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Львівський академічний театр
естрадних мініатюр «І люди, і ляльки».
Вистава «Гамлет»
Сергій Васильєв:

 «Гамлет», поставлений Олексієм Кравчуком у Львівському театрі «І люди, і ляльки», – складна, серйозна і в яко-
мусь сенсі пошукова робота. Йдеться як про зміст шекспірівської трагедії, у котрий тут намагаються якнайглибше 
зануритися, так і про суто формальні прийоми, які, до речі, оптимально відповідають назві театру. Актор і лялька 
у львівській виставі намагаються побудувати діалог, часом це вдається досить переконливо.
 Олексій Кравчук за освітою, природою почуттів і, власне, досвідом – насамперед режисер драми. Ляльку він 
здебільшого розуміє як союзника, помічника, слугу актора, хоча й намагається імплантувати у вистави її кореневі 
функції, акумулювати в ній символічні значення або приховані почуття та думки персонажа. Так загалом він чи-
нить і в «Гамлеті», де лялька здебільшого працює на очуднення дії, концентрує в собі сутність героя.
 Усі вони, правду кажучи, не дуже симпатичні, їхня внутрішня злоба, підступність, лицемірство матеріалізовані 
у потворних, сіро-попільних обличчях. Як правило, ці ляльки ростові, утім, часом постановник із художниками 
Оксаною Россол та Олександром Сергієнком варіюють масштаби персонажів, і це народжує оригінальні результа-
ти, скажімо, знаменитий епізод із флейтою, який виконавиця ролі Гамлета Надія Крат проводить, балансуючи на 
одній нозі (на другій і в руках у неї – ляльки Гамлета та його невірних однокашників Розенкранця й Гільдерстерна).
 Окремо слід сказати, що, попри деякі огріхи й неточності у спілкуванні актора та ляльки, вистава містить дуже 
сильний і несподіваний меседж: не так енергія Гамлета, як його віра в справедливість і обеззброююча щирість 
примушують опонентів до саморефлексії та покаяння, що особливо гостро виявляється у сценах із Клавдієм і 
Гертрудою після епізоду «мишоловки».
 Загалом усі елементи вистави гармонізовані та логічно пристосовані одне до одного й до крихітної сцени те-
атру. У спектаклі, як уже зазначалося, є певні огріхи та алогічні моменти, але слід оцінити пристрасть режисера і 
прагнення говорити про істотні проблеми буття людини.
 Для Олексія Кравчука є дуже важливим насправді небезпечний епізод напуття Гамлета найнятим для виста-
ви-викриття акторам, і, треба констатувати, що не всі виконавці львівської вистави вповні відповідають його ви-
могам. Проте режисер має ідеального медіатора своїх ідей і думок – Надію Крат. Її Гамлет існує на межі божевілля, 
він і суддя, і звинувачуваний, і жертва. Принаймні ані на хвилину впродовж вистави не виникає сумніву в жертов-
ній і фатальній щирості цього героя.
 Львівський «Гамлет», попри недоліки, зокрема, акторські провисання, безперечно, є оригінальним дослідом 
інтерпретування класики і має всі підстави для включення в список найкращих вистав України.

Олег Вергеліс:

 Теперішній «Гамлет» – із трьома годинами докладної сценічної дії (справжніми шекспірівськими пристрастя-
ми, з людьми-ляльками в головних ролях) – безперечно, новий крок у розвої сценічного осередку, маленького 
прихистку для лицедіїв та іграшок.
 Режисер Олексій Кравчук, учень Володимира Кучинського, сам ніби той Гамлет, мандрував різними дорогами 
(від Луганська до Києва, потім – знову до Львова), не лякається тісного простору, не зупиняється перед можливим 
мінімалізмом «віддачі публіки», тобто лише сорока глядачами.
 Власне, він ставить виставу ще й про 41-го глядача. Одночасно й учасника подій. Яким і є цей Гамлет, чоло-
вік-жінка, лялька-актриса, брат-сестра, «вєсьмірШекспір».
 Андрогінний Гамлет, поза сумнівом, раз у раз розтинає четверту стіну мініатюрного залу, обживається серед 
сорока принишклих глядачів, почувається здебільшого своїм серед своїх. Бо ж, власне, він-вона (Гамлет) і є 41-м, 
одним із нас. Тих, котрі знову й знову перечитують услід за режисером із давніх-давен відомий текст.
 Люди і ляльки у львівському «Гамлеті» об’єднані художньою «технологією» доволі міцної, деталізованої та, в 
доброму сенсі, традиційної вистави, без радикальних вихилясів. Людина раз у раз виринає із лялькової оболонки, 
лялька раз у раз підміняє людину.
 Сама лялька – як засіб сценічної виразності – завжди чудова знахідка для режисера, котрий може подати її 
по-різному, у різних споконвічних форматах.
 Львівський «Гамлет», згідно з режисерським задумом і моїм відчуттям, передбачає рефлексивний шлях люди-
ни та її лялькового альтер-его – шлях самопізнання, самопорозуміння, самоствердження, самоаналізу.
 Класичне «Бути чи не бути?» в цій інтерпретації загострено сприймається саме як намагання живої істоти 
зрозуміти бодай саму себе: хто я є у скаженому світі, заселеному потворами-карикатурами-перевертнями, – ма-
ска-маріонетка чи людина; чоловік чи жінка; брат чи сват?
 Навдивовижу так сталося, що перед виставою трапилася на очі книжка Станіслава Виспянського «Студії над 
«Гамлетом»». Режисер, драматург, сценограф свого часу занурювався у світ трагедії, усвідомлюючи саме оцей шек-
спірівський ланцюг саморозуміння-самопізнання. А ще – ствердження (на основі шекспірівського світу-міфу) 
споконвічної антитези: Гамлет – день і ніч, людина і маріонетка, чоловік і жінка.
 Те, що Кравчук обрав на головну роль саме жінку, актрису Надію Крат (знану майстриню ролей побігайчиків), 
помітно зміщує у львівській версії окремі акценти. Але не в бік Сари Бернар чи Алли Демидової, – великих актрис, 
які також колись епохально грали принца. Це рух у бік шекспірівської «12-ї ночі», де Віола та Себастьян гублять-
ся-знаходяться, де комедія різдвяного маскараду – ще ось-ось і може перетворитися на трагедію.
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 Надія Крат відчуває і відтворює свого Гамлета не те щоби чоловіком чи жінкою, її Гамлет – то насамперед 
сестра наша. Як писав колись Борис Пастернак: «Сестра моя – жизнь». Сестра приречена і горда, жалібниця 
і бунтівниця.
 Її місія у цій виставі – на позір резонерська, а внутрішньо – страдницька. Її діалог із чудернацькою лялькою – 
конфлікт загальний і локальний.
 Постійно потрапляючи в єство маленької зали, актриса «без віку» не заощаджує ані сил, ані голосових зв’язок. 
Розбурхано та відчайдушно вона протестує проти божевільного карикатурного світу, в котрий і вона, сестра наша, 
також потрапила, повернувшись нібито в Ельсінор.
 А то – давно не Ельсінор. То скажений ляльковий будинок. І символічні двері на сценічній долоньці й символі-
зують оцей його (її) химерний шлях: від реальності – до ірреальності, від людського єства – до лялькової подоби. 
Ось так прочиниш дверний отвір – й одразу з корабля на бал.
 Ляльковий бал-маскарад Олексій Кравчук облаштовує дотепно, майстерно, трепетно відчуваючи ляльку як 
живу, але вже понівечену душу. І, вочевидь, він навмисне гіперболізує задано карикатурні ляльки, аби прірва між 
милими-чистими обличчями його талановитих акторів і зовні жахливими масками була ще глибшою, ще трагіч-
нішою. Клавдій, Полоній, Гертруда, Офелія, Лаерт, – загалом то бісові ляльки, уражені проклятим вірусом «Влада». 
Вона й спотворює ті обличчя, не кажучи про душу.
 Той вірус демонізує майже кожного лялькового персонажа. І, власне, львівський «Гамлет» – відчайдушний ля-
пас карикатурній владі, де би вона не панувала: в Ельсінорі чи ближче до нас.
 Обачний режисер, утім, повсякчас хоче ніби виправдати «їх», натякаючи, що в кожній земній істоті нібито є й 
інший бік місяця – світлий, гуманний. І тому його шекспірівські персонажі передбачають свідомий «розтин». Є світла 
людина-лялькар-поводир (у темних сутінках сцени) і є сама карикатурна лялька-потвора (на першому плані).
 Серед такого дуалізму маска Гамлета – розгублений вираз лялькового обличчя. Він (вона) – не карикатура, а 
відлуння «Крику» Мунка.
 Передбачаю, що лялькарі Олексія Кравчука у своїх попередніх кар’єрних здобутках навряд чи мали справу з 
матеріалом такої видатної складності, як «Гамлет». До того ж, у блискучому перекладі Юрія Андруховича. Митці з 
театру на вулиці Олександра Фредра не є парадно-титульними акторами з високобюджетних національних драм. 
І саме те надає львівській камерній виставі особливих відтінків внутрішнього неспокою, пронизливого щему, ди-
тячої безпосередності. А ще – високої наївності. І якогось ледве прихованого лементу, що постійно тривожить їх 
усіх: мовляв, як же ми все оце зіграємо і вас переконаємо?
 Не хвилюйтеся, любі, граєте добре, дуже добре, абсолютно всі (Надія Крат, Володимир Мельников, Людмила 
Зборовська, Тетяна Шелельо, Едем Ібадуллаєв, Василь Сидорко).
 Пронизливий «крик» Гамлета-сестри повсякчас зривається у цій виставі в небесну височінь, а потім стрімго-
лов падає до ніг глядача, перетворюючись на талий сніг, брудну воду, чисту сльозу. І цей «крик» згодом звучить у 
твоїй голові, як саундтрек інфернального лялькового роману.
 Вона, бідна, і грає свого Гамлета, у прямому сенсі, – на розрив аорти: без страховки, без раціонального усвідом-
лення, що лише один необачний крок – і зірветься у безодню.
 Ця вистава не передбачає економ-варіантів у плані акторських енерговитрат. У цьому її сила, щирість, екс-
клюзивна дивина.
 Тим часом поєднання людей і ляльок, а також своєрідне режисерське трактування п’єси-лабіринту передбачає 
і вервечку чудових сценічних метафор, і абсолютно «не сучасне» зачарування авторським словом.
 У цьому сенсі багатий Андрухович мав би виписати спеціальну премію бідним акторам. Бо вони з такою вже 
увагою ставляться до слова його перекладного, що годі де таке шукати.
 І, як би то не було дивно, цей ляльковий Гамлет – ще й театр слова.
 До речі, це не дуже модний сьогодні формат в актуальному театрі. Утім така немодність інколи перетворюєть-
ся й на авангард. Бо авторське слово три години поспіль ніби вперше веде тебе лабіринтами відомої п’єси, повсяк-
час виблискує новими смислами саме (!) у виконанні лялькарів, які з відчайдушною щирістю пропонують сорока 
глядачам серйозну казку для дорослих на ніч.
 Після страшних казок довго не оговтаєшся, не заснеш. Згадуватимеш, наприклад, величезні ночви, в яких 
люди «купають» ляльок (саме тих, які уособлюють брудне зло). І ніщо не може відмити бруд із карикатурних фізі-
ономій Клавдія, Гертруди. Бо те Зло давно в’їлось у маску.
 Є інші метафоричні витівки, коли ляльковий Шекспір звучить на межі дорослого крику і дитячого зойку. Це, 
зокрема, міні-апокаліптична сцена, коли мертві ляльки перетворюються на гробок – на сцені-цвинтарі, а валіза 
перетворюється на домовину. Є моторошна сцена з гробарем-ліхтарем, у якого очі – як дві свічки в череві старого 
гарбуза під час Хеловіну. І він нахабно лякає – і нас, тих, кого сорок, і його – сорок першого.
 Виявляється, вічний вогонь у цьому шекспірівському світі здатен пломеніти лише під мертвою макітрою ста-
рого душогуба-гробаря, бо ж усі інші живі вогні – давно погасли.
 У маленькому просторі на основі Шекспіра режисер саме й облаштовує «цей» світ тривимірно – як лялько-
во-літературний цвинтар давніх культурних знаків, як «театр у театрі», карикатурний портрет потворної влади, 
котру давно не переймає гамлетівське «Бути чи…?»
 Звісно «бути», адже в кожної ляльки – своя версія чому саме «бути».
 Для Розенкранца і Гільденстерна таке «бути» в тому, що два приятелі-шпигуни, за версією режисера, однояй-
цеві близнюки, – дві однотипні ляльки-рукавички, якими керує одна рука.
 Для Лаерта і Гамлета таке «бути» – у фатальній сцені смертельної дуелі, коли після глядацького «ох!» вони 
беруть до рук рапіри у вигляді маленьких лялечок. І цієї ж миті скажений макросвіт із великими ляльками-кари-
катурами перетворюється на мікросвіт, де лялька – то холодна зброя.
 Здається, такі камерні (за зовнішніми параметрами), але відчутно масштабні (за внутрішнім потенціалом) ре-
жисерські сюжети – без галасливих піар-претензій – і є чисте полотно живого сучасного чуттєвого театру. За яким 
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не обов’язково бігти-летіти за кордони, за океани. Бо ж він, скромний, але справжній театр, постійно десь поруч, 
– наприклад, на вулиці Олександра Фредра. Він тішиться своїми дитячими ілюзіями або тужить, як пронизливий 
вітер. Він звучить як застуджений голос сорок першого глядача – Гамлета. Котрий, як виявилось, не Гамлет, а се-
стра наша. Тобто ціле життя. Бо ж так само тужить, страждає, радіє або ціпеніє. («Сестра наша Гамлет». Рецензія 
на виставу. ZN,UA від 27 листопада 2017 р. – Ред.).
 Вистава Олексія Кравчука має входити до рейтингу найкращих вистав України – режисер знайшов цікаве сце-
нічне рішення, є глибоке переосмислення однієї з найпопулярніших світових п’єс, глибинна взаємодія між акто-
ром і лялькою, Шекспіром і нашим сьогоденням.

Ганна Веселовська:

 Трагедію «Гамлет» Вільяма Шекспіра ставлять десятки театрів України і кожен постановник відчуває, що в цьо-
му магічному тексті закладено щось важливе саме для нього. Гадаю, для режисера Олексія Кравчука та керованого 
ним театру «І люди, і ляльки» текст «Гамлета» сприймається як актуальний через наявний тут постійний мотив 
гри. Людина, яка грає з долею, грає в театрі, грає з кимось у піжмурки, – це дослідницьке завдання цієї виста-
ви. Підміни, прикидання, ховання за маскою, лялькою, на нашу думку, є найголовнішим, про що хотів говорити 
Олексій Кравчук із глядачем. Гра в двійників, навіть трійників, потрійна гра між ляльками, людьми та з шекспірів-
ськими персонажами – ось як я би подала формулу спектаклю.
 Запропоноване сценічне рішення, з одного боку, можна вважати цілком інноваційним. Адже в Україні воче-
видь ще не було такої вистави, де мотив гри двійників-трійників цілеспрямовано проводився би за допомогою 
ляльок різних систем. З іншого боку, сам цей мотив не є оригінальним, він не раз представлявся у театрі з вико-
ристанням різних сценічних прийомів: від костюмів до світла. Отже, оригінальність тут полягає не так у задумі, як 
у площині його сценічної реалізації.
 Вистава має всі ознаки художньої цілісності, тим більше враховуючи, що вона переповнена різноманітними 
компонентами, кожен з яких має цілий спектр проявів. Можна навіть говорити про те, що окремі компоненти – 
наприклад гра ляльок різних систем, виявляються в інваріантах. Усе це достатньо майстерно припасовується одне 
до одного, взаємодоповнюється.
 Але вистава істотно перенасичена. Вона, наче страва набита спеціями, у якій через нашарування безлічі при-
смаків втрачається якийсь дуже важливий – істинний смак. Відтак у спектаклі є ознаки еклектичності, причому 
не навмисної, а спровокованої нестримною режисерською фантазією. Вочевидь Олексій Кравчук інколи не може 
втриматись від нагромадження сценічних прийомів, а це заплутує і дезорієнтує глядача, котрий губиться в грі 
двійників-трійників.
 Перенесення частини дії в зал, безпосередня гра з публікою призводить до того, що сам глядач відчуває себе 
втягненим у гру з двійниками-трійниками, маріонеткою в руках акторів. Зрештою це спричинює емоційний дис-
комфорт у глядачів, які не завжди згодні з тим, що ними маніпулюють.
 Окремо варто відзначити рівень акторського втілення Надією Крат образу Гамлета. Виконання жінкою цієї 
знаменитої чоловічої ролі – не новина. Серед найвідоміших – інтерпретації Сари Бернар і Станіслави Висоцької. 
Але Надія Крат пішла власним шляхом, оскільки, на відміну від попередниць, узагалі не переймається питаннями 
статі. Її Гамлет – це іпостась духовних шукань, а не конкретна особистість, котру роздирають душевні проблеми. 
Відповідно метою виконавиці стає найпереконливіше відтворити перебіг цих шукань – від філософських розмис-
лів до тривожної імпульсивності, від емоційних сплесків до внутрішньої глибинної зосередженості. У ролі Гамлета 
Надія Крат виявляє себе як дуже пластична і тонка актриса. Вочевидь, якби був живий Гордон Крег, побачивши 
Надію, він міг би сказати: «Ось він актор надмаріонетка, про якого я мріяв!»
 Вистава має яскраво експериментальний характер. Вона поліфонічна і синтетична, хоча оригінальним її задум, 
за великим рахунком, не назвеш. Вважаю, що вона уповні відповідає характеру пошуків театру «І люди, і ляльки». 
Театральна образність тут складна, непроста для сприйняття, багатошарова, але інтелектуальною її назвати не 
можна, здебільшого вона побудована на емоційних асоціаціях. Поліфонія спектаклю, нагромадження прийомів 
ускладнюють сприйняття вистави, тому і глядач, і критика поставилися до неї неоднозначно. Хоча й творчою 
поразкою цей спектакль не назвеш.
 Вважаю, що номінація експериментальних вистав якраз і придумана для того, щоб туди потрапляли такі, як 
«Гамлет» театру «І люди, і ляльки». Тому рекомендую включити спектакль до шорт-листа фестивалю-премії «ГРА».

Майя Гарбузюк:

 Вистава у режисурі Олексія Кравчука є спробою уперше в Україні прочитати класичний шекспірівський твір 
мовою театру ляльок. У ній справді багато оригінальних, авторських знахідок і підходів, які доводять невипадко-
вість звернення до цього твору саме у ляльковому театрі. До таких висновків, зокрема, підштовхує авторський 
жанр спектаклю – «історія ляльковедення», що насправді можна назвати відкриттям постановника в українській 
(принаймні) «гамлетіані». Водночас заявлений жанр є й головною темою вистави, у якій досліджується межа по-
між людиною, лялькою, соціальною маскою і внутрішнім світом особистості.
 Прийом поєднання живого плану й ляльки, стосунків між актором і його лялькою у цій виставі набуває ек-
зистенційного змісту, оскільки через ставлення ляльковода до «власної» ляльки та інших і вибудовується над-
текстуальний змістовий рівень спектаклю. Ключовою у цьому сенсі, звичайно, є роль Гамлета (Надія Крат), яку 
розроблено на кількох щаблях дії: живий план, основна лялька та її «душа» – найменша лялька.
 Парадоксальність висновків митців полягає у моделюванні ситуацій, коли «мертва» лялька виявляється живі-
шою за людину, а жива людина перетворюється на маріонетку без душі й власного «я».
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 Цікавий часопростір вистави – маргінальне середовище, щось між сміттєзвалищем і каналізаційною мережею. 
Предметний шар складений з фрагментів реального сучасного світу: старих дверей, пластикових бідонів, давніх 
валіз, каналізаційних труб. Це світ «списаних», «зужилих» образів та ідей, що втілено у ляльках – «обтріпаних», 
«старих», гротескно спотворених, монструозних. Серед них Гамлет не надто вирізняється, він – не герой-протаго-
ніст, а, можливо, краща, мисляча частина цього невблаганно вторинного, упослідженого осередку, в якому бракує 
кисню, світла й надії.
 Останні характеристики надзвичайно влучні для самого сценічного простору, де народжено спектакль, – мі-
кросцени львівського театру.
 Побутові предмети упродовж вистави перетворюються на образи-метафори: валіза – на труну та цвинтарну яму, 
каналізаційні труби – на орган. Однак не можна сказати, що творення семіосфери тут є насиченим та активним.
 Брутальність світу підкреслюється і способом оживлення ляльки – «одяганням» і зніманням її з руки, кидан-
ням, тяганням, подеколи як непотрібного, набридлого аксесуару. Драму буття – як її бачить режисер – представ-
лено у виставі неможливістю персонажа позбутися свого двійника, приреченістю, «спаяністю» людини й її вже 
майже мертвої маски.
 Важливою складовою спектаклю є переклад Юрія Андруховича, мова та стилістика якого багато в чому задає 
ігровий, іронічний тон всій дії. Слід зауважити літературоцентричність вистави, відсутність радикальних скоро-
чень і помітну увагу до озвучуваного тексту. Часто це шкодить динаміці дійства.
 Змодельований у виставі антисвіт репрезентує деканонізаторську стратегію режисера щодо шекспірівського 
твору й головного героя. Можна назвати спектакль першим посттравматичним «Гамлетом» в Україні, оскільки в 
ньому акумулюються складні, тривожні, майже апокаліптичні душевні стани постановників. Це вистава, в якій 
відсутнє будь-яке людське тепло, вона позбавлена катарсичних механізмів – на відміну від «Гамлета» у режисурі 
Олексія Кравчука «довоєнного періоду» (Луганськ).
 Постановку можна радше назвати сконструйованою, аніж органічно народженою. Вона констатує, демонструє, 
але – суто особисте враження – майже не торкається душі глядача. Постановники не надають публіці можливості 
емпатійного зв’язку з будь-яким персонажем, а для сприйняття вистави тривалістю три години, що показується у 
мікропросторі театральної зали, це доволі виснажливо й важко.
 Саме можливості найближчого – на відстані подиху – живого, чесного контакту з глядачем режисер та актори 
не використовують. Мов у кіно, сценічна дія тут індиферентна до аудиторії.
 На нашу думку, також і режисерські прийоми, зокрема використання ляльки, тут доволі обмежені й стають 
передбачуваними вже після кількох перших сцен. Попри складність порушених проблем, багатозначність сенсів, 
постмодерну гру, запропоновану в перекладеному тексті, вистава лінійна, подекуди ілюстративна, констатуюча, а 
не аналізуюча. Драматургія стосунків людини й її альтер его не розроблена, історія ляльковедення заявлена, пока-
зана, але не розкрита уповні.
 Тим не менш, вистава Олексія Кравчука, вважаю, може входити до переліку найкращих у фестивалі, оскільки 
є помітним внеском у сучасну національну шекспіріану.

Анна Липківська:

 Питання актуальності та вмотивованості вибору щодо шекспірівського «Гамлета» навряд чи  коректне – ско-
ріше, можна казати про те чи додає нова, -надцята версія щось до чотирьохсотлітньої театральної «гамлетіани».
 Ексклюзивність вистави режисера Олексія Кравчука полягає у тому, що це взагалі перший «ляльковий ‘‘Гам-
лет’’» на українському кону (харківська версія Оксани Дмітрієвої з’явилася кількома місяцями пізніше), причому 
постановник, котрий відносно недавно почав працювати з ляльками, будучи довго пов’язаним із театром драма-
тичним, має свіжий погляд на цей формат, хоча й подеколи є об’єктом зверхності з боку «правдивих» лялькарів.
 У «Гамлеті» режисер продовжує пошуки різних способів і пропорцій сценічного поєднання/взаємодії живого 
– неживого – оживленого.
 Вистава розгортається у кількох змістово-естетичних площинах.
 Перший шар – хронологічно – сюжет про мандрівних акторів, які виходять на кін, аби ненадовго оживити 
неживе, щоби потім знову піти. У його рамках розгортається – натяком – якась своя, очевидно задавнена, «хроніч-
на» історія між живими акторами-персонажами Надії Крат (Гамлет) і Василя Сидорка (він тут – і Привид, і Лаерт, 
і Розенкранц із Гільденстерном). Із появи останнього у ролі духа батька Гамлета без жодної ляльки-«прикриття» 
усе розпочинається (Гораціо – Володимир Мельников, у якого теж немає аналога-ляльки, у першій же сцені ніби 
передає Гамлета в руки Привида) і фатальним поєдинком завершується.
 Другий шар – власне фабула шекспірівської п’єси.
 Третій – взаємовідносини живого та неживого, що повсякчас міняються місцями, перетікають одне в одне. 
І в цей сюжет вплітаються не лише ляльки, а й глядачі: вони стають «ожилими» мерцями на кладовищі, а дехто 
(як автор перекладу Юрій Андрухович на одному з перших показів) – черепом Йоріка.
 Усі «звивини» сюжетного лабіринту об’єднуються одинадцятьма ляльками й шістьма виконавцями (більше 
навряд чи вмістила б крихітна сцена театру на вулиці Фредра).
 …На початку актори виходять на сцену крізь зал без ляльок: хтось награє на сопілці (згодом це виявиться 
виконавиця заголовної ролі, а сопілка – тою самою знаменитою «флейтою Гамлета»), хтось – на скрипці. А на 
кону – щось, котре скидається на купу мотлоху. І лише в руках акторів усе перетворюється на дещо монструозного 
вигляду ляльок із велетенськими головами – наче прибитих пилом, побитих міллю, блідих, зморщених, таких, що 
давно втратили всі життєві «соки».
 Хід зрозумілий: «лялькова іпостась» (а це мапет, варіація рукавичкових ляльок – голова, куди просовується 
правиця лялькаря, і тулуб з руками, що ними можна рухати зовні) – роль, маска, машкара. Живий актор, який 
часом замінює її, – прорив до щирості, сповіді, справжності.
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 Але все складніше: тут є ще й три маленькі ляльки типу вертепних. Саме одна з них періодично заступає «ве-
ликого» Гамлета і стає «дитинною» пародією на нього (тоненький голосок, «підстрибуюча» пластика), й вони ро-
зігрують над ширмою (у її ролі – дверна коробка) сцену «мишоловки». І саме такі Гамлет і Лаерт, – мов шпаги, 
продовження акторських рук, – кружляють одне біля одного у повітрі в останньому двобої. Цим і позначається 
кінець історії – немає ані інших «трупів», ані сакраментального «далі – тиша», ані Фортінбраса. Лише дві малень-
ких нерухомі фігурки на валізах, що, мов надгробки, лишаються на сцені, коли актори знову йдуть із неї – через 
зал, назад, у реальність.
 У численних анонсах і відгуках на виставу основним мотивом і «фішкою» стало: «У ролі Гамлета – жінка!» 
Проте фантастична, якась геть «нетутешня» Надія Крат, хоча й навдивовижу зовні подібна на італійські портрети 
доби Відродження, як жіночі, так і чоловічі, – не грає ані чоловіка, ані, тим більше, жінку в чоловічій ролі. Вона 
вкрай емпатійно пропускає через себе думки та переживання Гамлета, в її руках оживають і маленький, і вели-
кий «Гамлети», з останнім у неї навіть особливі, втаємничені стосунки (чого вартий лише момент, коли персо-
наж-лялька пестить свого ляльковода – впритул до порталу між ними відбувається майже еротичний епізод).
 У гідному партнерстві з нею перебуває Василь Сидорко – фактично вся вистава розгортається як діалог їхніх 
персонажів у різних іпостасях. Решта виконавців цілковито самодостатні на «бек-вокалі» по відношенню до цих 
двох, проте не є такими вправними й переконливими у драматичній царині, хоча, заради справедливості, скаже-
мо, що «переграти» тут Надію із Василем украй важко.
 Вистава має лейтмотив – арію Надіра з «Шукачів перлів» Жоржа Бізе, – і він стає одним із головних активів 
постановки. Чому саме ця музична тема? Невідомо. Прямих асоціацій – жодних. Але вона – з розряду тих режи-
серських «інсайтів», котрі спрацьовують безпомилково.
 Її спочатку награє на сопілці Надія Крат, – наче спогад, котрий завжди тут, поряд. Ця арія час від часу лунає 
звідкись іздалеку – голос Енріке Карузо зі старої затертої платівки, неначе з потойбіччя. Із тої «країни з інших гео-
графій, що з неї не прийдуть мандрівники»…
 …Перший «Гамлет» на українському ляльковому кону. Глибока, харизматична Надія Крат у головній ролі, 
виразні, ексклюзивні ляльки (художники Олександр Сергієнко й Оксана Россол), складна структура, масштаб 
роботи (понад три години нескінченних комбінацій, взаємовпливів і «перетікань» живого й неживого), «дослід-
ницький» посил щодо перетворення людей на ляльок, якими маніпулюють у той чи інший спосіб, і вивільнення 
«людського» в ляльці. Вистава – цілком гідна шорт-листа фестивалю-премії «ГРА».

Людмила Олтаржевська:

 Ще декілька років тому Принц данський на українській сцені був досить рідкісним гостем. Нині ж спостері-
гаємо справжній театральний «гамлетобум», серед якого одна з найцікавіших версій п’єси Шекспіра – вистава 
«Гамлет» львівського театру «І люди, і ляльки». Спектакль інтригує родзинками ще на етапі ознайомлення з афі-
шею: мікроскопічна сцена, якій, здавалося б, пасували камерніші історії, жінка у ролі Гамлета (прийом хоч і не 
новий, але апріорі цікавий), ляльки як провідники Шекспірового слова у перекладі Юрія Андруховича. А вже 
після перегляду вистави стає очевидним, що всі ці особливості додали виразності одвічній історії, залишивши її 
найголовніші посили людству.
 «...Людина, яка потрапляє під вплив власних пристрастей, і це можуть бути гроші, слава, влада, егоцентризм, 
секс.., перетворюється на ляльку, тобто нею щось веде», – саме ця цитата режисера Олексія Кравчука, на мою дум-
ку, і стала своєрідною дорожньою картою на шляху до його «Гамлета». Реалізуючи її, постановник ніби поділяє 
на дві команди гравців на сцені – люди проти ляльок, люди, які мусять триматися за свої людські якості, аби не 
перетворитися на бездушних, і у цій виставі підкреслено потворних істот. Балансуючи між крихітним простором 
і масштабом самої історії, режисер майстерно транслює головні меседжі за допомогою звичайних предметів, нада-
ючи їм нових функцій (як то лялечки у вигляді холодної зброї, валіза-домовина тощо). Вибудовуючи конструкцію 
вистави, він оперує поняттями великого і малого, потворного й красивого, справжнього й штучного…
 Досліджуючи механізми маніпуляції людиною, режисер виводить на авансцену і актора, і ляльку, хоча ляльки 
таки на півкроку попереду. Відразлива зовнішність ляльок – це пересторога людям, які не хочуть перетворитися 
на маріонеток.
 Ще один виклик вистави – робота хореографа, яка мала задати пластичний малюнок і для ляльок, і для акто-
рів. Тут Нінель Збєря була досить переконливою. Ретро-мелодії початку минулого століття часом вибивалися із 
загального настрою вистави, але такі моменти були некритичними.
 Надія Крат, Володимир Мельников, Людмила Зборовська, Едем Ібадуллаєв, Василь Сидорко – всі актори у цій 
виставі продемонстрували, що лялькар може і повинен бути самостійною творчою одиницею на сцені. Волею ре-
жисера на чолі цього злагодженого акторського ансамблю стала Надія Крат, яка, окрім колег і свого персонального 
партнера, встановила також і тісний контакт із публікою, забезпечивши їй навіть не споглядання, а занурення в 
дійство, яке відбувалося на сцені.
 В афіші фестивалю «ГРА» вистава направду виглядатиме вмотивовано. При всіх її чеснотах визнаймо ще одну 
– подібних спектаклів у Києві годі шукати, а тому варто потішити столичних театралів львівським «Гамлетом».

Яна Партола:

 Історія театральних інтерпретацій шекспірівського «Гамлета» знає чимало прикладів його прочитання як за-
собами театру ляльок, так і з «жіночим обличчям» головного героя. Проте в поєднанні цих двох традицій на кону 
п’єса постає чи не вперше.
 У режисерській концепції Олексія Кравчука театральна природа п’єси (адже вона і про театр) виходить на 
перший план. Знакова система театру ляльок, чергування лялькового і живого планів створюють ефект лінзи з 
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подвійним фокусом і дають можливість помноження закладених сенсів до нескінченної кількості. Ляльки вико-
нують функцію масок, другої шкіри створюваного актором образу, а в якийсь момент трансформуються в «альтер 
его» чи то самого виконавця або персонажа.
 На взаємовідносинах актора і ляльки, а правильніше б сказати актриси й ляльки, базується образ Гамлета. 
Ляльковий вимір трактується як штучний, неправдивий, саме з ним вступає у боротьбу Гамлет. Він соромиться, 
відчуває відразу до своєї другої личини, виставляє на показ її «нутрощі». Найвиразніше це проявляється у сцені 
«Мишоловки», де формула «театру в театрі», закладена драматургом, сама по собі подвоює театральність, а режи-
сер її посилює, створюючи момент жорсткого відсторонення і викриття театральних прийомів.
 Для Гамлета, який прагне бути таким, як є, і показати епосі «її справжнє лице ганьби і честі», лялька – непотріб-
ний атрибут. Гамлет проявляється у цій сцені по черзі у трьох іпостасях: Гамлет – актриса, Гамлет – вивідна лялька, 
з якою вона проводить переважну частину сценічної дії, і, зрештою, – Гамлет – маленька лялька.
 У якийсь момент інші персонажі-ляльки з подивом поглядають на Гамлета, котрий опинився без ляльки, і ак-
триса, недбало промовляючи «а, ви з цими...», – теж одягає ляльку, хоча й без особливого ентузіазму. Відбувається 
розпад дії на вигадку і рефлексію щодо цієї вигадки, таким чином виникає загострення і без того загостреної у цій 
виставі театральності.
 Опинившися без ляльки, актори займають позицію сторонніх спостерігачів щодо своїх персонажів, тим са-
мим оголюючи їхню онтологічну беззахисність. Проте герої прагнуть будь що повернути втрачені позиції. Стара 
звичка спонукає заховатися за лялькою. Так відбувається в сцені розмови Гамлета з матір’ю. Здавалося б, йому 
вдалось достукатись до її людського начала, але після якоїсь миті одкровення, актриса, розлучена зі своєю ляль-
кою, поволі підповзває до неї і, ледь дотягнувшись рукою, повністю зникає за Гертрудою-лялькою. Все скінчено 
– порозуміння між матір’ю і сином неможливе.
 У протистоянні театральних систем може не виявитися переможців. Як немає їх у фінальній сцені дуелі Гамле-
та й Лаерта, побудованій як танок-поєдинок за ляльку. Кому дістанеться жадана іграшка суперника? Ця боротьба 
беззмістовна та марна, в її апогеї актори раптово зупиняються й просто кладуть маленьких ляльок на старі валізи. 
Такі валізи вже стали труною для ляльок Полонія, Офелії (що характерно, для останньої – ще до того, як похорон 
передбачено сюжетом).
 Фортінбрас не прийде і не звелить прибрати тіла, нерухомі ляльки залишаться покинутими й забутими на 
сцені, актори просто підуть. Чи стане це сумним пророцтвом для розвитку театру ляльок? Час покаже. Очевидно 
головне – сучасний театр, якої б моделі він не був, прагне говорити про свої болі, страхи, поривання, бажання 
стати іншим та інакшим.

Алла Підлужна:

 Доторкнутися до вершини драматургії – шекспірівського «Гамлета» –  прагнуть багато митців, які хочуть ска-
зати власне слово у низці прочитань цього безсмертного твору. Режисер Театру «І люди, і ляльки» послугувався 
відомим: «Весь світ – театр, і люди в нім – актори!», залучивши до гри усіх персонажів, усіх людей з усіма ляльками.
 Неспішний плин вистави дає змогу насолодитися текстом, вникнути у його глибини, інтерпретовані цим ко-
лективом своєрідно й оригінально. На сцені, невеликій за розмірами, створюється масштабний простір оповіді. 
Відображається глибинна філософська метафора такої моделі світу, якою її бачить сучасний митець зі зболеною 
душею, неспокійним серцем, котре страждає від сприйняття страхітливої дійсності.
 Митець, як і збентежений принц данський, переймається тим, що щось не ладно в королівстві. Якому тільки 
– українському? Виникають промовисті асоціації. Сцену захаращено безліччю речей, усе безладно валяється, – 
суцільний хаос і сміття. Країна, де відбуваються події, видається звалищем непотребу, вселенським смітником. 
Ляльки-персонажі, котрими грають актори, зроблені з якогось мотлоху і ганчір’я, вони зловісні й замість облич 
мають голови потвор із рідким волоссям, жахливими очима, рисами, виразами.
 Не королівська родина, а збіговисько виродків. Знову виразна асоціація. Так режисер бачить сучасну світську 
еліту, яка пнеться щось із себе уявляти, а насправді є мізерною нікчемністю. Вони зловісні й потворні ззовні й зсе-
редини.
 Гамлет страждає, прагне розібратися, знайти відповіді на вічні питання, співвіднести внутрішній конфлікт 
свого світосприйняття із загальним конфліктом зі світом. Виконавиця ролі Гамлета виступає у кількох образах. 
Так само й інші актори грають кількох персонажів. Режисер наголошує на ідеї можливості кожної людини опини-
тися в ситуації іншого характеру, тому треба випробувати, як зміниться особистість у разі інших подій.
 Дійство надзвичайно емоційне, хоча переважає відчуття безпросвітності. Застосовується прийом інтерактив-
ного зв’язку з аудиторією. Гамлет ставить прямі запитання, намагається втягнути глядачів у дію.
 Принцип ток-шоу, який став звичним для української аудиторії, утім, дещо руйнує цілісність спектаклю. У пе-
ретинах сценічного і глядацького просторів від руйнування дистанції на миті зникає органіка існування акторів. 
І все ж, саме бездоганність і талант акторів вирішують долю вистави. Кожний виконавець винятково точний за 
думкою, цікавий нюансуванням в інтерпретації образів, голосовій партитурі, вправний у безпосередній роботі з 
лялькою.
 Слід констатувати довершену цілісність вистави, естетичну злагодженість усіх її компонентів, ясність режи-
серської думки, відповідність проблематики твору процесам сучасної України зокрема, і сучасного світу загалом. 
І все ж режисер, малюючи вельми песимістичну картину світу, залишає надію. Вона – у вигляді дверей, що є цен-
тральним елементом декорації.
 Двері не в стіні, вони стоять окремо і відкриваються у нікуди. Але це нікуди тут трактується – як всюди! Це 
вихід надії в інші світи, дійсність, інші виміри, простори. І поки є такі двері, існуватиме переконаність, що Гамлет 
відшукає відповідь на сакраментальне: «Бути чи не бути?»


