
– Привіт, друзі. Це програма «Шлях до себе». Мене звати Лєна Чиченіна. У 

цій програмі ми говоримо про вплив Радянського Союзу на нашу з вами 

дійсність, на різні галузі. Ми виходимо за підтримки Українського 

культурного фонду. Говоримо сьогодні про гумор, який трансформувався з 

розпадом Радянського Союзу. Мені здається, що вже кілька разів. Зараз ми 

у цьому розберемося. Настя Дєрская у нас сьогодні в студії. Привіт. 

– Привіт. 

– Настю, вас титрувати як стендап… 

– Стендап-комікеса. Стендаперка ще можна. 

– Багатьом видається, що це новий жанр в Україні. Відносно новий. 

– Так, це дуже молодий жанр в українській комедії. 

– В мене склалось враження, що ми пройшли таку еволюцію: в 

Радянському Союзі був КВН – один з мейнстримних форматів. У 

дев’яностих у нас почали з’являтись класні гумористичні шоу не схожі на 

ті, що були у Радянському Союзі. Наприклад, «Шоу довгоносиків». І потім 

все якось плавно перейшло знову на КВН. Зараз ми шукаємо якісь інші 

формати. Чи правильно я думаю? 

– Оскільки я займаюсь виключно стендапом, мені важко сформувати якусь 

супероб’єктивну думку, як все відбулося. Але мені здається, поки був 

Радянський Союз, ми перебували в певній культурній ізоляції. КВН дуже 

великий вплив мав раніше, має досі саме за способом вибудовування комедії, за 

темами, обмеженнями. Ми пожинаємо плоди КВНівського минулого. І це не 

дуже для нас, тому що КВН завжди був самодіяльністю, це не було 

професійним шоу. І це зробило нормою непрофесійну діяльність. Також КВН 

прищепив гумору конкурентне, оцінювальне середовище. Це токсично для 

гумору. 

– Чому, до речі? Які наслідки? Тобі за твої ж жарти ставлять оцінки якісь 

дядьки. 

– Насамперед гумор – одна з найбільш суб’єктивних сфер. Класифікувати 

наскільки балів це смішно – це дуже складно і завжди необ’єктивно. Важливо, 

що до цього примішували якесь ідеологічне бачення – твій гумор розцінюють у 

межах ідеології. Дійсно, гумор – це суперпалітра, він процвітає, як мені 

здається, в умовах відсутності жорсткого оцінювання. Це завжди обмежує 

людину, яка жартує. Ти можеш дати глядачеві менше в умовах, де хтось каже, 

що зараз 0-5 балів, ще по колу. Як на мене, це не дуже родючий ґрунт для 

комедії.  



Інше питання, що у КВН була така штука, що цей гумор був наче вигаданий 

Всесвіт – «случай в маршрутке» чи ще щось. Ситуації, які не дуже дотичні до 

реального життя. Важливо розуміти, що це й зараз так працює. У стендап-

комедії є певний вектор на реалістичність: чим більше це дотичне до життя 

глядача, правдиво, тим більше має якийсь успіх і залученість аудиторії. У 

випадку з КВН – це якась фантасмагорія, це жарт заради жарту, де якогось 

підґрунтя просто немає. Смієтеся наче ні з чого, таке відчуття. І це зараз 

рикошетить на нас.  

Через стільки років ми все ще переварюємо це. Досі дуже багато гумору, який 

або неактуальний, або не порушує важливих тем для глядача. Він просто існує 

у вакуумі. Розумієте, є різниця між якимось сюрреалістичним гумором, де це 

політ фантазії. Ми розуміємо, що такого не могло статися, але цей контекст, 

який вибудував комік, вартий уваги. Інше питання, коли це гумор про речі, які 

неблизькі глядачеві, яких вже давно нема. Про реалії, яких нема. Тобто це 

реальність, яка відмирає. Ця жінка «в бігудях», яка виходить з качалкою – це 

начебто те, що вмерло, або хотілося, щоб воно вмерло. Але це досі стає якимось 

комедійним прецедентом. Мені здається, це не рухає нас вперед.  

–Гумор, який більше характерний для Америки, для нас досі є жорстким? 

Жарти про онкологію, ракових хворих, людей з інвалідністю. Це 

абсолютно нормально. Як у нас просувається історія з цим? Тому що за 

Радянського Союзу не було такого гумору. 

– За Радянського Союзу, мені здається, проблема була не стільки у жартах над 

хворими чи чимось таким. Більше була проблема в тому, щоб жартувати на 

теми, що відволікатимуть людей від дійсно страшних речей, які відбуваються 

щодня. Тобто не можна було, наскільки я це розумію, вийти на сцену якогось 

радянського будинку культури і сказати: «Помічали диктатуру? Бачили 

репресії?» Постійно запитують, як люди реагують на жорсткі жарти. Мені 

здається, все набагато краще, ніж ми собі думаємо. Я не дуже жартую на тему 

онкохворих, бо не надто розумію, до чого тут я. Також треба розуміти, 

переважно аудиторія стендапу – це люди, які ходять на живі виступи. У 

п’ятницю ввечері зібралися та пішли компанією на стендап. Це така активна 

аудиторія, яка досить відкрита, прогресивна. Якихось ситуацій, коли комік 

розповів жорсткий жарт і запала тиша і ніхто не зміг цих людей розсмішити, я 

не пам’ятаю.  

– Тобто вже давно такого немає? 

– Ми завжди перестраховуємося. Говорячи щось жорстке зі сцени, комік 

іронізує. Наприклад, я виступаю в «Підпільному стендапі», його візитною 

карткою є жарт про рак. Це така феєрія чорного гумору, як каже Свят 



Загайкевич. (засновник «Підпільного Стендапу» - ред)  І це перший жарт, який ми 

говоримо зі сцени, і він дійсно дуже чорний та жорсткий. Все нормально. Люди 

розуміють, що це жарт, якась суперіронія. Ми таким чином встановлюємо 

позначку, наскільки тут може бути жорстко. Але я розумію, що зараз, мабуть, 

немає сенсу так робити, бо аудиторія досить відкрита. Важливо розуміти, що 

люди, які приходять на стендап, бачили американський стендап. І вони такі – о, 

в Україні теж є. Це кльовий варіант, ще одна атракція, опція їхнього дозвілля. 

Люди вже приходять досить відкриті.  

– Говоримо про гумор з Настею Дєрскою, комікесою. Боюсь з цими 

фемінітивами не так сказати, а воно виходить правильно. 

– Я бачила коментар на ютубі, що казати «комікеса» теж неправильно, треба 

«комікиня». Думаю, що вже досить, комікеса й так добре. Бо там якийсь 

зросійщений корінь. А гусиня? 

– Можна робити стендапи про українських філологів. Це буде дуже смішно, 

їхні перипетії, як вони з’ясовують, де треба ставити наголос у слові. А 

виявляється, що він подвійний.  

– Мені подобається «комікеса». До «комікині» ще не звикла (Сміється). 

– Я одного разу проти ночі увімкнула на ютубі український стендап. Відео 

крутились-крутились. Я заснула, а вони продовжували крутитись. Десь о 

четвертій ранку прокинулась від крику зі свого комп’ютера: «Все 

американцы тупые!». Виявилося, що воно докрутилося до Задорнова. Я 

злякалась, прокинулась, а вранці подумала – чим відрізняється стендап, 

який є форматом саме західним, від того, що робили Жванецький, 

Задорнов? Як у Радянському Союзі – людина виходить і від себе, зокрема, 

розповідає. У чому різниця? 

– Дійсно, є спільне – це монолог, одна людина на сцені репрезентує свої жарти. 

Але є різниця насамперед у тому, що стендап-комік зазвичай читає власний 

матеріал. Коли ми говоримо про естрадних комедіантів – це естрадний 

монолог, який може бути не дотичний до артиста, який його озвучує зі сцени. Я 

так розумію, хтось з цих коміків писав самостійно. А у багатьох був авторський 

цех, вони брали ці жарти та виходили з ними на сцену. Стендап – це жанр, який 

прагне до знищення четвертої стіни, максимального єднання з аудиторією. А то 

естрадний жанр. Є певна така нарочитість, листки, заготовлена програма. У 

стендапі значно більше можливостей до відходу від цієї програми. 

 Взагалі для коміка нормально іти на сцену не знаючи до кінця, що саме ти 

читатимеш. У тебе є заготовлений матеріал, який ти пишеш, але в умовах того, 

що зал – це частина програми, хтось може щось викрикнути. Або ти можеш 



зрозуміти, що сьогодні зібралася не та аудиторія, яка хоче почути конкретно ці 

жарти. І ти думаєш, що, можливо, спробую інші жарти. Ти можеш вступити у 

якийсь діалог з глядачем, і це абсолютно нормальна ситуація для стендапу. Сам 

вектор, прагнення стендап-комедії – зробити її максимально натуральною, 

природною. Як мінімум це повинно виглядати як дружня розмова, камерна в 

ідеалі, хоча стендап виходить і на великі сцени. Але будні стендапу – це 

виступи у маленьких барах, камерних, з невеликою кількістю людей. Звичайно, 

коли комік виписав якусь програму та їде в тур або робить великий сольний 

концерт – це трохи інше. Але будні стендап-коміка – це виступи у маленьких 

залах з програмою, яка, по факту, пишеться на ходу. Ти сам щось постійно 

перевіряєш, переформатовуєш, дивишся на реакцію людей. В естрадній комедії 

саме питання перевірки матеріалу, наскільки я розумію, не стояло. Тобі 

написали програму, ти з нею виходиш. Буквально виходить людина з листками 

та читає їх. Мабуть, є коміки, які читають з листків на якихось технічках, але це 

зазвичай винятки. 

–Наскільки великий вплив російської комедії, стендапу зокрема? Якщо 

вже будемо говорити про російський новий гумор, більш жорсткий. 

– Що ви маєте на увазі під більш жорсткими? 

– Яка-небудь «Прожарка», щось таке з чорного гумору, який популярний 

серед тинейджерів. Молодь Моргенштерна любить. Обожнює, і багатьох 

інших російських музикантів. Так само у нас більш популярні російські 

стендап-комедії та всі ці шоу.  

– Вплив Росії є, але це водночас і добре, і погано. Розповім, що у цьому 

доброго. Річ у тому, що сам факт зародження стендапу в Україні більше був 

зумовлений появою російського стендапу на ТНТ, ніж тими комедійними шоу, 

які були в Америці. Це нормально, тому що це наче з моста у кар’єр: людина 

дивилася КВН, «случай в маршрутке». І все так чистенько, френдлі. Потім вона 

вмикає Дага Стенгоупа, а там про аборти. Сприйняти це з отакою амплітудою 

дуже важко, і це нормально. Потім вийшов Stand Up на ТНТ, який був 

зрозумілий нашій аудиторії.  

Пам’ятаю, що я познайомилася зі стендапом через ТНТ. Мені було зрозуміло. 

Коли в інформаційному полі миготіли якісь американські стендапи, я навіть не 

розуміла до пуття, що це. Тільки роками пізніше зрозуміла, а спочатку мене це 

дійсно відштовхувало. Але з’явився Stand Up на ТНТ, який був вхожий у нашу 

культуру. Він був більш правдивий, ніж умовний КВН, де ці фантасмагоричні 

ситуації. Це була така «жиза», було просто, зрозуміло. Дійсно, це зчинило 

вплив на нашу аудиторію пострадянську, де люди впізнали себе. І було добре, 

бо це дало якийсь поштовх і тут. Наші хлопці та дівчата зрозуміли, що це 



прикольно, треба спробувати. Мені здається, це дуже вплинуло на те, щоб 

почалась якась українська стендап-комедія. Інше питання, що з часом ми десь 

переформатувалися трошки, бо у російській стендап-комедії був зрозумілий 

соціальний ліфт. Там був телепроєкт, було зрозуміло, які саме жарти потрібні 

та зрозумілі аудиторії.  

– А це самоцензура виходить. 

– Так. А у нас такого не було. Спочатку усі копіювали якогось Усовича, 

намагались бути схожими. Але з часом, відповідно до того, що не вибудувалася 

така цензура, було більше свободи. Бо телебачення не звернуло увагу на 

стендап як жанр. Були якісь спроби, але це не організувалось у якусь велику 

індустрію. Наш стендап став різноманітнішим. Так, є якісь універсальні, 

зрозумілі коміки, є коміки з сюрреалістичним гумором, космічним. Є коміки, 

які з політичною сатирою виступають, є коміки дуже чорні та жорсткі. Є 

справжній андеграунд хлопців, які виступають у барах, у них летять келихи. Ця 

вся палітра у нас з’явилася, тому що не було сита цензури. 

– Може й добре, що вас на телебаченні немає.  

– Може. Незрозуміло до кінця, чи буде телевізійна історія стендапу 

українського. Ви самі сказали, що телебачення бачить свою аудиторію 

п’ятдесятилітніми та шістдесятилітніми. Я не дуже розумію, чи це ок. 

– Це просто традиційний КВНівський гумор без гострих кутів. 

– Мені здається, що навіть цих людей це трошки втомлює. Річ у тому, що ми 

живемо у іншій епосі, телебачення не єдиний спосіб популяризуватися і 

створити індустрію. Хто його знає, добре це чи погано. До нас приїздять 

російські коміки. І хтось реагує, мовляв, приїхали їсти наш хліб. Я думаю, що 

це прикольно. Нам потрібно, щоб люди знали про жанр. Від того моменту, коли 

людина пішла на стендап Сергія Орлова до моменту, коли людина зацікавилася 

і захотіла з’ясувати, що у нас є своє. Це ж кілька кроків. І це класно, хай 

приїжджають.  

Російські коміки приїздять і ніяк не адаптують програму під наші реалії. Вони 

як розказували, що це було в «Пятёрочке», так і розказують. Всі розуміють, що 

вони мають на увазі. Але настане момент, коли українська аудиторія не захоче 

слухати про «Пятёрочку». 

– Тому що у нас є інші супермаркети зі своїми особливостями. 

– Це маленький приклад, але є величезний культурний контекст. Мені здається, 

що українська комедія на тому рівні, коли я не бачу такого розриву між 

професійністю російських коміків та українських. Дійсно, у них є індустрія, 



великий досвід, проте ми досить давно у цій боротьбі. У нас теж є програма, 

власний стиль, позиція, меседж. Я вважаю, що український стендап досить 

потужний.  

– Залишається п’ять хвилин у нас. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, 

що в нас у гостях Настя Дєрская, комікеса. Мені дуже подобається це 

слово. 

– Звучить класно, мені теж подобається. 

– Зрештою, про українську мову. Ви самі поза ефіром сказали, що у вас 

були стендапи і російською, і українською. 

– Лагідна українізація. 

– Багато стендап-коміків, яких я раніше чула російською, тепер 

переходять на українську. Як цей процес відбувається, як давно? Чому ви 

вирішили перейти на українську мову? 

–  Саме у стендап-комедії не дуже давно. Мені здається, десь до двох років 

почалася така хвиля. Дійсно, це з контексту загальнодержавного. Ви ж 

розумієте, що бути стендап-коміком – це бути в темі, розуміти, що навколо тебе 

відбувається. Дедалі більше моїх колег стали цікавитися політичним аспектом 

нашої держави. Це їх спонукало до переходу на українську мову. Плюс у нас 

вже є якась законодавча необхідність у цьому. Щодо мене, то я ще не перейшла 

на своїх виступах на українську повністю, я тільки пробую. Певною мірою 

відкладаю цей крок. Чому? Річ у тому, що ти стоїш у центрі уваги, де від тебе за 

секунду вимагають стати зразковим українцем. Взагалі не могла уявити, що 

щось таке відбудеться. Я зустрічаюсь з Сергієм Ліпком, він один з перших 

перейшов на українську мову. Думала, що це момент сили, де ти знаходиш 

своїх однодумців. Це якоюсь мірою відбулося. Але всі оці «кенселінги у 

твіттері», де люди починають дивитися, на кого ти підписаний… 

– Тобто коли ви переходите на українську, ви маєте одразу стати ідеальним 

патріотом. 

– Так. Забагато уваги небажаної. Ти наче між двох вогнів: з одного боку, тебе 

кенселять «русскіє», які пишуть у коментарях, мовляв, почему не на русском, 

что вы себе позволяете? А з іншого боку, ти чекаєш підтримки від 

націоналістичної спільноти, а вони знаходять, наприклад, що ти підписаний на 

якогось російського коміка. І з цього розгорається, тобі починають писати, 

шлють тебе до біса, чемодан, Ростов, Росія. От що з цим робити? Хотіла би, 

щоб моя українізація була максимально лайтовою, коли це не буде політичною 

заявою. Я, відверто кажучи, не готова ще на цьому фронті боротися. Мої 



стендапи феміністичні. Зрозуміло, що це викликає супротив, певний хейт. Бо 

место женщины на кухне. Але якщо ще до цього додати закиди від 

націоналістичної спільноти, то на цьому етапі розумію, що цього не вивезу. 

–Про жіночий стендап, якщо коротко. Все йде до того, щоб його було 

більше. Справді є багато ваших колег, і жарти прикольні про место на 

кухне тощо. Як саме жінки почуваються у стендапі? 

– Стає більше. Але їх не достатньо 

– Жінки не вміють жартувати, все таке. 

– Бути дівчинкою у стендапі складніше. Є якась упередженість аудиторії. Ми 

вже відійшли від цієї історії, коли виходить ведучий і каже, що зараз вийде 

девочка, она очень переживает, поддержите её, пожалуйста. Ти виходиш на 

сцену до людей, які такі «ооооо, здрасте». Між чоловіками-коміками я бачу 

якесь ком’юніті, де вони підтримують один одного. Мені здається, що у дівчат 

цієї підтримки менше. У мене взагалі цієї підтримки не було. З часом трошки 

покращилося і, можливо, зараз нові комікеси мають більше розуміння. Але 

пройти перший бар’єр, увійти у цю суто чоловічу спільноту – це досить 

складно. І це причина, чому комікес мало. Але їх стає більше. Навіть на 

відкритих мікрофонах дівчат може бути стільки, скільки й хлопців. Та вже до 

регулярної сцени доходить менше дівчат. Хотілось, щоб нас було більше. 

– Сподіватимемося. Знаєте, є таке кліше журналістське: будемо 

сподіватися, що у майбутньому все стане краще. Якщо хочете подивитися 

український стендап – ідіть на ютуб, там дуже багато роликів. Потім вам 

захочеться піти на ці концерти. Мене звати Лєна Чиченіна. Наша 

програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. 

Дякуємо, що були нашою аудиторією.  


