а саме 
penirire древнього прототипу -  Ваала та Астарти, 
постшних супутник]в один одного.

Безумства Гелюгабала не знали меж, таким 
чином ще в ранньому вщ1 його було вбито зако-



лотниками, а перюд правления е часом, про який 
згадують з вщразою. У свою чергу Арно ствер- 
джуе, що «бачить в Гелюгабал! не божевшьного, 
а повстанця проти римського полпшзму i проти 
Римсько1 iMnepii в цшому...Але в ньому перемГ 
шувалися два бунти, два повстання, i вони керу- 
ють вшею його поведшкою, керують BciMa його 
вчинками, навпъ найнезначшшими, на ггротяз! 
всього його чотирир1чного царювання. Його по
встання - систематичне i проникливе, i вш  направ- 
ляе його, перш за все, проти себе самого» [1: 90]. 
У Антонена Арто найстрашшший розпусник, 
римський iMneparop стае позитивним героем, 
тому що таким чином вш показуе свш бунт: «BiH 
висмпое малодушнють i боягузтво MOHapxie, сво- 
i'x попередшшв, ycix Антонов i Маркiв Аврелпв, 
i вважае, що цшком достатньо, щоб загоном по- 
лщейських керував танцюрист. BiH називае слаб
ость - силою, а театр - реальнютю. Вш  перекидае, 
перевертае вверх дном, отриманий у спадок по
рядок, щеТ, звичш поняття. BiH ретельно створюе 
небезпечну анархда. Словом - вш ризикуе самим 
собою, а це i е вщважна анарх1я» [1: 109].

Варто також звернутися до першо! назви тво- 
ру Брехта: «Baal friBt! Baal tanzt!! Baal verklart 
sich!! “Ваал жере! Ваал танцюе! Ваал стае про- 
освиленим!», яку деяю вчеш називають enirpa- 
фом до п’еси. Служшня Ваалу в Римськш iMnepii 
супроводжувалося задоволенням апетитгв, pi3Ho- 
маштними бенкетами i застшлями, яким не було 
кшця. Ваала Бертольта Брехта не вир1зняеться 
скромшстю апетит1в, як i в прямому так i пере
носному значенш. BiH прагне до задоволення Bcix 
CBoix бажань, упиваючись i насолоджуючись всь 
ма достатками, ям йому пропонуються. Брехт на- 
вантажуе flianora п’еси сценами обжирання, сексу 
i випорожнення, а його бездушний поет знаходить 
законом|рний мнець у брудному свш  [5:187]. Ти- 
повим пщ час жертвоприношения були р1знома- 
нйного роду танщ в честь божества, з метою його 
здобрення i восхваления. Апогей служшня боже
ству наставав зразу ж тел я  жертвоприношень, 
шанувальники Ваала починали «кружляти на- 
вколо нього, випускаючи дию крики i приходячи 
в несамовите шаленство. Через деякий час та- 
нець зупинявся i починався нестримний розгул» 
[3: 12]. Останш являли собою поеднання спещ- 
ально'1 музики, диких танщв i самобичування. 
Служ1ння Ваалу, по в1рному визначенню сучас- 
них вчених, було н1чим 1ншим, як добре спланова- 
ним спектаклем. Тшьки ц1на квитка дор1внювала 
людськш душ1. Пщ час служшня, фшпсшсьм жер- 
pi починали люто танцювати бшя BiBTapie пщ зву
ки флейт, сопшок i акомпанемент р1зноман1тних 
iHCTpyMeHTiB. «Жерц1 i пророки Ваала танцювали 
навколо жертовника, волаючи при цьому до бога 
i завдаючи co6i уколи ножами i списами» [3: 13].

Д1еслово verklaren sich може мати позитивне зна
чения peniriftHoro характеру, що украшською зву- 
чить як д1еприкметник “перетворений, проевгае- 
ний” або ж позитивне переносне значения “набу- 
вати натхненного, щасливого вигляду. Але verk
laren sich може мати i негативне, часто ipoHi4He 
значения «набувати кращого, прикрашеного ви
гляду, шж насправд!». Тому останне речения мож- 
на розумии як: «Ваал змшюеться на краще, стае 
просвПленим», але i як «Ваал набувае кращого 
вигляду в очах шших, шж вш е або був насправ- 
д1». Можливо потрактування третьо'1 частини eni- 
графу вказуе на те, що eci д1яння Гел1огабала, що 
кероваш в1рою в Ваала, е своерщним викликом 
i бунтом. Ваал Бертольта Брехта теж протестуе, 
йде проти усталених норм i закошв суспшьства. 
Протест, який скерований проти кер1вниив Рим- 
ськоТ iMnepii в Гелюгабала, та буржуазй' Бертоль
та Брехта е викликом суспшьству. Прагненням 
привернути увагу таким, неприродним i неспо- 
д1ваним чином до реалш буття, йдучи по стопам 
деспотичного Ваала, протест набирае характеру 
агресивносЧ та виклику, н1гш1зму та неприйняття 
закон1в за яким живе суспшьство. В очах 1нших 
людей, ям розглядають Ваала як бунтаря, того, 
хто мав емшивють повстати без остраху за себе 
i свое життя, Ваал «зм1нюеться на краще», подь 
бна ситуац1я простежуеться з Гелюгабалом, Анто
нен Арто стверджуе, що стиль його життя несе в 
co6i цшь, про яку згодом будуть писати книги, вш 
же сам оствувае хоробр1сть повстанця, його тон
кий розум i кмНливють : « Гсторики пропонують 
нам б1ографто в якдй вщеутня хронолог1я, опису- 
ють жорсток1сть, не вказуючи на дати, i стверджу- 
ють, що Гел1огабал -  чудовисько, я ж бачу його 
шдивщуальнють достатньо чуттевою, яка вщчу- 
вае анархпо фактов i повстае проти них. Я бач> 
тонкий розум Гелюгабала, який виокремлюе !дею 
з кожно'1 peni, з кожного знайомства з чимось но- 
вим» [1: 91]. Гелюгабал систематично прямуе до 
едино!' мети, зруйнувати значения i ц1нн1сть будь- 
якого порядку, будь-яких норм i ц1нностей, прохо- 
дячи по мюту в)н плакав з горя, розумшчи в якш 
бщносН живе простий народ, але сам купався 
в розкошах та розпустк Антонен Арно ствердж> е 
також, що Гелюгабал любив театр i поезда, i да
вав народу те, чого вш потребував, а саме xnioa 
та д1йств. Його смерть -  це В1нець його життя; як 
з точки зору Риму, так i з точки зору самого Ге
люгабала. BiH помер ганебною, гпдлою смертю. 
в1н змшюеться на краще з точки зору Арно. Але 
варто згадати шший Bapianr перекладу еп1графу 
— «Ваал стае кращим в очах шших, шж е насправ- 
fli». Згадаемо, що в очах шших Гелюгабал та Ваал 
були повстанцами, що боролись за щею i помер
ли, несучи й в co6i. Та простежуючи i'x глибин- 
ну сутшсть, варто помИити, що життя 1х не несе
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в co6i шчого достойного, а смерть i'x настигла пщ- 
ла: Гелюгабала було вбито разом з мапр’ю в eiiii 
18 pO KiB, Арто описуе ого смерть як «сцену мясноУ 
лавки, жахливу р1зню, античну сцену скотобШш» 
[1:121].

Ваал Бертольта Брехта «в р еи т  помирае 
у бруднш хиж1 в Чорному лкл, забутий навпъ лк- 
никами, як\ живуть там». BiH благае Ух залишитись 
з ним, а отримуе лише плювок в лице, страждання 
вщ шкчемносп та непотр!бносп, адже земля i  без 
нього буде крутитися. Ця ж тенденщя простежу- 
еться з м!фопоетичним прототипом божеством 
Ваалом, древш народи поклонялись йому, при- 
носячи жорстош жертви, супроводжуючи покло- 
ншня хтивими д1яннями i чуттевими насолодами. 
В очах народу Ваал був божеством, вщ якого за
лежало все людство, його добробут, достаток i  

життя. Однак, насправдк b i h  був тим рунием, який 
руйнував моральне пщгрунтя, знищував духовн! 
щнносп i  переконання, перекручуючи свщомкть 
людства. Недарма Бертольт Брехт ipoi-пчно назвав 
свого героя в честь древньего божества родючос- 
Ti та плодорщдя, адже низка спшьних ознак i по- 
д1бностей м1ж ними разюче помггна. Древне бо
жество захоплюе ц ш  народи в свою владу, в той 
час як Гелюгабал протестуе проти малодушносн i  

шкчемност! своУх попередниюв-монарх!В, а Ваал 
в свою чергу засуджуе буржуазне суспшьство. 
Згадуючи про своТ п’еси в зр ш  роки,Брехт писав, 
що вш без жалю показав, як великий потоп запо- 
внюе буржуазний свгг. Однак в твориоси Брехта 
все завжди амб1валентне i неоднозначне, будь-яка 
позищя, якоУ в1н притримуеться ним же i крити- 
куеться, Ваал в свою чергу постае наслщувачем 
свого древньего прототипу, образ якого i викорис- 
товуе драматург з метою грунтовтше показати ха
рактер i глибинну сутн1сть c b o i x  щей.
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СП1ЛБНЕ ТА В1ДМ1ННЕ

3-пом1ж р1зномаштних оповщних форм внут- 
рш нш  монолог як cnoci6 художньо!’ репре- 

зентацй внутршнього мовлення зайняв окремз- 
Hiuiy не лише в лПературознавчому дискурс!, 
а й у психолог1чному i фшософському. Зокрема, 
на л1тературознавче розумшня niei' наративноУ 
форми наклали помПний вщбиток фшософсью 
дискусй' про взаемозалежшсть мови i мислення.

М етою  нашоУ статт! е дослщження спшьних 
та вщмшних характеристик драматичного прийо- 
му внутршнього монологу на M aTepiaai внутрш- 
Hix монолог1в трагедй В. l ile K c n ip a  «Гамлет» та 
драми Б. Брехта «Життя Галтея».

Але, вважаемо, зрозумпи феномен внуцлш- 
нього монологу як специф1чного ирийому драма
тичного мистецтва неможливо поза з ’ясуванням 
сутност1 понять та явищ «драматурпя» та «драма».

Як вщомо, у 1907 рощ, тобто майже 100 ро- 
к1в тому, Брокгауз i Ефрон видали Малий Енци- 
клопедичний Словник. BiH , що прийшов i3 сто- 
лДньоУ далечини, ще й сьогодн1 хвилюе своУми 
судженнями [2]. У тому числ1 й про драматурга. 
«Драматургия, — утверджувалося в словников!, -  
первоначальное исполнение дифирамбов на ре
лигиозных празднествах, позже -  теория драмы 
и вообще сценическое искусство. Древнее сочи
нение по драматургии -  «Поэтика» Аристотеля» 
[2]. В УкраУнськш радянськш енциклопед!У (1961 
р.) читаемо: «Драматурпя -  1) T e o p ia  мистецтва, 
що вивчае принципи та способи побудови драма- 
тичних твор!в. 2) Драматична лнература певного 
перюду чи народу або сукупшсть драматичних 
твор1в якогось письменника» [7]. Велика радян- 
ська енциклопед!я (1972 р.) стверджувала: «Дра
матургия -  1) Совокупность драматургических 
произведений какого-либо писателя, народа, эпо
хи. 2) Сюжетно-образная концепция спектакля 
или фильма. Основу театральной драматургии
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