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ПЕРШІ СТУДІЇ

Андрій КАверін

“ЛПС” – НоТНий СТаН 
УкРаЇНСького ТЕаТРУ

У бакалаврській програмі Artes Libe
rales, від 2016 р. започаткованій в Українсь
кому католицькому університеті, в рам
ках циклу вибіркових дисциплін третього 
року навчання (шостий семестр) присутня 
дисципліна “Перформативне мистецтво 
і театр”. Цьогоріч уперше його обирали 
студенти спеціальностей “Філологія”, 
“Історія” та “Культурологія” – усього 
тридцять охочих, з різним глядацьким до
свідом, а найчастіше – взагалі без нього. 
Долаючи розрив поміж цими досвідами, 
спираючись насамперед на здатність й 
уміння студентів критично мислити та 
аналізувати історичні й культурні явища, 
на їхню безумовну зацікавленість та заан
гажованість у навчання, вдалося виконати 
не лише програмумінімум (виховання ос
віченого театрального глядача), а й дещо 
з програмимаксимум (формування теат
ральнокритичних навичок). 

Попри можливість переглядати ви
стави усіх театрів Львова, центром ува
ги та предметом семінарських дискусій 
насамперед стали вистави Першого ака
демічного театру для дітей та юнацтва 
(“Прекрасні, прекрасні часи”, “Зерносхо
вище”) та Львівського академічного те
атру імені Лесі Українки. Зібрані в один 
своєрідний цикл, вибрані студентські есеї, 
присвячені роботам Театру Лесі, посвоєму 
віддзеркалюють особливості сприйняття 
вистав цього колективу молоддю, яка й є 
його головним адресатом. 

Майя Гарбузюк

Чому ви радієте?! Нас не існує. Ми плід уяви. Це ж 
страшно! Чому ви радієте? Наші життя він вигадав за 
якусь мить, якусь срану мить!

Режисер (Ля)

Насправді він такий самий, як у звичайного австрій-
ського, литовського, іспанського чи будь-якого іншого 
театру. Ну…Нотний стан, я маю на увазі. До Ре Мі Фа 
Соль Ля Сі. Сі Ля Соль Фа Мі Ре До. Всі ці ноти чудово 
співіснують на п’яти паралельних лініях та на полях між 
ними. Ну… власне, мали б добре співіснувати. Мали б 
бути розставлені композитором у такому порядку, аби 
потім музикант, підпорядковуючись цьому нотному стану, 
перетворювала на медіума, що, дивлячись на світ п’ятьох 
паралельних ліній, відтворював би прекрасну музику в 
нашому світі слухачів. Але… це про нотний стан і ноти 
на ньому в їхньому типовому середовищі – в музиці. А 
якщо говорити про театр? Чи взагалі доречно музичні 
терміни застосовувати в розмові про театр? Якщо мисли-
ти глобально, то думаю, що ні. А локально – принаймні, 
можна спробувати.

Прем’єра вистави “Людина в підвішеному стані” (далі 
ЛПС), що з’явилась на основі п’єси Павла Ар’є, відбулася 
16 вересня 2016 року, але досі ця робота Львівського ака-
демічного театру імени Лесі Українки має свого глядача і 
на неї є попит. Хотілося б вжити якусь заїжджену фразу на 
кшталт “вона збирає повні зали”, але це не той випадок, 
бо, фактично, зала якраз-таки на цій виставі майже ніко-
го не збирає. Місця для глядачів на ЛПС розташовані на 
самій сцені, чим я був здивований, коли зайшов до зали і 
побачив абсолютно вільні місця перед підмостками і час-
тину тодішньої публіки: глядачі вже встигли зайняти свої 
стільці обабіч центру сцени. Отож, сцена нагадувала мені 
маленьку перекинуту на бік коробку без покришки – з усіх 
боків було прикриття, окрім одного – з того, що виходив 
на порожню залу. За словами режисера ЛПС Ігоря Біли-
ця, “Найкращий досвід – дивитися концерт чи виставу 
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андрій кавЕРІН

Дмитро Наумець у виставі “Людина в підвішеному стані” 
П. Ар’є. Режисер – Ігор Білиць, художнє оформлення – Ок
сана Радкевич. Львівський академічний драматичний театр 
ім. Лесі Українки, 2016 р.

“ЛПС” – НоТНий СТаН 
УкРаЇНСького ТЕаТРУ

зза куліс. Коли ти дивишся на акторів прямо – це 
не цікаво; а коли ти садиш глядачів по обидва боки 
сцени, вони ніби підглядають, а актори роблять усе 
можливе, щоб на них звертали увагу. Глядачі див
ляться в очі одне одному: можуть побачити іншого 
навпроти, і це створює певний дискомфорт. Я мрію 
про те, щоб заховати глядача від акторів зовсім, щоб 
актори остаточно могли розслабитися”. Дійсно, 
під час вистави мені здавалося, що в акторів був чел-
лендж. Можливо, вони навіть якусь назву для нього 
придумали. “Не подивися в очі глядачеві”? Звучить 
трохи задовго і не дуже модно, може назва “No eyes 
contact challenge” пасує більше, але суть однакова 
– я справді не можу згадати, чи зловив хоч би один 
погляд хоч одного з акторів. Не скажеш, що ми, гля-
дачі, для них не існували, ні. Просто було відчуття, 
що ніби я для кожного із семи виконавців важу на-
віть близько не так багато, як кожен із шести інших 
акторів. Мабуть, у цьому і полягає одна з головних 
особливостей вистави – глядач має змогу побачити 
емоції, характер стосунків персонажів та, буквально, 
весь спектр невербальних явищ з максимально близь-
кої відстані, при цьому будучи не однією з дійових 
осіб, а, скоріше, привидом чи духом, що спостерігає 
за подіями.

У центрі сюжету вистави – один день з життя 
звичайного українського театру. Тут змінився режи-
сер, що спричинилося до змін у репертуарі – ЛПС 
розпочинається з якихось фантасмагоричних дій: не 
дуже високо над сценою, у підвішеному стані пере-
буває герой на ім’я Соль, а четверо інших персонажів 
(До, Ре, Мі, Фа), які упродовж перших п’ять хвилин 
вистави є “глюками”, намагаються чинити якісь не-
зрозумілі обряди навколо “людини в підвішеному 
стані”. Усе це супроводжується музикою чи, точніше, 
какофонією звуків; мерехтінням, прожекторів, дивни-
ми танцями та ін. Урешті починаєш тривожитися, що 
в усьому цьому хаосі не вловиш чогось дуже важли-
вого для подальшого сюжету. Хіба що на символічно-
му рівні можна було дещо прочитати: якщо людина 
(буквально) перебуває у підвішеному стані, то її ноги 
відірвані від землі, що є дуже простим і доволі дав-
нім символом того, що ця людина в чомусь вища від 
решти, адже вона здійнялася не тільки над землею, 
але, фактично, і над усіма іншими. В принципі, цю 
вищість (буквальну й фігуральну) можна було влови-
ти і з реплік акторів – мовляв, людина в підвішено-
му стані є чимось піднесеним, з високим духовним 
розвитком, скажімо, митцем. Глюки ж символізують 
“маленьких людей”, яких цікавить тільки мирське 
і яким дуже заважають люди в підвішеному стані, 
оскільки пізнали щось вище. Та вся битва “піднесе-
ного” і “мирського” переривається словами режисера 
(Ля). Його меседж звучить дуже просто: “Шо це таке 

було?”. Режсера у візку на сцену викочує завліт театру 
(Сі), якого всі так і кличуть “Завлітом”. Фактично, з 
цього моменту й починається основне дійство, на-
повнене особистісними розбірками, бійками, пошу-
ками винного у всіх лихах театру, щиросердечними 
зізнаннями, одкровеннями – маємо повний комплект 
усього, що іменується “людські стосунки”. За всім 
цим дійсно цікаво спостерігати, адже розумієш, що 
ти дивишся виставу про театр, і акторів- персонажів 
грають реальні актори, зовсім не чужі одне одному 
люди. Від цього напруга тільки зростає, досягаючи 
свого апогею ближче до кульмінації вистави, коли 
актори починають розуміти, що вони лишень ноти, 
сцена – нотний стан, а всі їхні дії – вистава, яка постає 
перед глядачем –це музика перформативного виміру.

Варто сказати, що, мабуть, не безпідставно сама 
п’єса “Людина в підвішеному стані” написана в Па-
рижі. Саме в цьому місті більшу частину свого життя 
провів видатний французький філософ та культуролог 
Жан Бодрійяр – мислитель, автор трактату “Симуля-
кри і симуляції”. Кінцівка ЛПС – момент, коли герої 
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Cцена з вистави “Людина в підвішеному стані” П. Ар’є. Ре
жисер – Ігор Білиць, художнє оформлення – Оксана Радке
вич. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі 
Українки, 2016 р.

п’єси (і вистави) усвідомлюють врешті, що вони ли-
шень плід чиєїсь уяви. Складається враження, що 
Ар’є взяв чимало ідей з роботи Бодрійяра. Для їхньо-
го опису можна витратити дуже багато сторінок тек-
сту, однак я сконцентруюсь лише на двох поняттях, 
про які Бодрійяр писав у своєму трактаті й які чітко 
можна відчитати у ЛПС. Гіперреальність та симуля-
кри. Якщо коротко, то гіперреальність – це поняття 
семіотики та філософії постмодернізму, яке описує 
неможливість відрізнити реальність від симуляції; 
ще інакше – симульований світ. Концепт гіперре-
альности характеризується тим, що реальне в ньому 
замінюються симулякрами – образами, знаками, які є 
лише копіями того, чого насправді не існує. Ось одна 
з останніх реплік у виставі: “Ну що, з вас досить? Не 
гнівайтеся на мене. Я просто намагався бути чесним 
– от і все. Чесним (до акторів) з вами і (показує вбік 
глядача) з ними, тими, хто сидить по іншу сторону 
темряви. Я намагався бути чесним з собою самим. 
Так, можливо, ви плід моєї уяви, але це не робить вас 

менш реальними, аніж я. Можливо – це я плід вашої 
уяви. Або (показує вбік глядача) усі ці люди, які сидять 
там, лише химери, що існують у фантазіях злого – 
нездари. (звертається до глядача) А ти? Так, ти. Чи 
не припускаєш ти того, що, можливо, прийшовши, 
сюди, в цю залу, подивитися виставу про неіснуючих 
акторів і вигаданий театр, ти припустився помилки? 
Ти – це не ти. І нікуди ти не приходив, ніякої вистави 
ти не бачив – тебе не існує. Ти фантом, помутнін
ня розуму, тимчасовий біль, що неодмінно мине...”1. 
Врешті-решт, цими словами Завліт (Сі) (свідомо чи 
несвідомо) окреслює гіперреальний світ, який було 
створено під час вистави ЛПС: весь театр, всі актори 
та режисер (До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля) є симулякрами, 
адже, фактично, ані театру, ані їх самих не існує. Все 
це лише симуляція таких загальновідомих понять як 
“театр” та “актори”. Завліт (Сі), на мою думку, також 
живе в гіперреальному світі вистави ЛПС і є симуля-
кром, адже, хоч він і постає в ролі творця всієї ЛПС, 
однак з його заключних слів не можемо зрозуміти: 
чи він дійсно розуміє, що він тільки що прожив дві 
години у своєму власному сконструйованому світі, чи 
він сам підозрює, що це не його світ, а світ глядача, в 
якому він також став лише симулякром актора, а вже 
глядач створив симуляцію всього, що відбувалося на 
сцені. Гадаю, суть усього цього зводиться до того, 
щоб запитати: наскільки реальним є все, що нас ото-
чує? Наскільки реальними є люди, що нас оточують? 
Наскільки реальними є ми? Чи ми дійсно існуємо? 
Відчуваємо саме цю мить, в яку живемо? Чи ми лише 
просто чиясь симуляція? Симулякри людей, що не 
існують насправді. Плід чиєїсь уяви.

Сцена – нотний стан. Актори – ноти. Дії на сцені 
– музика перформативноговиміру. Саме так я бачу 
виставу “Людина в підвішеному стані”. До Ре Мі Фа 
Соль Ля Завлі… тобто Сі – від їхніх дій на сцені за-
лежить, яка “музика” лунатиме. І хоч ми погодились, 
що ані До, ані Ре, ані… Сі не існує; хоч Ар’є устами 
Завліта про це прямо каже… Ноти використовують-
ся на позначення певного звуку. Але ж звуків також 
не існує. Вони народжуються тільки у нас в голові 
– сприйняття та інтерпретація звуків є лише нашим 
способом адаптації до оточуючого світу. Може, в цьо-
му і полягала ідея Ар’є? Назвати неіснуючих акторів 
назвами нот, що позначають неіснуючі в реальності 
звуки? Не знаю, чи я зрозумів, чому Павло Ар’є на-
звав їх саме До Ре Мі Фа Соль Ля Сі… Не претендую 
на істину. Просто звучить поетично.

1 Павло Ар’є. Людина в підвішеному стані [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://kurbas.org.ua/avanscena/dijovi/
arie%20ljudyna.html

Cвітлини до статті – із соцмереж та сайту театру.
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Простір залу розриває тужлива російськомовна 
пісня радянського періоду… Так треба. Це вводить 
у контекст розмови, думок про “своє”/ “чуже”, ко-
лоніяльне/постколоніяльне, західне/східне. Наступ-
ні три години будуватимуть лінії електропередач – 
зв’язки у головах людей, ментально окреслюватимуть 
країну, формуватимуть уяву. Робота над виставою 
розпочалася з ініціятиви Мистецької майстерні “Дра-
бина” та Театру імени Лесі Українки: з перших вуст 
дізнатися про життя шахтарів на Сході та Заході 
України. Згодом режисерка Олена Апчел і завліт-
драматург Оксана Данчук створили постдраматичну 
документальну виставу “Горизонт 200”. 

“Горизонт 200” зітканий зі спогадів шахтарів та 
шахтарок двох вугільних басейнів – Донецького та 
Львівсько-Волинського. У виставі окрім сухої доку-
ментальности є елементи театру постдраматичного 
(монологи акторів), трагічний магічний реалізм (зус-
тріч мертвого шахтаря із вуглинкою). Особливе місце 
у виставі посідають танець і пісня. Зокрема, чудово 
поєднується пластика акторів з ефектом уповільне-
ности, який досягається завдяки світловому вирі-
шенню. 

Більшість пісень – авторські, іронічні й живі. 
З’являється виконавиця у рожевій сукні, яка грає на 
роялі. Це акторка Оксана Цимбаліст, вигадана героїня 
якої – суцільна іронія над законсервованістю, надмір-
ною академічністю та офіційністю театру. 

Зачаровує голос Зоряни Дибовської у сцені “по-
сиденьок” дружин шахтарів. Сама сцена вийшла 
дуже життєвою та проблематичною. “Жіночі питан-
ня” про “любити, пробачати, відпускати” звучать як 
відверті зізнання у домашньому насильстві, пияцтві 

“гоРизоНТ 200” – 
       вчиТиСь  бУТи Разом

“Це вистава – привід для нас, як для поколін-
ня, перевести подих, щоб продовжити рух і по-
бачити свій наступний горизонт. Або ні.” Так 
про себе вкотре заявляє реформований Театр 
Лесі у Львові. Останні кілька років цей Театр ро-
бить усе, щоб стати майданчиком для міжкуль-
турного діялогу. Дражливі теми, правозахисні 
орієнтири, проговорення непроговорюваного  – це 
тільки короткий список того, за що і справді 
варто навідуватися на Городоцьку, 36.

Сцени з вистави “Горизонти 200” О. Апчел, О. Данчук. 
Режисер – Олена Апчел. Сценографи – Олена Апчел, Олек
сій Хорошко. Львівський академічний драматичний театр 
ім. Лесі Українки, 2018 р. 

Юлія КіЩУК



62

чоловіків, сімейних драмах. Спершу з усмішкою та 
іронією – згодом із надривом та хрипкістю в голосі. 
“Горизонт 200” – це також історія про жіночу розтоп-
тану гідність, неможливість піти, нездатність проба-
чити. Про загальнолюдське, що об’єднує краще за 
будь-які національні міти.

Особливою є сцена зустрічі вуглинки (Анастасія 
Лісовська) та духа загиблого шахтаря (Василя Си-
дорка). В ній присутня та катарсична незручність і 
нестерпність, які змушують хотіти втекти. Сама спро-
ба поєднати документалістику з магічним реалізмом 
є вдалою, адже натяк на зв’язок із трансцендентним 
дає змогу краще проблематизувати смерть людини 
від нелюдських умов праці.

Тема шахтарства, з огляду на історію заселень 
шахтарських регіонів на Заході та Сході, є також 
постколоніяльною. Вистава є спробою поговорити 
про різноманіття ідентичностей, які є українцями. 
Ця вистава є також запитанням: чим є нація зараз, у 
ХХІ столітті? Спробою показати, що загальне панно 

є насправді конструктом  – часом еклектичним, стро-
катим, з різними ідеалами та цінностями. Об’єднати 
ж це панно може те, що стоїть над ідеологемами. Та 
й взагалі, чи може його щось об’єднати?  

Для мене вистава добре римувалася із ранньою 
творчістю Сергія Жадана. Можливо, через естетику 
робітничу, естетику Донбасу. Можливо, через схожу 
ідею розповісти про шахтарів і Донбас без кліше та 
стереотипів. В обох випадках надважливим є досвід 
спостережень, щирої допитливости, неупередженого 
ставлення до робітників і робітниць.

“Горизонт 200” – драма “глибиною в 2000 мет-
рів”. Центральне запитання вистави – “Що ти знаєш 
про вугілля?” – насправді не зовсім про вугілля. Зре-
штою, так само як і вистава – не зовсім про шахтарів. 
Україна не є монолітом – ні етнічним, ні соціяльним. 
Всі ми різні, хоч і живемо  на одному шматку землі. 
Бути громадянином – це не тільки шанувати націо-
нальні атрибути, це також здатність бачити людське у 
інших, розуміти, вчитись чути, вчитись бути разом.

Світлини до статті – 
Тетяна Джафарова і Романа Яремин

Сцени з вистави “Горизонт 200” О. Апчел, 
О. Данчук. Режисер – Олена Апчел. Сце
нографи – Олена Апчел, Олексій Хорошко. 
Львівський академічний драматичний те
атр ім. Лесі Українки, 2018 р. 
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Сьогодні, як ніколи, в цьому світі неоюхідно мати 
місце, куди можна прийти і заспокоїтися. Заспокої-
тися ментально, духовно і фізично: нікуди не поспі-
шати, ні з ким не сперечатися, просто бути. Таким 
місцем для нас сьогодні стає театр. Тут тебе просять 
вимкнути телефон і декілька годин ти вчишся бути. 
Забуваєш те, чого так бракує в глобалізованому світі, 
де, може, ти й хотів би вийти з соціяльних мереж, 
але інформаційний потік знайде тебе з іншого боку і 
засмокче зовсім без жалю. При всьому тому інформа-
ційному смітті, в лавину якого всі затягнуті фейсбу-
ком (я не тільки про передвиборчі баталії, які лишень 
увиразнили силу медіясвіту) та іншими “єднаючими” 
мережами, ми все-таки ще маємо місце, куди можна 
прийти і помедитувати, себто заглибитися в себе.

Такою – медитаційно-ностальгійною – стала 
вистава за твором “Timetraveller’s guide to Donbass” 
сучасної запорізької драматургині – Анастасії Косо-
дій. Режисер дійства Джек Кловер – молодий бри-
танський драматург. Сімнадцятого березня в театрі 
Лесі відбулася прем’єра вистави з дуже багатообіця-
ючою назвою – “Timetraveller’s”. Текст драматургині 
переміг на тижні актуальної п’єси 2018 р., а отже, 
тематика мала стосуватися сучасности. І всі вони тут 
відчитуються, ті сучасні питання Сходу, війни, дому, 
травми, туги та ностальгії; вони, безумовно, актуальні 
для нас, знайомих з локальним українським контек-

“TimeTravellers” – 
 ПозачаСова ТЕРаПІя У ТЕаТРІ. 
РЕфЛЕкСІЇ

настя МАрУсій

стом (війна на Сході та супровідні проблеми: втрата 
домівки, неможливість адаптації в теперішньому і 
постійне намагання змінити минуле); але все це та-
кож без труднощів виводиться на ширший контекст 
(туга і ностальгія, плинність часу та невідворотність 
минулого як одвічні загальнолюдські проблеми). 

На сцені – два пілігрими, хор, який переносить 
нас між часовими точками і ми – глядачі, які сидять 
на сцені і фактично є такими пасивними (не в пога-
ному сенсі цього слова) співучасниками. Мінімалізм 
у виставі панує задля кращого занурення в себе та 
налаштування на подорож. Роботу сценографа Олек-
сія Хорошка і художника зі світла Артура Темченка 
варто окремо відзначити: сцена оформлена виразно 
і цілеспрямовано – в повітрі зависли речі: іграшки, 
портфелі, лампи, ліжка. Здається, ще вчора хтось 
користувався, а сьогодні вони пусті (в смисловому 
сенсі) й покинуті. Зі сцени ми дивимося на велику 
карту. якою подорожуємо, а вокальний супровід дає 
знати про часові стрибки. Така візуальна картина за-
нурює глядача в подорож і паралельно в самого себе 
(медитація ж).

Почнемо з глобального. Слово Ностальгія похо-
дить від грецького nostos і algia, що дослівно означає 
“туга за домом”. Дослідниця сенсу ностальгії Світла-
на Бойм стверджує, що ми часто тужимо за метафо-
ричним домом, якого більше немає, а може, ніколи 

Сцена з вистави “Timetravellers” А. Косодій. 
Режисер – Джек Кловер, сценограф Олексій 
Хорошко. Львівський академічний драма
тичний театр ім. Лесі Українки, 2019 р.
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й не було [1]. “Утопія, спрямована не на майбутнє, 
а на минуле” [2]. Року  1688 це поняття пропонує 
швейцарський лікар на позначення хвороби у солдат, 
студентів та тих, хто перебував далеко від батьківщи-
ни. “До кінця XVIII ст. симптоми ностальгії, стають 
серйознішими. Хоч вчені-медики, але встановити 
точне місцезнаходження ностальгії, ні в свідомості 
хворого, ні в довколишнтому світі не вдалося, а по-
вернення на батьківщину не те що не допомагало, 
іноді навіть погіршувало стан пацієнта” [3]. Носталь-
гія – це бар’єр до сприйняття себе та навколишнього 
світу таким, який він є. “Люди люблять тужити” – чи-
таємо напис у роздрукованій брошурі. І дійсно, нам 
простіше повертатися думками в завершене минуле, 
ніж жити тут і тепер, в нинішньому.

Оскільки ми перебуваємо в просторі позачасо-
вому, автори вистави пропонують нам уявити це 
повернення, прокрутити можливі варіянти. Герої (а 
разом з ними і ми) отримують шанс змінити минуле: 
“А що ми зробимо, якщо знайдемо винного? А що, 

як ми дізнаємося…?” І ми таки дізнаємося. Тільки 
відповідь виявляється занадто парадоксальною, аби 
її прийняти. Урешті-решт, ми все одно доходимо вис-
новку, що насправді, повернення – це ілюзія, воно 
неможливе. Минуле не належить реконструювати 
– його потрібно переосмислювати і вчасно зупиняти-
ся. Іноді деякі питання не мають відповіді. І це добре. 
Шукаючи винного, можна застрягнути в минулому. 
Тож запам’ятаймо, що винен парадокс, а в пошуках 
свого дому (як метафори до втрати цілісности іден-
тичности), не забувати про цінність пройденого шля-
ху, який часами важливіший за кінцеву мету.

1. Бойм С. Будущее ностальгии [Електронний ресурс] / 
Світлана Бойм // Неприкосновенный запас. №3(89) – 2013. – 
Режим доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/nz/2013/
3/11spr.html.

2. Там само.
3. Там само.
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