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Івано-Франківський академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені Івана Франка.
Вистава «Гамлет»

Сергій Васильєв:

 Івано-франківський «Гамлет», безперечно, належить до найпомітніших явищ української сцени останніх сезо-
нів. Тисячі разів граний текст постановники інтерпретували свіжо та завзято. При тому це – не наївний і вдалий 
наскок на класичну трагедію, а твір, у якому проглядають шари традицій його попередніх сценічних втілень.
 Це свого роду «Гамлет» після «Гамлета». Автори вистави не так оживляють героїв у сучасних реаліях, як у 
буквальному сенсі реанімують їх. Усі слова вимовлені багато разів, усі істини від частого використання збаналі-
зувалися, зів’яли. Чи не спробувати ціною титанічного, жертовного зусилля повернути мертвих з їхніх могил і 
знайти вихід із фатального лабіринту, яким вони блукають кілька століть?
 На цю ідею працюють усі компоненти вистави, що грається ніби у склепі, бетонованому підвалі з подіума-
ми-надгробками, серед залізних стволів-труб. Позачасовий характер дії підкреслюють аксесуари (герої роблять 
селфі та зберігають у смартфонах зображення мертвих) і костюми, у яких не просто змішано фасони різних 
епох, а вони часом є додатком-змінною маскою для героїв.
 Звісно, на особливу увагу заслуговує музичне вирішення композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка, 
таке само еклектичне, як і сам спектакль, де змішані алюзії-цитати з Генделя і балканська «ум-ца-ца», григорі-
анські хорали та електронні медитативні мотиви. До того ж, уся надскладна музична партитура виконується 
безпосередньо ансамблем, яким диригує Роман Григорів, котрий за сумісництвом представляє у виставі Тінь 
батька Гамлета. Це вносить до й поза тим перенасиченої смислами постановки несподіваний мотив шабашу, 
влаштованого цим королем потойбіччя.
 Можна говорити про підпорядкованість виконавців загальному задуму: починаючи від тріо ериній, схожих 
на відьом із «Макбета», з їхніми вокальними речитативами та загрозливою пластичною присутністю, і завер-
шуючи фарсовим Йориком із валторною замість жабо. Акторам, безперечно, допомагає винахідлива режисура 
Ростислава Держипільського, але й самі вони багато привносять до характеристик своїх персонажів. І грають 
настільки самовіддано, що часом, здається, могли б робити це на півтона нижче.
 «Гамлет» Івано-Франківського театру імені Івана Франка – дуже зріла і багато в чому інноваційна вистава, 
що має не лише очевидні художні чесноти, а й застосовує не дуже поширену в нашій країні модель ангажемент-
ного театру, коли творча група формується з акторів різних труп і навіть міст. Безсумнівно, ця робота належить 
до найкращих в Україні.

Олег Вергеліс:

 Цей «Hamlet» (переклад Юрія Андруховича) – емоційний і небезпечний, і в цьому сенсі він, очевидно, праг-
не відповідати нинішньому часові, теперішньому дню – емоційному, драматичному, небезпечному. Режисер, 
узявши за основу велику трагедію, ставить не лінійну історію і не до болю знайомий сюжет, а нічний кошмар, 
який наснився мертвому принцу в пітьмі й холоді склепу: в театральному підвалі Івано-Франківська.
 Тобто постановник розглядає і «Гамлета» (п’єсу), і Гамлета (персонажа) сонними зіницями покійного прин-
ца, якого розбудили в нашу cкладну добу такі собі макбетіанські відьми, вони ж еринії, відповідно – богині 
помсти. Прокинься, принце, – і співай, прокинься – і мсти.
 Велика трагедія у новітньому «підвальному» трактуванні частково осиротіла, втративши деяких персона-
жів, переважно друзів Гамлета – Розенкранца, Гільденстерна, Гораціо. Режисера і його героя насамперед цікав-
лять не друзі, а родичі, зібрані в одну колоду карт під камінним небом театрального склепу. Вони й розмісти-
лися у цьому підвалі як персонажі відомого вампірського фільму Ніла Джордана: ошатні та статечні, блідолиці, 
але без ікл.
 Глядачі, спускаючись вузькими східцями в підвал, захоплено розглядають «тіла»: цікава, доповім я вам, теа-
тралізована усипальниця із заслужених артистів України. Йди – і дивись.
 Успішний інтерпретатор сакральних національних сюжетів на рідній сцені, пан режисер цього разу у своєму 
«Hamlet», здається, тягнеться до ще не використовуваного ним сценічного інструментарію. Його нова вистава 
за зовнішніми ознаками – андеґраундний сейшн (який згодом перетікає у драму думки, драму помсти); а вну-
трішнє жанрове забарвлення – музична трагікомедія, розіграна пристрасно та скаженно.
 Облаштоване це експериментальне видовище ніби на трьох слонах, які підтримують двогодинну сценічну 
конструкцію. Перший слон, скажемо так, — це те, що навіяв художник Франсіско Гойя, його «Сон розуму», 
який народжує чудовиськ (а також іншими давніми видіннями). Другий слон – музичний, це чудові авторські 
композиції Романа Григоріва та Іллі Разумейка, які делікатно тягнуть ковдру вистави на себе, претендуючи на 
лідерство неоОПЕРИ (тут і далі зберігаємо написання, прийняте в афішах. – Ред.) в рамках проекту, але режи-
сер хитро утримує рівновагу, залишаючи в підвалі гідне місце і музиці, і драмі. Третій слон у «Hamlet» – власне, 
місце дії, що максимально визначає специфіку цього сценічного дійства: так само як буття визначає свідомість.
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 Театральний підвал (раніше занедбаний, тепер розчищений) – кімната привидів, камінна пастка, череп 
Йоріка і, отже, підвал свідомості. У пітьмі підземелля, у глибині століть відчуття ентропії якесь особливе. Де, 
як не під землею, творити сценічні експерименти в руслі театру постапокаліптичного, постдраматичного, або 
«театру грубого» (за П. Бруком)?
 На жаль, немає щастя на землі, але немає його і «нижче».
 Тим часом «нижче», у підвалі, обмежений простір задіяний максимально. Труби, металеві конструкції, стара 
плитка – все працює. Тлумлячись у підвальній куряві, здираючи нігтями покриття підлоги, підсмажуючи стейк, фут-
болячи череп Йоріка, герої «Hamlet» нагадують банду, що дорвалася до великого Барда, до головної його п’єси.
 А між тим часом такий простір робить саму виставу мимовільною заручницею конкретного місця. Важко уя-
вити, де і як саме подібне можна розіграти, адже втрата лише одного підвального неба – наче втрата однієї з ланок 
концепції.
 І знову про концепцію: повторюся, у виставі сон мертвого Гамлета народжує чудовиськ. Викликає до життя коро-
лівську родину, що почиває під пилюкою століть. Сам Гамлет існує у стані мертвого сну, навіяного офортом Гойї. Він 
спить і бачить: усе подальше – вже було-було-було; все, що відбувається, – лише загробне дежавю.
 Деякі шекспірівські тексти Гамлет (актор Олексій Гнатковський) промовляє із «широко заплющеними очима»: 
він спить. І в думках його, і в подальших вчинках – зовсім не шекспірівська логіка, а алогізм нічного кошмару. Гамлет 
повільно рухається від сонливої меланхолії до лунатичного шалу, вкотре проживаючи (уві сні) колись уже прожите 
в цьому ж відомому сюжеті.
 Акторові в такій ролі необхідне тонке відчуття кількох граней буття шекспірівського персонажа: тут і зараз; там 
і колись; ніколи й ніде. Сплячий розум данського принца і його ж приречена помста своєму гіркому минулому – ці 
мотиви визначають розвиток і розкриття головного образу.
 І не тільки живописна іспанська тема, а й п’єса Томаса Кіда «Іспанська трагедія» (одне з джерел шекспірівського 
«Гамлета») згадуються на виставі. Твір Кіда – прообраз «п’єси помсти»: текст з’явився 1594-го, в єлизаветинські часи 
був популярним. У класичному «Гамлеті» здійснювалась помста теперішньому, в експериментальному, андеґраунд-
ному «Hamlet» – минулому, якого не змінити навіть уві сні.
 Гамлет із розумними очима – імпульсивний та одержимий, коли він нарешті зустрічається із кавалькадою матері-
алізованих привидів, своїх родичів. Цей-таки Гамлет самотній і неприкаяний; він змерзлий-незігрітий (у камінному 
склепі століть); часом він скидається на дитину, яка згорнулася калачиком у ліжечку, схожому на плаху чи цвинтар.
 Дві години поспіль цей чоловік не знаходить собі місця, гамселячи родичів, безнадійно позираючи на камінну 
небесну стелю, яку, на жаль, неможливо пробити: з підземної пастки століть, як із «Мишоловки», йому не вирватися.
 Моральний і філософський висновок режисера на основі підземних метань його Гамлета: сплячий красень нам 
усім потрібен у склепі хоча б для того, щоб на прикладі його нічних видінь нагадати сучасникам очевидне, неймовір-
не, вічне, – руйнація родинних зв’язків загрожує руйнуванням держави. Шекспір попереджав.
 Родинні зв’язки, звісно ж, у виставі – як на підбір: актори з найкращих театрів країни. Запросивши у проект 
«хіт-парад», режисер із його допомогою, в тому ж таки підвалі, ніби бавиться, вигадуючи альтернативну історію, 
такого собі «прихованого “Гамлета”». Тобто – не передбачений на основі трагедії сюжет, який, хтозна, може й припав 
би до смаку Ентоні Берджесу, Ендрю Герру, Олексію Бартошевичу та іншим шекспірознавцям.
 Почнемо з того, що введені у «Гамлет» з іншого контексту еринії (Надія Левченко, Галина Баранкевич, 
Олеся Пасічняк) – не так богині помсти, як родички королівського клану. Вони першими й спускаються у цей 
підвал із валізами. Нікого не жалять і не кусають у нападах мстивості, а лише підіграють і підспівують, коли 
того потребує сценічна композиція.
 Вони можуть перетворитися на гробарів, замість мандрівних акторів розіграти «Мишоловку»; на них – 
головна вокальна місія у неоОПЕРІ.
 Пробудження королівської рідні за допомогою ериній та інших містичних обставин – повільне: ніщо не 
віщує подальшого жаху. Клацання вимикача, спалах тьмяного світла, тіло ворушиться, голова підводиться. І 
далі, як у Романа Поланскі, розпочинається справжній бал вампірів – хоч не в пишноті, та в затишку камінної 
клітки: аж до сходу сонця.
 Поява матері, королеви Гертруди (Ірма Вітовська), – вихід цариці ночі й володарки пітьми. Ця Гертруда 
– німфоманка й реваншистка, вона одержима не так чоловічим тілом, як владою над усіма іншими тілами. 
Якщо я правильно вловив сценічну думку, то у клубку ельсінорських злочинів така Гертруда не жертва, не 
наслідок, а першопричина трагедії.
 Гертруда хижо дивиться у кам’яну порожнечу, породжуючи смертельну небезпеку навколо себе. Її долає 
не пристрасть до якогось самця, вона одержима манією тотального обману, грає на нервах чоловіків, як на 
різних музичних інструментах. Така королева – чистий демон, інфернальна лицедійка.
 Ірма Вітовська грає свою Гертруду «оскаженіло». І в такому визначенні немає двозначності, оскільки так 
грають, коли передбачають вибуховий результат. Тому в певній безмірності й навіть екстатичності її артис-
тичного напору є і міра, є і мотивація.
 Це мотивація матері, яка породила пекло – не тільки Гамлета, а й, можливо, інших персонажів (згідно з 
«прихованим» сюжетом від режисера).
 У таку Гертруду, як у магічне дзеркало, вдивляється юна Офелія (актриса київського «Молодого театру» 
Анастасія Блажчук). Режисер зіштовхує їх у малогабаритному підвалі лоб у лоб, обличчям до обличчя. Він на-
віть примушує Офелію копіювати Гертруду в зовнішніх манерах і в королівському вбранні (у рогатій перуці).
 У старшій (Гертруді) живе захоплення демонічною владою, а в молодшій (Офелії) – невтримне прагнення 
до неї. У такій Офелії – замурована ніжність і приховане безумство.
 Поет і філософ Вістен Г’ю Оден одного разу зауважив, що «Гамлет підозрює Офелію у шпигунстві, а це, 
можливо, відсилає до якоїсь ранньої дошекспірівської версії “Гамлета”, де донька Полонія шпигувала за 
принцом».
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 Тобто Офелія і тут, у нас, зовсім не янгол і не страдниця-донька, а ще одна еринія. Використовуючи Гам-
лета, копіюючи Гертруду, дурячи Полонія, вона вочевидь рухається до своєї мети. Вона – дитя саме «такої» 
шведської (данської) скаженої сім’ї.
 З Лаертом (актор Іван Бліндар) вони – двійнята. Але в тому й двоїстість, що брат утілює хворобливу слаб-
кість чоловічого характеру, а сестра – приховану, дрімаючу жіночу силу. Хлюпаючись в одній купелі, вони ви-
пливають на берег дорослого життя гравцями різних команд. Лаерт приймає цей світ мало не через серцеві 
спазми, буквально бліднучи на наших очах від втрат і зрад. Офелія – частіше лукавить і артистично біснується, 
вона може інсценувати навіть власне самогубство, якщо це знадобиться.
 Такі й інші штрихи (те, що визначає звичаї дітей підземелля) режисер у своєму «Hamlet» свідомо не деталі-
зує, а діє методом натяку чи підморгування.
 Що, наприклад, у цій виставі роз’єднує Офелію і Гамлета? Яка така стіна? Принц схильний плакати: «Я лю-
бив її; сорок тисяч братів усією безліччю своєї любові зі мною не зрівнялися б...» У його популярному монолозі 
немає обману. Оскільки в цій виставі він і мислить – не як коханий, а як брат, як «сорок тисяч братів». Офелія і 
Гамлет, згідно з «прихованою» версією, – брат і сестра. Режисер мружиться: чого не трапиться в середньовічно-
му хтивому чаду, де правлять бал пристрасть, ненависть, інцест.
 Дві сильні партії у виставі – Полоній (Дмитро Рибалевський) і Клавдій (Юрій Хвостенко). Король-бра-
товбивця – як осередок чоловічої міці й руйнації (одночасно). Він не може знайти ані себе, ані свого місця у 
підвалі. Клавдій зовсім не ведучий, а ведений (Гертрудою), якщо він і лиходій, то лише мимоволі. Він сам по 
собі – поранена звірина, яку з різних боків заганяють у «Мишоловку» то королева, то принц, то Полоній.
 Зізнаюся, мабуть уперше зчитую такий оксюморон у серцевині класичного образу, що давно втрамбований 
історією як головний лиходій данського королівства. Сам актор, до речі, – один із найкращих у своєму поколін-
ні, працює у Львові, в Національному театрі імені Марії Заньковецької.
 Ну, а Полоній, зіграний Дмитром Рибалевським підкреслено інтимно й масштабно, – цинік і звідник із 
мобільним телефоном і перев’язаним оком. Це узагальнений образ якогось пірата Карибського моря та всю-
дисущого Люцифера-запліднювача. Гнучкого, підступного та млосно-настирливого. Його пританцьовуючий 
Люцифер – майстер демонічних інтриг. Нікого б не здивувала звістка, що добра половина дітей у данському 
королівстві з’явилася на світ завдяки зусиллям конкретного чорта. Гамлет, згідно з «прихованою» версією, про 
це здогадується, фривольно притискаючи чорта (секс-машину) до металевих прутів, наче допитуючись: ну так 
з ким і коли, гадюко?
 У «прихованому “Гамлеті”» саме Полоній і Гертруда – диригенти божевільного підземного світу, в якому 
повільно гасне розум мислячої мертвої людини.
 Ще до появи Фортінбраса ця вистава (вкупі зі своєю блискучою концепцією) дарує одну з найкращих сцен, 
які я бачив у нашому театрі впродовж останніх років. Сцена похорону-весілля-масового екстазу. Коли про-
щання з Офелією на цвинтарі миттєво перетворюється на божевільне весілля привидів; коли п’яні до нестями 
герої-вампіри ігнорують велемовні тексти Шекспіра і пускаються в шалений циганський танок, демонструючи 
таким чином переляканому театральному критикові «пластичний наратив». Мовляв, навіщо вам слова? Слова 
– вода, вино – отруєне, всі люди – трупи, весь світ – підвал.
 І тут як тут – Фортінбрас (Євген Холодняк) у стильному костюмі. Він не прагне копіювати відомого закор-
донного політика, завойовника чужих земель. Він лише три хвилини грає пронозу-сучасника, що спустився з 
ліхтариком у підвал історії, яка ніколи нікого нічому не вчить.
 «Чи актуальний такий “Hamlet” саме сьогодні, тут і зараз?» – запитали мене після вистави. — «Так, звісно, а 
як же інакше? Скажений Гамлет – як наш скажений час». («Скажений Гамлет». Рецензія на виставу. ZN,UA від 
10 лютого 2017 р. – Ред.)
 Вистава Ростислава Держипільського – одна з найкращих у минулому 2017 році. Це відзначають і українські, 
і європейські експерти (власне, про сильні сторони цього проекту – у рецензії вище).

Ганна Веселовська:

 Ця постановка має афішне визначення «неоОПЕРА-ЖАХ», що цілком відповідає місцеві її виконання – бе-
тонний підвал під сценою Івано-Франківського театру, – та постійному музичному супроводу ансамблю у скла-
ді Романа Григоріва, Іллі Разумейка, Жанни Марчинської, Андрія Надольського і Назара Спаса.
 Територією смислів «Гамлета» режисера Ростислава Держипільського є стан болючого переходу звідти, де 
все було більш-менш зрозуміло, туди, де все злочинно й брутально. Для режисера важливо донести глядачеві, 
що зло існує поруч із нами повсякчасно, воно лише маскується. Тому суттєвим тут виступає мотив персона-
жів-двійників: зовнішньо подібні Гертруда (Ірма Вітовська) та Офелія (Анастасія Блажчук), а данський король 
Клавдій (Юрій Хвостенко) постає у личині блазня.
 Редукція тексту, стискання його до конспекту, вилучення окремих сюжетних ліній – усе це стало основним 
технічним прийомом в інтерпретації Шекспіра Ростиславом Держипільським. У сенсі цього цвинтар як місце 
дії для всієї трагедії, а не окремих її сцен, є технічним уточненням режисера, який наполягає на своїй концепції.
 На початку вистави глядачі бачать надгробки, з яких поволі встають дійові особи, що із мертвяків потра-
пляють у наш світ (моторошності першим сценам надає знання того, що Івано-Франківський драмтеатр збу-
дований на місці старого кладовища). З надгробка встає і Гамлет (Олексій Гнатковський), котрому одразу дано 
знання того, що його батьківською спадщиною оволоділи темні сили, і його не мучить питання слабодуха «Бути 
чи не бути…» Він затято змагається за те, аби повернути на свою землю сили добра. Як це зробити не знає ні-
хто, навіть Гамлет, цілком свідомий власних цілей і завдань. Зрештою, у фіналі вистави з появою Фортінбраса, 
схожого на народного депутата всіх скликань і чиновника всіх рангів одночасно, зло конкретизується. І Гамлет, 
хоча й не долає, а усвідомлює його походження і природу.
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 Режисер не надто ретельно відстежує Шекспірові сув’язі зла, які приводять Гамлета у стан відчаю і ступору. Проте 
він подає їх безстрашно і безсоромно у надмірних барокових формах, наче висипає з рогу достатку усі людські гріхи.
 У дефіле злочинності першими помічниками режисера Держипільського стали автори музики (Роман Григорів, 
Ілля Разумейко) та художниця костюмів (Леся Головач). Музика із постійною інверсією Генделя «Lascia ch’io pianga» 
і розкішні костюми у спектаклі використовуються як сигнал до зміни іпостасей. Судячи з усього, брутальність була 
обрана постановочною групою як головна композиційна риса жанру «нео-ОПЕРА-ЖАХ». У відповідності до цього, 
взаємодія основних компонентів вистави теж брутальна: відсутні тонкі переходи, епізоди грубо монтуються, світло 
засліплює глядачів, а моторошні звуки лякають. Отож повною мірою досягається ефект залякування глядача, якому 
часом стає по-справжньому моторошно.
 Надмірні режисерські констатації присутності зла почасти позбавили сценічні образи об’ємності. Зокрема ак-
триса Ірма Вітовська шукає різноманіття фарб для ролі лиходійки Гертруди, що не має душевних сум’ять, а Юрій 
Хвостенко – король-блазень постійно грає у піддавки з публікою.
 Взагалі у виставі є зона панування таких собі персонажів-монстрів, що жорстко фіксується завдяки лорду 
Полонію (Дмитро Рибалевський), який у цьому спектаклі виступає справжнім Гамлетовим антагоністом. Для Гам-
лета у виконанні Олексія Гнатковського він – не випадкова жертва, а істота, здатна формалізувати й у законний 
спосіб поширювати зло. Сталева ж воля Дмитра Рибалевського-Полонія перетворює цей персонаж із другорядно-
го на ключовий.
 Подібні суттєві зсуви акцентів відбуваються і завдяки акторові Івану Бліндарю (Лаерт), який від початку – щи-
рий Гамлетів друг дитинства. Зрештою ліричність і принадність Бліндаря-Лаерта концептуалізує вислів Гамлета 
про «любов сорока тисячі братів», – принц змушений під час поєдинку вбивати не брата нареченої, а улюбленого 
побратима.
 У цілому режисерська і акторська винахідливість вистави видається  унікальною. Наприклад, безпосередньо 
перед глядачами влаштовується тризна зі справжнім смаженням і поїданням м’яса, череп Йоріка перетворюється 
на валторну, а лейтмотивом спектаклю є поява трійці мстивих античних богинь ериній (Галина Баранкевич, Надія 
Левченко, Олеся Пасічняк).
 «Гамлет» івано-франківського театру сприймається як спектакль-палімпсест, через який проступає пам’ять 
багатьох поколінь і котрий створює цілком реальне відчуття розсіяного у світі зла. Це потужна, смілива робота 
великого авторського колективу, що не побоявся зняти табу з багатьох тем і користувався як художніми, так і 
позахудожніми прийомами, почасти забороненими в пристойному товаристві.
 Експериментальний, пошуковий характер «Гамлета» в режисурі Ростислава Держипільського є цілком оче-
видним. Це – спектакль-виклик, на який наважується далеко не кожний митець. Повага до виклику спонукає мене 
включити цю виставу до шорт-листа фестивалю-премії «ГРА».

Майя Гарбузюк:

 НеоОПЕРА-ЖАХ «Hamlet» – одна з найрадикальніших за останні роки спроб порозумітися із класикою 
та глядачем мовою актуального мистецтва.
 Ця вистава – проект, під дахом якого об’єднались молоде й середнє покоління українських митців з Укра-
їни й закордону. Їхнє дітище – вистава-забава, заснована та тексті перекладу земляка, Юрія Андруховича. За-
бава страшна, на межі можливостей – голосових, емоційних, фізичних. Вона провадить у підземелля: дослів-
но (відбувається у велетенському технічному приміщенні під сценою) і метафорично (глядача занурюють у 
хаос звуків, емоцій, фраз, у яких треба впізнати обриси знайомої історії).
 Для режисера-постановника/автора сценічного рішення Ростислава Держипільського цей «Hamlet» – 
спроба збагнути механізми життя після смерті та смерті за життя. Перед нами – фантоми, напівлюди-на-
півмерці: домінанта чорного, суміш фасонів різних епох (художник костюмів Леся Головач), вульгарні грими. 
Це дефіле персонажів, на яких геть зотліла оболонка людяності й залишились лише каркаси костюмів-масок, 
що легко знімаються й одягаються за потреби на будь-кого й будь-коли. Викричавшись і відгулявши чергову 
сцену, вони розбігаються відпочити на могильних плитах. Знаменитий монолог «Бути чи не бути...» Олексій 
Гнатковський-Гамлет проголошує немов уві сні, катуляючись від жахіть на холодному цвинтарному ложі...
 Ґенеза такого прочитання «Hamlet-a» саме у цьому театрі, як на мене, має кілька джерел. По-перше, фран-
ківці багато років працюють із голосом, вокал – їхній спосіб пізнавати і конструювати світ. По-друге, шек-
спірівську трагедію побачено і сконструйовано тут за законами бурлеску, досвід якого колектив набув під 
час постановки «Енеїди» Івана Котляревського. Третій чинник – давнє цвинтарище поруч із театром, де від 
кількох десятків літ розбито міський парк. Образ могильних плит, кількість яких після 2014 року невмолимо 
зростає, – сильний збудник творчої уяви та рефлексій для справжнього митця. Ідейно-просторове рішення 
вистави вступає також у дистанційний діалог із шекспіріаною українського сценографа Данила Лідера.
 У дієпросторі спектаклю виразно прочитується архетип забави в її упізнаваній сучасній версії – гулянки 
в ресторані «на районі». Авторська музика визначає драматургію дії (композитор і диригент Роман Григорів). 
Вона створює той особливий звуковий простір, який збуджує і виправдовує появу найхимерніших образів. 
Це та візуальне вирішення вистави ріднять її естетику з модними неоготикою, трилером, фентезі.
 Інтертекстуальність – один із базових принципів вистави. Спокусливі вокалістки-еринії (Галина Баранке-
вич, Надія Левченко, Олеся Пасічняк) родом із «Макбета». Вони подекуди – античний хор, часами – брехтів-
ські співачки, а здебільшого – типові беквокалістки. Їхні соло, дуети, тріо переходять у багатолосся чоловічо-
го ансамблю у чорних чернечих каптурах (Віктор Абрам’юк, Андрій Батир, Владислав Комуніцький, Андрій 
Мельник, Микола Сливчук), – усе це деколи справляє враження величезного концерту «на замовлення» або 
ж варіанту Моцартового Реквієму із фарсовими інтермедіями Гамлета («I go to London», смаженням м’яса на 
пательні, годуванням глядачів із виделки-рапіри).
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 Особлива ансамблевість цієї вистави – у строкатості й непересічності героїв: тупуватий покруч-офіціант По-
лоній (Дмитро Рибалевський), кучерявий красунчик Лаерт (Іван Бліндар), гіперсексуальна Гертруда (Ірма Вітов-
ська) з коробочкою льодяників для заїдання прихованих травм, висохлий і безбарвний Клавдій (Юрій Хвостенко). 
Любов Гамлета й Офелії (Анастасія Блажчук) – музична вправа для першокласників із простеньким низхідним 
мотивом, у якому – наївність, пронизливий біль, безпорадність перед страшним дорослим життям...
 Фінальна екстатична лавина смерті не завершує історію: Фортінбрас (Євгеній Холодняк) у сіренькому еле-
гантному костюмчику по-діловому оголошує про успадкування цієї землі й держави... І тільки в останній сцені 
театр затихає, буря вщухає, Олексій Гнатковський повертається до мікрофона й проникливо починає заново: 
«Бути чи не...»
 Вистава, на нашу думку, повинна входити до переліку найкращих експериментальних у фестивалі, оскільки 
є прикладом авторського, синтетичного, полістилістичного прочитання класичного твору мовою актуального 
мистецтва.

Анна Липківська:

 Питання актуальності навряд чи є коректним, коли йдеться про вибір для постановки шекспірівського 
«Гамлета» – найвідомішої п’єси всіх часів і народів. Проблема, скоріше, в тому, які стосунки побудує режисер 
із наявною потужною сценічною традицією і, зрештою, наскільки він зможе від неї відсторонитися, аби його 
власне висловлення стало справді власним, а не вторинним і шаблонним.
 Ростиславу Держипільському вдалося знайти свій шлях, подивитися на п’єсу «свіжим оком» і вступити в 
діалог якраз-таки з автором і його текстом, а не з чотирьохсотрічною історією його інтерпретацій.
 Унікальний ігровий простір, жива авторська музика (жанр вистави визначений як «нео-ОПЕРА-ЖАХ») та 
оригінальність режисерської концепції – ось із чого складається «ексклюзивність» івано-франківської вистави.
 Ростислав Держипільський подає історію Гамлета не як таку, що відбувається тут і зараз: на наших очах 
розгортається «сон розуму», що «породжує чудовиськ». Усі персонажі вже давно в домовині, але невблаган-
ний фатум (тут його уособлюють ерінії, богині помсти, як вони зазначені у програмці, або ж, якщо хочете, 
макбетівські відьми) знову повертає до життя Гамлета, Гертруду, Клавдія, Полонія, Офелію і Лаерта (ними 
режисер обмежується, позбувшись другорядних персонажів), аби вкотре провести їх тим самим «колом пе-
кла» – без каяття, а значить і без можливості уникнути катастрофи на новому «витку».
 Глядачі вистави опиняються наче всередині чужого страшного сну про давно минуле, який приречений 
повторюватися знов і знов. Блукають лабіринтом підвалу, де відбувається дія, троє безсоромно красивих 
жінок у чорному – еринії. Вони оживлюють фігури-надгробки, що на початку лежать нерухомі на плитах-по-
мостах – Гертруду, Клавдія, Полонія, Офелію, Лаерта… І на окремій платформі, яка невдовзі стане сценою 
для «Мишоловки», – Гамлета із, здається, навіки почервонілими від сліз очима (Олексій Гнатковський). Він 
одразу є живим, а не механічною лялькою, як решта, котрим лише належить, роздираючи себе буквально в 
кров, стати живими. Проте такими, що не спроможні спокутувати старі гріхи, а відтак приречені на вічне 
їхнє відтворення у завмерлому, застиглому потойбіччі.
 Тут так і не з’являється Привид, натомість із буквальною точністю втілено сумнів Гамлета («Бо привид уночі 
міг спокушати й дияволом насправді був…»): дух старого короля вселяється у кожного з персонажів і промов-
ляє їхніми вустами. Зовні це схоже на сеанс екзорцизму: усі здригаються у корчах і, страхаючись, дослухаються 
до голосів – низьких, не схожих на їхні звичайні, – які вириваються із нутрощів усупереч їхній волі...
 «Краще жахливий кінець, аніж ЖАХ без кінця», – могли б сказати вони. Але кінець для них недосяж-
ний, бо у їхніх душах є все, що завгодно, – страх, відчай, огида, туга, – окрім каяття. І Гертруда (Ірма Ві-
товська «купається» тут у демонстративно негативній ролі) може, ледь не висмикуючи власне волосся, 
здирати з голови «рогату» перуку із закріпленою на ній короною, але «здерти» із себе всі діяння і вповні 
переродитися – не в змозі.
 Тож у фіналі усі підведуться і, тепер уже неквапливо, повернуться кожен на свій поміст. Надгробки на по-
чатку, надгробки у кінці…. І Гамлет нарешті виголосить найзнаменитіший монолог – не як до того, уривками, 
а повністю: «І от питання – бути чи не бути. …Проблема. Одна: які нам сни присняться, мертвим, Коли земні 
марноти відшумлять?» І це будуть не гіпотетичні міркування про майбутнє, а спокійна, спустошена розмова 
про здійснене та пережите, – адже він промовлятиме до нас із-за останньої межі, уже перебуваючи «у тій країні 
з інших географій, що з неї не прийдуть мандрівники…» «Хтось тут є?» – останні слова вистави, котрі Гамлет 
звертає у порожнечу (насправді ж, до глядачів), не очікуючи на відповідь.
 Простір цього «Гамлета» (Ростислав Держипільський зазначений тут і як режисер, і як автор «сценічного 
рішення») – підземна частина будівлі театру із химерними нутрощами, мовби рештками загиблої цивілізації: 
якоюсь вентиляційною конструкцією, що нагадує морг із стільниками для домовин, металевими рейками-під-
порками, бетонними платформами, плиткою, яка кришиться під ногами…
 При цьому відлуння голосів, гуркіт чоловічих кроків і цокіт жіночих підборів, удари металевими дрючками 
по металевих же рейках стають повноправними елементами звукової партитури вистави.
 Загалом же композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко створили не просто музику, а цілий звуковий 
космос: «неканонічне» поєднання інструментів (клавіші, різноманітні ударні, контрабас, віолончель, валторна... 
і все), жіночі вокалізи – або тужні, тяглі, чи виклично енергійні, але виразно ритмізовані.
 Роль Йоріка тут також вирішена у музичній площині: Гамлет звертається до… саксофона, і той «відповідає» йому.
 Костюми у виставі стилізовані таким чином, що містять віддалені натяки і на шекспірівські часи, і на готику 
в її актуальній інтерпретації, і на стімпанк. Лише Гамлет підкреслено сучасний – у кардігані без застібки з різно-
фактурними аплікаціями, футболці з крупним чорно-білим принтом і чорному трикотажному капелюсі-«пан-
чосі» (художник костюмів – Олеся Головач).
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 Персонажі, окрім Гамлета, видозмінюються: так, Офелію поступово перетворюють на зовнішнюю подобу 
Гертруди, а пригладжений і надміру декорований початково «парадний стиль» королівської пари руйнується 
до фіналу – скуйовджене волосся, розмазаний грим, ледве не роздертий одяг…
 Уся вистава проходить в іронічно-безжально-гротескних словесно-пластичних (пластичне рішення Ольги 
Семьошкіної) двобоях, у нескінченних борсаннях лабіринтом, із якого немає виходу.
 Олексій Гнатковський – протагоніст, і він існує на кону, сказати б, амбівалентно: рефлексує-реагує у режимі 
«онлайн» і водночас внутрішньо відсторонений, ніби згадує ту, реальну, колишню історію і не впускає її у себе 
остаточно, – бо навіть уві сні вона може «розірвати» його на шмаття ізсередини.
 Інші персонажі – ілюзорно живі: палкий, безпосередній Лаерт (Іван Бліндар), пихатий, самовпевнений По-
лоній (Дмитро Рибалевський), фігляр Клавдій (Юрій Хвостенко у цій ролі – тотальний страх, котрий відчай-
душно, але марно перекривається бравадою і зверхністю), геть дитина Офелія (Анастасія Блажчук), яку одразу 
підкоряє Гертруда й починає в буквальному сенсі ліпити з неї власну копію… Мертві встають із домовин, аби 
болісно й нервово повторити себе, давніх, і знову повернутися у небуття.
 Вистава напрочуд експресивна, і від того в акторському сенсі доволі нерівна: на одному з показів хтось із 
акторів – більш стриманий, а хтось надміру випускає назовні шалений темперамент, наступного показу конфі-
гурація змінюється… Проте загальна форма (простір, музика) тримає дійство у жорсткому каркасі.
 Український театр, на моє глибоке переконання, є музично-драматичним – за природою, а не лише фор-
мально, за статусом і штатним розкладом. Синтез музичного і драматичного чинників у цьому «Гамлеті» – за-
садничий у задумі та ефективний у реалізації, що лише підтверджує вищезазначене.
 Вистава, окрім того, що містить оригінальні рішення, надзвичайно потужно впливає на глядача. Відео не 
передає відчуття абсолютного залучення до її простору: вона, здається, буквально розкладає тебе на атоми, і 
після того ще довго доводиться «складати» себе докупи.
 Як на мене, – одна з найкращих вистав України не тільки в цій номінації і не лише у 2017-му, а, як мінімум, 
за останнє десятиліття.

Людмила Олтаржевська:

 Про цю виставу почали говорити задовго до прем’єри. Новий проект Ростислава Держипільського мав 
одразу кілька ознак майбутнього шлягера: місце дійства – підвальне приміщення, у виставі, окрім місцевих 
акторів, задіяний цілий десант столичних знаменитостей, а визначення жанру – нео-ОПЕРА-ЖАХ – стало кон-
трольним пострілом для скептиків від театру, яких, здавалося б, уже нічим не здивуєш. (Музичну складову, яка 
у спектаклі домінує, режисер доручив композиторам Nova Opera Романові Григоріву та Іллі Разумейку.) Звісно, 
такий «Гамлет» апріорі був приречений на посилену увагу як публіки, так і фахівців.
 «Гамлет» у Держипільського – це власне сон-марення принца данського, у якому реальність і вигадка пере-
плелися, а відомі герої часто виявляються зовсім не такими, якими людство звикло їх бачити протягом багатьох 
століть. Перегортаючи сторінки сюжету, режисер наповнює п’єсу новими інтонаціями і звучанням, звертаючи 
увагу на найдрібніші деталі твору, визнаючи, що «Гамлет» сьогодні – це не класика, а андеграунд.
 Час диктує умови існування, а можливо навіть і свою правду. Геть умовності й патетику, як би ми не звикли 
до неї, згадуючи Шекспіра! Обшарпані стіни, оббиті кахлі, запах свіжосмаженого м’яса, істерики й взаємні об-
винувачення на підвищених тонах – і… звичайний юнак, часом розгублений, зневірений, знервований серед 
цього бедламу, який намагається відповісти на одвічне питання людства «Бути чи не бути?»
 Яскравий грим, високі перуки й епатажні костюми прогнозовано відходять на другий план, поступаючись 
місцем її величності музиці. Власне цю першість запрограмував сам режисер, ввівши, зокрема, у виставу трьох 
ериній (Надія Левченко, Галина Баранкевич, Олеся Пасічняк). Класичних оперних партій у «Гамлеті» немає, але 
цьому є пояснення: за словами Романа Григоріва, на класичну оперу вони навіть не орієнтувалися, експеримен-
тували зі звуком, акустикою незвичної локації... Якщо прийняти цю позицію і не зациклюватися на традицій-
ному уявленні що ж таке опера, визнаючи право навіть цього жанру на експеримент, то в цілому претензій до 
авторів вистави бути не може. Особливого шарму івано-франківському «Гамлету» додає жива музика і те, як 
музиканти підтримують не лише музичну, а й драматичну лінію спектаклю.
 Відомі прізвища в афіші вистави, як я уже зазначала, мали б забезпечити йому аншлаги. Власне, так воно і 
є, але навряд чи всі роботи гравців цієї «гамлетівської» збірної можна визнати беззаперечно успішними. (Хоча 
такий висновок значною мірою може бути продиктований і тим фактом, що мені пощастило бачити цих акто-
рів у інших виставах.) Новою для численних шанувальників постала Ірма Вітовська (Гертруда) – жінка-вамп, 
екзальтована, владна, безкомпромісна. Полоній (Дмитро Рибалевський) такий переконливий у своїй душевній 
потворності, що сумнівів у тому, хто ж тут насправді править балом, під кінець вистави не залишається.
 Це – доволі цікавий проект для українського театрального простору, сміливий, креативний  і унікальний. 
Вистава вже довела свій високий рівень і  конкурентоспроможність, побувавши на престижному Шекспірів-
ському фестивалі у Гданську. Тому її присутність на фіналі «ГРИ» очевидна.


