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Лєна Лягушонкова отримує  

Європейську премію молодих драматургів 

2022 року 
 

Українська драматургиня Лєну Лягушонкову нагороджується Європейською премією 

молодих драматургів 2022. Премію започаткували два роки тому, у 2020 році у 

"Шаушпіль Штутгарт" (драматичний підрозділ Державного театру міста Штуттгарт). 

Премія надається у розмірі 25 000 євро та спонсорується фундацією SRH Holding 

(SdbR) з Гейдельбергу, голова фонду -- професор Крістоф Геттіх. 

Цьогорічне журі, представлене одноосібно Маріусом Івашкевічусом, драматургом з 

Литви, есеїстом, прозаїком та сценаристом, журналістом та режисером, так говорить 

про переможицю: "Лєна Лягушонкова, молода українська драматургиня з Луганська, 

яка сьогодні живе у Києві, пише у своїх п'єсах про життя молодої жінки на тлі 

революції та війни. Короткі діалоги та монологи її творів написані стислою, прямою 

мовою та приникнуті гострим гумором. Її трилогія складається з п'єс "Мати 

Горького", "ПГТ" та "На мій банер насцяв кіт“. В останній йдеться про її спроби 

втратити цноту під час українського Євро-майдану. Драматургиня розповідає про 

історичні події в Україні та своє життя в окупованій Луганській області. Розповідь, що 

базується на фрагментах буденного життя, розвивається до епічної драми: війна, 

бідність, спустошення та болісне впізнавання людей та їхніх вчинків. Комічно та 

водночас трагічно. 

Сьогодні Лєна живе у новій жахливій реальності: у Києві, якому погрожує путінська 

армія. Я сказав їй, що восени вона може чекати на дуже приємний сюрприз. Вона 

відповіла: "Красно дякую. Сподіваюся, я ще буду жива". І ще додала: "Це жахливо. 

Але я не плачу". 

"Ми, SHR, як установа освіти та охорони здоров'я, піклуємось про людей, про 

суспільство. А суспільство завжди вирізняється своєю культурою", -- каже професор 

Крістоф Геттіх, голова SHR та меценат премії молодих драматургів. "Ми підтримуємо 

Премію молодих драматургів, адже часто саме вони мають інший, новий та незвичний, 

особливо критичний погляд на буття суспільства. Вони не йдуть протореними 

доріжками, а створюють натомість нові. Лєна Лягушонкова -- одна з таких 

"першопрохідниць", вона повністю заслуговує на цю премію." 
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Патрон Європейської премії драматургів, прем'єр-міністр федеральної землі Баден-

Вюртемберг Вінфрід Кречман доповнює: "З особливою повагою я ставлюся до 

української драматургині Лєни Лягушонкової. Вона отримує Європейську премію 

молодих драматургів, яку люб'язно надали " SRH Holding" (SdbR) та її голова, 

професор Крістоф Геттіх. Неймовірно влучною мовою вона відображає у своєму 

ранньому творі звичайне життя на тлі сучасної історії України". 

Лєна Лягушонкова народилася у Станиці Луганській, в Україні, навчалася на 

історичному факультеті Луганського національного університету ім. Тараса 

Шевченка (ЛНУ). Ще у дитинстві вона пробувала свої сили у написанні поезії та прози, 

але все ж, вона вирішила знащити всі тексти з того часу. Дебют Лєни як драматургині 

відбувся 2018 року з п'єсою "БАЗА" про жінок та проституцію на фестивалі "Тиждень 

актуальної п'єси". Вона співпрацює з Молодим театром та театром "ПостПлей", бере 

участь у воркшопах та виступає співкураторкою проєктів Національної асоціації 

театральних діячів України. Лєна є лауреаткою премій конкурсів "Тиждень 

актуальної п'єси" та Drama.UA. Її творчій доробок на сьогодні налічує вісім п'єс. П'єсу 

"Чапаєв та Василіса" про декомунізацію та насильство серед підлітків грають у 

Харківському театрі "Березіль". Мюзікл "Чума" про пандемію у Лондоні у XVII 

столітті, мають поставити в Одеському театрі ім. В.Василька. Крім того, заплановано 

постановку п'єси "Ернан Кортес та Інші" про конкістадорів та постколоніальну 

травму. Лєна Лягушонкова здійснила адаптації текстів Боргеса, Булгакова, Шекспіра 

та Маркеса для театрів у Києві та інших українських містах. У найближчий час вона 

планує написати про Луганськ, де вона навчалася та жила сім років, про гейш та 

Варфоломіївську ніч. 

 

Гран-прі  та  нагородження:  

з 18  по  20  листопада  2022  року 

Гран-прі Європейської драматургічної премії у 2022 році журі присвоїло британській 

драматургині Керіл Черчіль за весь її творчій доробок. Сума премії складає 75 000 євро 

та вручається кожні два роки від імені "Шаушпіль Штуттгарт". Премія, що існує за 

сприяння Міністерства культури Баден-Вюртембергу, відзначає європейських 

драматургів та драматургинь і є найбільшою нагородою, що може бути присуджена за 

досягнення у європейському драматургічному мистецтві у всьому його розмаїтті, вона 
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є зв'язуючим елементом між європейськими культурами. Першим лауреатом премії у 

2020 році став Важді Муавад, драматург, режисер, актор та керівник театру, що живе 

у Франції. Премію як драматургиня-початківиця тоді отримала братинська авторка 

та актриса Жасмін Лі-Джонс. 

Церемонія нагородження лауреатки головної премії Керіл Черчіль та премії для 

молодих драматургів Лєни Лягушонкової відбудеться з 18 по 20 листопада 2022 у 

Штуттгартському державному театрі. Программа з'явиться незабаром.  
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Європейська драматургічна премія  2022 

КЕРІЛ ЧЕРЧІЛЬ 

Та 

Європейська премія для молодих драматургів 2022 

Лєна Лягушонкова 

 

Вихідними 
 

з 18 по 20 листопада 2022 

"Шаушпільхаус" 

Європейська драматургічна премія під патронатом Вінфріда Кречмана, прем'єр-міністра 

федеральної землі Баден-Вюртемберг. 

 

Європейська драматургічна премія вручається за підтримки Міністерства науки, досліджень 

та мистецтва, фундації Державного театру міста Штуттгарт. 

 

Європейська драматургічна премія спонсорується "SRH Holding" (SdbR), голова -- професор 

Крістоф Геттіх. 
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