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Сергій Васильєв:

 Злободенність проблематики вистави підкреслено вже в її дивному жанровому визначенні – «антиапока-
ліптична феєрія». Згодом на сцені, де на початку, еротично звиваючись та весело зойкуючи, демонстрували 
чуттєвість і красу природи поганські хлопці з голими торсами та дівчата в ефемерних суконьках, з’явиться й 
Лукаш – представник людського племені, босий, але чомусь у партикулярному костюмі, білій сорочці з крават-
кою (одяг якраз для прогулянок і роботи в лісі; утім, можливо, він так убрався, готуючись до оголошеного за 
рік весілля?). Далі побачимо ще похмурих безіменних персонажів у захисних комбінезонах із чорними мішками 
для збирання відходів, вірогідно, навіть радіоактивних. А дехто на сцені одягнеться у напіввійськово-офісні 
строї. Бідолашну ж Мавку взагалі огорнуть у целофанову плівку. Тобто автори зазіхають на якусь «екологічну 
драму», виставу-пересторогу.
 Нічого оригінального в такій інтерпретації, звісно, немає: на дихотомії природності та людської прак-
тичності будується більшість вистав за п’єсою Лесі Українки. Сучасний її стандарт встановила постановка 
Андрія Приходька у Львівському театрі імені Леся Курбаса, і режисер сумської вистави Роман Козак із цією 
версією добре обізнаний. Тут не йдеться про якісь буквальні запозичення, використовується апробована схема 
розчинення драматичних епізодів в густому бульйоні обрядового мелосу й танців.
 Постановочна група провела насправді величезну роботу. Співавторами вистави поряд із режисером по 
праву мають бути названі хореограф Ольга Семьошкіна та хормейстер Катерина Рохіна. Їхня праця видається 
геть самодостатньою, цілком придатною для втілення будь-якого іншого матеріалу. Скажімо, святкового кон-
церту або етнографічного дійства. Власне й сам театр явно намагається – тенденція на нашій сцені стала і неви-
корінна – поєднати серйозність із розважальністю, урівноважити трагічні переживання героїв любими серцю 
та вуху публіки піснями й пластичними етюдами і сюїтами.
 Однак, попри певну монотонність дії, надмірні інтермедії та, радше, старання, аніж одкровення акторів, 
вистава в цілому справляє непогане враження. У ній немає явних смакових похибок, чимало цікавих мізансцен 
і пластичних рішень.
 Загалом «Лісова пісня» у Сумському театрі імені Михайла Щепкіна репрезентує дуже поширений у сучас-
ному українському театрі тип еклектичного видовища, де обов’яковим елементом є народна пісня та імітація 
поганських ритуалів. У ряду таких вистав ця посідає цілком гідне місце.

Олег Вергеліс:

 Постапокаліптичність у наш апокаліптичний час не можна ігнорувати, оскільки за цим «пост», мабуть, при-
ховується натяк на рай земний – прийдешній, до якого, дасть Бог, і ми доживемо. Тому – терміново в Суми, на 
«пост»: подивитися що ж сталося в чарівному лісі Лесі Українки вже після апокаліпсиса.
 Молодий постановник вистави Роман Козак не так давно перебрався у південно-східні Суми із західного 
Львова. І, на мій погляд, у його бажанні звернутися саме до великої п’єси міститься прихована полеміка (і при-
хований захват) стосовно знаменитої львівської вистави «Лісова пісня», поставленої шість років тому в театрі 
імені Леся Курбаса режисером Андрієм Приходьком.
 Це – без перебільшення знакова постановка нашого нового театрального часу. Містична вистава-передчут-
тя, вистава-попередження, що начебто напророчила на основі тексту Лесі й нинішні люмпенські війни, і крайні 
стадії людського здичавіння, а ще – окреслила межі любові та зради на території Батьківщини.
 (Нинішній період творчих пошуків талановитого Андрія Приходька на київській національній сцені – явне 
свідчення того, що п’єса Лесі неначе випила з нього колись продуктивну художню енергію, залишивши його 
самого у темному лісі наодинці з усіма – класиками і сучасниками, привидами і людьми.)
 Полемізувати з культовою львівською виставою будь-якому молодому талантові важко, але почесно. На те 
й молодість. Тим більше, що сучасний театр – винятково мистецтво інтерпретації, а не лобового сканування 
літературних матриць.
 У цьому плані можна благосно заплющити очі на побічні втрати виробництва в чудовій театральній провін-
ції, якщо є бодай спроба (!) й артикульоване бажання (!) оригінальної авторської сценічної інтерпретації на полі 
міфопоетики Лесі Українки. А поле це – широке, роздольне. Практично неоране.
 Яку нитку потягни з Лесиного чарівного міфологічного клубка, туди вона й поведе «лісника» – режисера або 
критика. І якщо забігати наперед, визначаючи художні особливості сумської «Лісової пісні», то багатонаселена 
й модно-ошатна вистава – швидше декларація про наміри (створити в провінції актуальний театр на основі 
класичної п’єси), ніж вичерпна реалізація цих самих авторських намірів. Для їхнього втілення у поміч моло-
дому режисерові – не тільки сили небесні (Леся та її феєричний світ), а й сили земні – талановиті люди з Сум і 
Києва, які брали участь у постапокаліптичному проекті.
 Художник вистави Алія Байтенова (Меженіна) розглядає міфопоетику Лесі крізь призму символічного ста-
рого дуба, витканого з білих канатів-кісок, що сягає коріннями підземелля сцени, а кроною – піднебесся колос-
ників. У череві дуба, в його хисткому гнізді й народжується дивна любов двох прибульців – Лукаша і Мавки.
 Лукаш (Юрій Оноприйко) зовні – модний студент-відмінник, захоплений натураліст, який ніби призем-
лився у випалений ліс з іншої планети. Тобто цей хлопчик – знак майбутнього. Мавка (Діана Каландарішвілі), 
навпаки, – знак загадкового минулого, яке за піротехнічними димами приховує справжню сутність цієї дівчин-

Сумський обласний академічний театр драми та музичної 
комедії імені Михайла Щепкіна.  Вистава «Лісова пісня»
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ки. Не тільки лісової царівни чи в’янучої красуні, а й у чомусь античної героїні, на кшталт Антігони, Електри, 
Федри.
 Режисерський концепт у цьому сенсі – блискуче креативний. Дві вічності – минуле й майбутнє (в образах дітей) 
– зустрічаються у лісі Часу: закохуються, страждають, гинуть. У другій дії, коли дуб із кісок уже пустили під сокиру, 
сцена нагадує апокаліптичний будмайданчик. На землі вочевидь затіяли якийсь загадковий ремонт. Живим душам, 
бідним людям, ніжним дітям немає місця у цьому земному пеклі. Тому в фіналі Мавка й вирушає до голосистих душ 
покійників, – швидше за все, вона стане солісткою Хору.
 Молода актриса Діана Каландарішвілі, яку театр відкопав у Харкові, на мій смак, чітко вписується у стандарти 
античної героїні. Низький виразний тембр (кожне слово зрозуміле, а це – рідкість у молодих артистів). У дівчинці 
Мавці передбачається віковічна втома, антична пристрасність.
 Сама актриса пропонує осмислену графічність сценічної фактури героїні. Однак робити різкий крок у простір 
відвертої трагедії вона, зважаючи на все, не ризикує. Неначе молодий режисер побоюється якихось можливих по-
дальших наслідків.
 Таким чином, за апокаліпсис у цій виставі відповідає художник, за катарсис – хор (оскільки постановник пра-
вильно укомплектував постапокаліптичне полотно важливим елементом давньогрецького театру – тим самим хо-
ром). У «Лісовій пісні» це не просто хор, а голоси душ покійників, що електризує атмосферу лісової драми, всього 
залу глядачів.
 Хористи в білому, розмістившись у глибині сцени, емоційно домінують у музично-драматичній композиції. Ви-
сота й чистота голосів, їхній пронизливий сповідальний трагізм (у чудово підібраних режисером народних піснях) 
– це справжнє чаклунське й постапокаліптичне наповнення класичного сюжету. Те, що обрамовує й прошиває сце-
нічний текст українською піснею, – як віковічним болем, напуттям і попередженням.
 Ставка на синкретизм – сильний хор, стильна хореографія Ольги Семьошкіної, візуальна актуальна міфотвор-
чість художника Алії Меженіної, –  безперечно, потребує від постановника не тільки навичок удалого мізансцену-
вання. Важливі складові видовищного сценічного полотна саме й передбачають особливу майстерність режисера – у 
плані організації нового внутрішнього життя на полі міфопоетики Лесі.
 Із внутрішнім життям – проблеми. Постапокаліпсис ілюструється, але не народжується з подробиць і обставин 
самої дії.
 Сценічний маскарад із хору, балету, потерчат, інопланетян (у протигазах) дещо буквально відображає емоції ге-
роїв і вічного лісу. Викликаючи в критика потребу ще й у режисерських метафорах, притомній інтонаційній парти-
турі (яка тут трохи архаїчна й слабко поєднується із заданою актуальною формою).
 Тут усе-таки не візуальний театр із його автономною самоцінністю й концептуальною універсальністю. Це, 
швидше, український постнаївний театр. Як боязкість деміурга деконструювати літературну основу. Як несміливість 
інтерпретатора рішуче переосмислити знакові коди великого тексту.
 Лісові інопланетні брати або дядько Лев і Лісовик (в одній особі), підкреслено мілітаризовані Мати й Килина, 
багато інших – оптичний обман, за яким усе-таки мало «нової» лісової пісні – заявленої, але не виконаної на розрив 
аорти.
 Усе це не скасовує незаперечних переваг постановки. Передовсім це потенціал трупи, готової до експерименту 
й ризику, сміливих випробувань у нових сценічних форматах. Явно на висоті виробничий арсенал театру, здатний 
утримувати пристойний технологічний рівень упродовж двох годин.
 І (знову повторюся) – хор як найкраща художня ланка у сценічному сюжеті. Часом хотілося, щоб його було біль-
ше й співав він якомога довше. Аби лісові пісні, виконані на повний голос, довели у п’єсі Лесі те, що поки за молодості 
літ не договорено іншими: неспокійними, обдарованими, захопленими, щирими. Але вище голову: Леся – випробу-
вання. молодість – шлях. («Пісні східних слов’ян». Рецензія на виставу. ZN,UA від 27 жовтня 2017 р. – Ред.)
 Тож чому саме ця вистава має/не має входити до найкращих в Україні? «Лісова пісня» режисера Романа Козака 
має шанси і сильні художні сторони, аби вважатися однією з найкращих, – експеримент, пошуковість, намагання 
перечитати шедевр Лесі Українки крізь постапокаліптичну призму.

Ганна Веселовська:

 Проблематично говорити про своєчасність або актуальність постановки філософської драми Лесі Українки 
«Лісова пісня». Це текст із вічними питаннями, які не виникають і не зникають час від часу й так само просто 
не розв’язуються. Водночас це текст із шкільної програми й на нього завжди буде попит. Найімовірніше по-
становочна група сумського театру звернулася до цього твору, аби говорити про вічне мовою класики, добре 
знайомої школярам, і при цьому розставляти сучасні акценти.
 Режисерові спектаклю Романові Козаку не можна відмовити в оригінальному тлумаченні тексту Лесі Укра-
їнки. Його задум має масштабність, він екстраполює сюжет на багатовікову історію України і її сучасний стан, 
та не обмежується лише сюжетною лінією. «Втрата гармонії між людиною і природою обертається катастро-
фічними наслідками, – декларує постановник. – Це призводить до конфлікту стихії та людського его. Бажання 
людини обдурити природу у своїй гонитві за титулом “вінець творіння” руйнує зв’язок із природою. Людина 
знищує себе. Дядько Лев і є Лісовиком. Це посланець з інших часів, він прийшов до нас від предків. Він і бере 
на себе місію відновити гармонію між людиною та природою за допомогою двох начал – природного (Мавка) і 
людського (Лукаш). Мавка віддана Лукашеві, але зраджує себе, перетворюючи свій світ – на світ людський».
 Отже, як свідчить ця декларація, режисер мав на меті дещо «вдосконалити» текст Лесі Українки, об’єднавши 
постаті Дядька Лева і Лісовика, а також поклавши провину за те, що сталося, на Мавку, яка відмовилась від 
власної природи. Саме цей момент і є спірним, на нашу думку, оскільки у Лесі Українки ані світ людей, ані світ 
природи не є однозначно хорошим чи поганим. Обидва однаковою мірою сповнені негативу і позитиву, що 
очевидно завдяки складній системі персонажів і їхній взаємозалежості.
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 Враховуючи масштабність постановки (а це не тільки велика акторська масовка, а ще й оркестр і хор на сце-
ні), досягти гармонійного поєднання усіх елементів було дуже складно. Почасти здається, що режисер цього і не 
прагнув, а навпаки обрав шлях контрастів і протистоянь. Як зазначає він сам, «хор і струнний квартет стають 
поводирями в цій історії, – у музиці звучатимуть голоси наших забутих предків. Це голоси з того світу, звідки й 
походить Дядько Лев, куди всі повертаються після смерті». Ці поводирі з минулого, одягнені у білі фольклорні 
строї, виглядають урочисто, як біблійні праведники.
 Лісовий світ – це також позивний меседж через природні натуральні фактури (рядно, мотузки, макраме з 
линв, напівоголене тіло). А от світ людей – це брутальний шкіряний одяг, уніформа офісних костюмів. На думку 
режисера, ці два ворожих світи не сполучаються, а протистоять, вони можуть тільки нищити один одного, тому 
вистава – це суцільне мерехтіння контрастів чорного й білого, світлого й темного, живого й штучного.
 При перегляді спектаклю виникає відчуття дуже точно сформульованих акторських завдань для головних 
героїв – Мавки і Лукаша. Мавка у виконанні Діани Каландарішвілі – цілісна потужна особистість, яка не боїться 
нічого, навіть змін у лісовому житті. Лукаш (Юрій Оноприйко) навпаки постає слабким і залежним, що, згідно 
з режисерським задумом, спричинено його безпосередньою приналежністю до цивілізації. Здається, виконавці 
цілком упоралися із поставленими завданнями, але досконалість акторської гри Діани Каландарішвілі ставить 
під питання концепцію Мавки-зрадниці.
 Наразі хочеться відзначити величезний потенціал цієї вистави, яка по суті є хореографічно-музичним дій-
ством, де мова пластики (балетмейстер Ольга Семьошкіна) і акустичний ряд є значно об’ємнішими та вичерп-
нішими, ніж суперечлива канва драматичної дії. Завершеності загальному образу вистави додає також сцено-
графія (Алія Байтенова) та знакові костюми (Алія Байтенова, Любов Медвідь).
 Отож спектакль справляє неоднозначне враження: за химерною, образно складною оболонкою криється 
дзвінка порожнеча короткої публіцистичної фрази про швидку загибель людської цивілізації. Попри успіш-
ність окремих акторських робіт і величезний музично-хореографічний потенціал, вистава «Лісова пісня» Сум-
ського театру імені Михайла Щепкіна не має бути включена до шорт-листа фестивалю-премії «ГРА».

Анна Липківська:

 «Лісова пісня» Лесі Українки – традиційно важке випробування для режисера і театру: тут не варто чекати 
ані провалу (бо Лесин текст так чи інакше «витягне» завжди), ані фурору (адже його так жодного разу й не ста-
лося за сто років сценічних утілень). З іншого боку, це так само традиційний тест – на креативність, вправність, 
потужність ресурсу, який доступний для застосування тим чи іншим театром на певному етапі його творчого 
життя. Адже треба розв’язати купу завдань із синтезування драматичних, музичних, пластичних елементів, 
вирішити образ кожного персонажа та кожну локацію, включно з «найінфернальнішими».
 До того ж, перед молодим режисером Романом Козаком стояли додаткові завдання: театр перебуває у про-
цесі перезавантаження, «наздоганяє» сьогодення, тож кожне його звернення до класики (особливо – україн-
ської, оброслої максимальною кількістю штампів) має свідчити про серйозність і невідворотність цього шляху.
 «Лісова пісня» Романа Козака у певному сенсі продовжує лінію, розпочату у сумському театрі постановкою 
Антона Меженіна «Хто винен?» (за «Безталанною» І. Карпенка-Карого), – обидві є виклично, провокативно 
осучасненими, позбавленими традиційних атрибутів (передусім у візуальному ряді, створеному в обох випад-
ках художником Алією Байтеновою).
 У даному разі на кону розгортається протистояння «лісу», що є уособленням прадавніх поганських тради-
цій, та «міста/цивілізації» – механістичної, бездушної (для цього навіть скориговано текст – у фразі Дядька Лева 
«Відьми живуть по селах» замість «сіл» лунає «…в містах»).
 Лісовий світ, де все просто й природно (натуральні фактури – рядно, мотузки, макраме з линв, напівоголене 
тіло), зазнає «повзучої» окупації. Коли з’являється Лукаш (в офісному сірому костюмі зі шкіряними вставками, 
з тонкою краваткою, у шкіряних рукавичках), його ще можна «перевербувати» (у спілкуванні з Мавкою він по-
ступово позбувається елементів одягу і стає подібним до лісових мешканців). Але потроху, з появою спочатку 
матері Лукаша (з манерами наглядача у концтаборі), потім Килини (в обох «уніформа» та сама, що й у нього), 
а разом з ними – «офісного планктону», таких собі механізованих дзанні у респіраторах, лісового світу мен-
шає: плетена квітка-чаша зникає, сцену заповнюють металеві двоповерхові нари, все затягується поліетиленом, 
«сірі» ізолюють «лісових»…
 При цьому весь час на кону перебуває хор у білому (живе багатоголосся автентичних і давніх релігійних спі-
вів теж конфліктує з «електронною» фонограмою). Коли до хору приєднуються спочатку померлий Дядько Лев, 
потім зарубана «сірими» русалка, стає зрозуміло: це – душі, котрі перебувають поряд із живими і є своєрідним 
морально-естетичним камертоном.
 Утім у такому режисерському рішенні існує цілий ряд проблем. По-перше, воно само по собі є надто меха-
ністичним, умоглядним, заявлений прийом не розвивається, зміни відбуваються лише кількісні, формальні. 
По-друге, в останній частині вистави режисер «проскакує» важливі змістові моменти. Чому відпустив Мавку 
Той, що в скалі сидить (тут він представлений лише голосом)? Як Лукаш перетворився на вовкулака? Фінальні 
ж події узагалі «зажовуються» й «проковтуються».
 Зрештою, у кінцівці постановник раптово знімає основне протистояння живого – механістичного, природи 
– цивілізації, яке він проводив крізь всю виставу: і «лісові», і «сірі» перевдягаються у біле й стають «душами». 
Цілковите замирення виглядає геть нелогічним і ніяк не випливає з попереднього розвитку подій.
 Цілісність у даному разі – теж під питанням. Виглядає так, що в одній виставі тут наче декілька вистав: хор 
існує ніби «над» і окремо (так само й те саме він міг би співати у будь-якій іншій постановці, бо не прив’язаний 
власне до «Лісової пісні», навпаки, християнські піснеспіви погано корелюються із «поганською» домінантою 
лісу та лісових створінь), художник проводить візуальні трансформації на своїй території (це взагалі єдине, що 
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змінюється на кону), балетмейстер Ольга Семьошкіна розгортає «природний контемп» на початку, для «затрав-
ки», та ще пару разів (так само без чіткої прив’язки до основної дії). Режисер, у свою чергу, здається, не дуже 
знає, що робити з акторами у зонах суто драматичного спілкування, тому багато що в цих епізодах відбувається 
статично, фронтально, надто декларативно.
 Хореографічний та особливо музичний (а поряд із хором на кону тут ще й живий оркестр) потенціал сум-
ського театру наразі переважає над драматичним. Є також велика проблема з мовою – ніби й працюють весь 
час українською, але вона часто звучить неприродно. Відзначити тут можна хіба Діану Каландарішвілі (її Мав-
ка – така собі чуттєва дикунка, навіть звірятко). Незмінно харизматичним є Сергій Медін (Дядько Лев, він же 
Водяник), але щодо нього мовне питання постає найгостріше.
 Вистава «Лісова пісня» дуже важлива для Сумського театру імені Михайла Щепкіна: це – ще один великий 
крок подалі від інерційного напівсонного існування, через яке колектив на кілька десятиліть фактично зник із 
мистецької мапи України. Але чи є таким самим його значення і для вітчизняного театру загалом? Очевидно, 
що ні.
 «Лісова пісня», особливо з огляду на те, що був залучений такий потужний ресурс і ставлення до матеріалу з 
боку всіх авторів вистави було настільки серйозним і креативним, є дуже цінним і корисним досвідом для сум-
чан. Проте – укотре констатуємо: це не провал, але і не тріумф для українського театру. Леся знову поманила, 
але не здалася на милість переможця.

Людмила Олтаржевська:

 Якщо кинути оком на афішу Сумського театру імені Михайла Щепкіна, можна зафіксувати цікавий факт: 
тут наявні дві вистави за творчістю Лесі Українки й обидві поставив режисер Роман Козак. Молодий львів-
ський митець, на відміну від колег, які перебувають у перманентних перегонах за модними драматургами, епа-
тажними темами, неймовірними сюжетами, зізнається: космос Лесі Українки такий неосяжний, що досліджен-
ня творчості її попередників, сучасників і послідовників можна сміливо залишати на потім.
 Людина природи і людина, забетонована в сучасних реаліях, де найголовніше – закони, встановлені тими, 
хто очолює рейтинги (сімейний, офісний, соціальний)… Так сьогодні побачив «Лісову пісню» Лесі Українки 
Роман Козак. Відкривається завіса – і глядач опиняється серед декорацій і костюмів, які чітко асоціюються з 
язичництвом, де головними є сили землі та істоти, які не просто живуть за законами природи – вони для них є 
визначальними. Сюжет прямує далі й перед нами – напівроботи, позбавлені емоцій і запрограмовані лише на 
результат. Драма Мавки та Лукаша трансформується у драму нинішніх мешканців планети Земля, які за тимча-
совими наголосами та формами розучилися бачити головне…
 Перше слово у виставі Роман Козак  надає хору та балету (балетмейстер – Ольга Семьошкіна, хормейстер – 
Катерина Рохіна). Наголошуючи на тому, що ця драма – не приватна, а загальнонародна, яка отримала розвиток 
паралельно з еволюцією людства, режисер запрошує глядачів дослідити цей феномен і пояснити, принаймні 
самим собі, чому так сталося. Варто відзначити роботу художників Алії Байтенової та Любові Медвідь, які одяг-
ли героїв у принципово різні строї – автентичні туалети й таку собі уніформу сучасної людини, офісну робу 
темних кольорів із чітким кроєм.
 Центральна композиція із канатів, що являє собою канонічний дуб, оберіг і прихисток прадавнього люд-
ства, протягом вистави розпадається на окремі мотузки, а ближче до фіналу взагалі зникає – сцену полонять 
елементи, що відсилають глядачів до офісно-вокзальної естетики. На контрасті працює і хореограф Ольга 
Семьошкіна – витончена, немовби пастельна пластика героїв у першій дії різко дисонує з беземоційними, наче 
запрограмованими рухами акторів у другій частині вистави.
 Кохання Мавки і Лукаша було приречене на поразку – ймовірно саме ця думка особливо непокоїла режи-
сера під час роботи над виставою. Саме тому сучасний образ Лукаша (Юрій Оноприйко), такого собі ботані-
ка-заучки і, як з’ясується згодом, ще й безхарактерного мамійчика, зіставляється із тендітною, наївною, щирою 
Мавкою (Діана Каландарішвілі). Дві історії, які апріорі заперечують одна одну.
 Наголошу: «Лісова пісня» від сумчан – це насамперед прекрасний приклад того, що класика без штампів 
можлива. У контексті сучасної театральної моди, яка, на жаль, часто пропагує зовсім інші принципи прочитан-
ня класичних творів, уже за це спектакль заслуговує на присутність у фіналі фестивалю.

Яна Партола:

 Утілюючи драму-феєрію Лесі Українки, театр запропонував жанрове визначення «антиапокаліптична фе-
єрія». Намагаючись підпорядкувати всі компоненти вистави саме цій особливості, режисер Роман Козак і ху-
дожник Алія Байтенова створили на сцені ідилічно-гармонійний світ існування всього живого (людей, рослин, 
фантастичних істот, доброго та злого). Прадавні співи, м’які природні кольори і тепле світло, загострена ті-
лесність хореографічного малюнка доповнюють загальну атмосферу. І в центрі цього фентезійно-утопічного 
всесвіту – величний «сивий» дуб як древо роду із білими вітами-косами й плодами-ліхтарями. У цій атмосфері 
розпочинається історія кохання Мавки й Лукаша, яка у версії театру стає притчею про втрачений (а точніше, 
знищений власними руками) рай.
 У другій дії антиапокаліптичні мотиви набувають усе більшого постапоакліптичного звучання. Знищено 
не лише старий дуб, а з ним і все навколо, зруйновані родинні зв’язки, людські взаємовідносини, зраджено 
кохання. Про гармонійне існування, бережне, шанобливе ставлення до світу природи годі й казати. Сценічний 
простір подібний на будівельний майданчик у зоні техногенної катастрофи, де не залишилось нічого живого 
– лише риштування і чорний поліетилен, який, неначе злоякісна пухлина, огортає усе навколо, а зрештою по-
глине й зраджену та скривджену Мавку.
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 Дисгармонія між світом природи і «техногенними мутантами», представленими у вигляді напівроботів у 
протигазах і костюмах-футлярах тьмяних сіро-зелених кольорів, щоправда виглядає дещо штучною і порушує 
загальноестетичне художньо-образне вирішення вистави. Символи техногенної катастрофи подані загалом до-
волі схематично та стереотипно, і тут режисерська вигадливість у засобах сценічної виразності поступається 
світу міфологічних істот. Можливо саме через це відчуття загальної невиправної катастрофи, суцільної руй-
нації не таке гостре. Знівельований і мотив помсти природи людям, який ледве зазначений у виставі в образах 
Лісовика, Куця, Злиднів та інших.
 Розташовані на задньому плані, наче на крилосах, хор та оркестр присутні під час усієї дії, немов духи пра-
щурів, які оберігають цю землю і не дають її остаточно зруйнувати. Саме до цього «хору духів» долучається 
після смерті й Дядько Лев, і вже з цієї висоти намагається уберегти Мавку, забирає сюди і її, а згодом і Лукаша.
 У фіналі режисер намагається залишити надію і світлий настрій, проте зміна костюма-футляра Лукаша на 
білу льняну сорочку водночас виступає символом поховального савана. І гармонія, яка знову встановлюється 
на сцені у світлих патріархальних тонах і нотах, звучить радше тугою за недосяжним раєм, який єдино можли-
вий не на землі й не за нашого життя...
 Створені акторами образи підпорядковані загальному візуально-пластичному малюнкові режисерського 
вирішення вистави, в якому домінують загальні, «хорові» сцени. Сценічний ансамбль і виконавська майстер-
ність засвідчують рівень трупи, досвід старшого покоління і потенціал молоді. «Лісова пісня» сумського театру 
визначає пошуки шляхів поєднання синтетичної природи традицій українського музично-драматичного теа-
тру із мовою сучасного мистецтва.


