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«СучаСна театральна критика: 
фінал чи транСформація?»

2 квітня 2011 року у Центрі відбувся круглий стіл, у назву 
якого було винесено доволі категоричне запитання:  «Сучас-
на театральна критика: фінал чи трансформація?». У відповідь 
хотілося почути неоднозначний «вирок» професії, чи, навпа-
ки, її стовідсоткову «реабілітацію». Метою було спровокува-
ти серйозну розмову про долю театральної критики сьогодні.  
І, як видається організаторам, ця мета частково була досягну-
та. Адже вдалося поговорити про нагальні «болючі» фахові пи-
тання і, найголовніше, спробувати сформулювати відповідь на 
найважливіше: а чи взагалі є ще потреба у театральній критиці 
як у специфічному виді театрознавчої діяльності?

Припускаємо, що більшість не менш важливих проблем так 
і залишились не названими і не висвітленими, але за одну зу-
стріч осягнути все неможливо. Сподіваємося, що у найближ-
чому майбутньому такі фахові розмови, дискусії, полілоги ста-
нуть гарною традицією, тоді можливою буде і їх більш вузька 
тематика. 

Наостанок просимо вибачення у всіх учасників круглого 
столу, чиї доповіді, монологи, репліки  не потрапили до цього 
тексту. Обсяг публікації обмежений, а отже, пріоритет був на-
даний виступам, що безпосередньо торкалися теми розмови і 
відображали різні точки зору.    
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Учасники: Анатолій Баканурський, доктор мистецтво- 
знавства (Одеса); Сергій Васильєв, театральний критик 
(Київ); Олег Вергеліс, театрознавець, журналіст (Київ); На-
таля Владимирова, доктор мистецтвознавства (Київ); Віта-
лій Жежера, театральний критик (Київ); Неллі Корнієнко, 
доктор мистецтвознавства (Київ); Марина Котеленець, те-
атрознавець (Київ); Борис Куріцин, театрознавець (Київ); 
Анна Липківська, кандидат мистецтвознавства (Київ) та ін.

Неллі Корнієнко (модератор): Побудуємо нашу зустріч за 
таким принципом: я скажу вступне слово «До проблеми гене-
зи критики», тобто змалюю певний контекст, і потім ми пере-
йдемо до абсолютно вільної розмови. Не у формі доповідей, а 
радше у формі легких, елегантних і, сподіваюсь, мудрих висту-
пів, бо, гадаю, тут усі налаштовані на такий жанр. 

Отже, до проблеми генези критики. Дуже коротко, у тезах. 
Я хочу нагадати, що театральна критика як інституція розпо-
чиналася на зламі століть ХІХ і ХХ… Вона була дуже розмаї-
тою – і серйозною, і мудрою, і веселою. Я нагадаю вам просто 
деякі прізвища: скажімо, Абрам Ефрос, Олександр Кугель або 
«легкожанровий» Влас Дорошевич. 

Це була критика, яка працювала у класичному режимі, 
тобто вона була медіатором, посередником між театром і сус-
пільством. Саме між театром і суспільством, а не між театром 
і «аудиторією» чи «глядачем». Вона спиралася на світоглядні, 
етичні ідеї тощо.  При тому, що вона працювала в контексті 
імперії, ця критика прекрасно розуміла, що від того, яку, ска-
жімо, Кугель дав оцінку тій чи тій виставі, залежали стосунки 
щодо цінностей у суспільстві. Критика торкалася саме ціннос-
тей, картин світу. Це була серйозна суспільна медіація. 

Пізніше, вже у тоталітарній країні, критика почала дедалі 
більше обслуговувати ідеологеми, владну риторику, залишив-
ши крихкі острови для «езопової мови». Паралельно із цим 
вона продовжувала ще ставати на ноги як професійний ре-
сурс… Я зараз дуже поверхнево торкаюсь певної схеми, щоб 
швидше дійти до сучасності. З'явились дуже сильні критики, 
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які працювали у режимі, сказати б, аналітично-художньо-ес-
тетичного та етичного напряму.

Скажімо, Юзеф (Іосиф) Юзовський одного разу міг собі до-
зволити – і це було прекрасно – подивитись тільки перший 
акт вистави і написати в цілому про виставу детальну блискучу 
рецензію. І що найцікавіше – всі його художні оцінки були аб-
солютно адекватні повноті естетики вистави. Тут спрацював 
якийсь точний метонімічний принцип – щодо вистав класич-
ного формату це цілком можливо. Юзовський був критиком 
розвідницьким і довіряв інсайту, він міг собі це дозволити  (що-
правда, лише єдиний раз), і це не було профанацією. Це так, 
для прикладу. 

Одну з подальших тенденцій охоплює феномен, який я ви-
значила б як «проективна критика». Як на мене, дуже цікавий 
феномен, який розгортався з кінця 1960-х років і присутній у 
2010-х. Зараз поясню. Хоча б на прикладі Наталі Кримової – 
театрального аналітика, історика театру. Я ніколи не забуду 
цього феномену: саме Кримова «спроектувала», «добудувала» 
для москвичів цікавий театр Мільтініса (з Панєвєжиса). Вона 
так писала про Мільтініса, так готувала до нього публіку, що 
сформувала особливу потребу в ньому та його естетиці. Теа-
тральний рейтинг театру Мільтініса різко піднісся, здобувши 
нові актуальні рецепції… Я бачила цей театр, їздила у Панє-
вєжис, і бачила потім його вистави на гастролях у Москві… 
Більше вірили Наталі Кримовій, ніж самому Панєвєжису. І я 
не вважаю, що це погано. Це один із тих напрямів, назву його, 
проективного театрально-критичного мовлення, який має 
право на існування. І не тільки тому, що Наталя Кримова – 
талановита людина, знала театр зсередини і була дуже відпо-
відальною в професії людиною. А тому, що цей напрям  крити-
ки  вкрай важливий для цілісності театру і культури на загал. І 
особливо зараз, у наш час, є нагальна потреба у проективному 
мисленні.

Я дозволю собі розповісти про свій випадок, який має без-
посередній стосунок до проективної критики (власне, через 
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цей випадок у мене й визріло саме таке визначення). У Малому 
театрі у Москві у 1970-і роки йшла вистава «Камінний госпо-
дар» за Лесею Українкою. Ставив її Рачья Капланян, дуже відо-
мий, талановитий вірменський режисер. І я написала у журнал 
«Театр» велику статтю, десь на 1,5 авторських аркуша. Поча-
ток статті вже промовляв концепцією: за мотивами іспанської 
легенди п'єса української поетеси у поставі вірменського ре-
жисера на російській сцені. Мені було цікаво вхопити саме це 
перехрестя – хай спонтанно, інтуїтивно – але вхопити якісь 
ментально-естетичні речі, що стосуються цих чотирьох куль-
тур. Пройшло п'ять років, зустрічаємося ми в черговий раз із 
Капланяном, з яким гарно потоваришували, і він мені раптом 
каже: «Нелю, ви знаєте, я ніколи не забуду, якого ви мені тоді 
дали ляпаса». Я здивована – цього не може бути. А він каже: 
«Ви написали статтю у журнал «Театр» не про мою виставу, не 
про те, як я поставив, а про те, як я мав її поставити, якби я 
знав Лесю Українку по-справжньому». 

Я тоді задумалась: а щось у цьому таки є. Хочу, щоб ви мене 
зрозуміли, я зараз ніяк це не оцінюю, добре це чи погано, – та 
й взагалі в оцінках мало сенсу. Зараз я свідомо відстоюю на-
прям «проективної критики», коли вона йде за логікою режи-
сера, його художніх законів, але провокує («інтригує») варіант 
у напрямі еталонного, чи якийсь такий, що його синергетики 
назвали б «ідеальним атрактором». 

Чим далі, тим більше руйнувалися засади світоглядні, а без 
них художньо-естетичні системи працюють «втомлено» і не-
рідко руйнуються, впадають в ентропію. І чим ближче до сьо-
годні, тим більше ми бачимо, як критика, втративши серйоз-
ний світоглядний фундамент, стає – м'яко кажучи – лише 
аналогом критики, або критикою профанною, або комерцій-
ною чи, як кажуть, «джинсою». 

Звичайно, є й справжня критика, але ми зараз говоримо 
про те, що нам болить… Всі знають, що таке профанна крити-
ка, але ось лише один  приклад: людина пише про виставу Га-
лини Волчєк «Три сестри» і буквально «розмазує» її по стіні. 
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І справа не в тому, «розмазує» чи вихваляє, а в тому, за якою 
матрицею, за якими етичними правилами працює критик.  
У цьому разі критик, який писав про «Три сестри», виходив з 
непродуктивної бінарної системи – або/або. Він як медіатор 
має бути уважно толерантним і не йти за схемою «або/або»  
(або чорне, або біле), а йти за формулою  «і…, і…, і…», це і є 
медіація – медіальна система в культурі. Саме вона веде сус-
пільство до нових толерантних картин світу. Наш критик від-
найшов свій «еталон»: ось є у нас Володимир Мірзоєв, якого я, 
критик, поважаю, люблю, ціную, і є Галина Волчєк, яка є «ми-
нуле», ну і так далі, так далі… Отже, або Мірзоєв і напрям, який 
втілює він чи його референтна група, або Волчєк, яка відстала, 
архаїчна, нічого не знає і так далі…

Інший критик пише про Анатолія Васильєва і кожна четвер-
та фраза у статті: «ну що він хотів цим сказати?»… «Ось така-
то мізансцена, ось звучить така-то музика – а що він, Анатолій 
Васильєв, хотів цим сказати?»

 І не можна сперечатися з цією профанною критикою, тому 
що вона не розуміє головного, не володіє законами васильєв-
ського пошуку… Вона пише про вистави Васильєва, які теа-
тральними методами досліджують тему християнства і, зокре-
ма, православ'я. Васильєв займається саме цим. Критик цього 
не знає, але дозволяє собі «неглиже с отвагой»: він не прочитав 
першоджерела, не вивчив спонукальних мотивів Васильєва.... 
Але, як варяг, заскочив у зал, побачив виставу, і йому здало-
ся, що він усе зрозумів.  По суті, це нове варварство… Століття 
тому подібному ще можна було віднайти виправдання – сьо-
годні ні. Сьогодні і лідер театру, і критик, я вже не кажу про 
теоретиків, – це сполука якостей вченого і художника. Осо-
бистість як своєрідний науково-поетичний «кентавр». Критик 
нині має бути одним із них. 

Отже, ці всі речі засвідчують втрату світоглядних і надваж-
ливих етичних засад. Поки що я закінчу, про сучасну театраль-
ну критику скажете тепер ви, а я підключатимусь. 
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На часі – конструктивна точка зору, ваші роздуми про те, 
куди рухатись театральній критиці… Про «джинсу» ми ще по-
говоримо, як і про те, що наша театральна критика небезпеч-
но відтворює «закрите акціонерне товариство» чи «відкрите 
акціонерне товариство», про те, чому театр платить критику… 
Про всі ці речі ми можемо поговорити. Бо це факти. І всі ми це 
знаємо. 

Отже, що конструктивного пропонують зараз культу-
рологи, теоретики і критики – такого, що працює у режимі 
третього тисячоліття. Є точка зору, що критика має рухатись  
(і це дасть додатковий ефект) у зону культурології, тобто у  
міждисциплінарну зону. Сьогодні вже всім зрозуміло, що не 
може бути театрального критика, який не знає ще одну-дві, 
а то й три  професії. Такого просто не може бути у третьому 
тисячолітті. Аргументи надають, до речі, фундаментальні до-
слідження. Тобто критика йде у зону культурології і мусить 
спиратися на сильні засади теорії. Тут, напевно, народиться 
найкоректніший критик. Але існує й така теорія –  театральна 
критика має остаточно перевтілитись у  журналістику (саме це 
зараз і переважає). 

Йдучи сюди, я спеціально перечитала, передивилася робо-
ти Ганни Веселовської, Ірини Чужинової, Віктора Собіянсько-
го, Надії Соколенко, Ольги Островерх… Ну, з цими іменами 
більш-менш благополучно, але проблема залишається. Де той 
фундамент, який спроможний повернути критиці роль не «за-
гравальщика», не «перукаря» у суспільстві, не обслуговуючо-
го персоналу і одночасно не агресора,  що  роздає ярлики – 
ці «релікти» радянського мислення,  коли рецензією в газеті  
«Советская культура», «Правда» чи «Известия» можна було 
«вбити» виставу, відлучити автора від роботи. Ми всі це добре 
знаємо. (Щоправда, тепер не звертають жодної уваги на жод-
ні рецензії – і це зворотний бік медалі.) Більшість із вищепе-
рерахованих хиб критики, як на мене, – відлуння  комплексу 
меншовартості, а ми маємо йти до аристократичної культури, 
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традиції, якої ще ніхто не відмінив. І починати вже вчитися по-
важати себе, а потім вчитися поважати інших…

Так от, я б хотіла, щоб ми поговорили і про «агресивну» 
критику, і про «неагресивну», і про «креативну», і про «про-
ективну», і про «джинсу» –    словом, про все те, що нас хви-
лює. Маленька репліка: мені дуже дивно, що прикрі «ярлики» 
я досить часто зустрічаю саме у текстах людей молодих. Тобто 
людина на генетичному рівні не може звільнитися від «про-
крустова ложа» оцінок. Нині оцінки не потрібні – це позавчо-
рашній день. В тому то й річ, що має бути новий сильний те-
оретичний фундамент. З моєї точки зору, –можна її не поді-
ляти, – без нових теоретичних засад, без теорії, без сучасного 
рівня театрознавства, рівня третього тисячоліття не може бути 
сильної критики як медіатора в суспільстві, який, не хочеться 
бути занадто пафосною, будує громадянські основи суспіль-
ства і держави на базі сильної етики. Про етику теж бажано 
поговорити…

Вступне слово мало за мету коротко нагадати про те, що 
було, що є…. А ось «чим серце заспокоїться», будемо вже ви-
рішувати з вами. 

Сергій Васильєв: Неля Миколаївна говорила, на мою дум-
ку, про дуже важливі речі, але кожний приклад можна по-
різному тлумачити. Я думаю, варто замислитися над чи не най-
суттєвішим сьогодні запитанням — а у чому, власне, полягає 
нині функція критики? Чи залишається вона такою, як була, 
скажімо, десять, двадцять, тридцять років тому? Мабуть, у 
якихсь істотних речах – так. І я абсолютно погоджуюся із тим, 
що критик у певному сенсі є посередником, чи медіатором, як 
ви кажете, чи буфером між, будемо казати, артефактами (теа-
тром, мистецтвом) і суспільством. 

Але зрозуміло, що сьогодні існує цілком об'єктивна ситуа-
ція у світі, в якому ми живемо. Вона, зокрема, пов'язана з тим, 
що  предмет, яким ми займаємося, який ми вивчаємо і любимо, 
у жодному разі не є для суспільства пріоритетним. Гадаю, ми 
мусимо це прийняти. І справа не лише у самому театрі, що не 
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цікавить суспільство. Адже й мистецтво перебуває у такому 
ж маргінальному становищі. І це, якщо хочете знати, цілком 
закономірне явище. Так було, вочевидь, і двадцять, і тридцять 
років тому. 

Але суворіша система, у якій ми існували раніше, усвідом-
лювала, чи принаймні ховала свою звірячу сутність і вишкір за 
різними добрими гримасами, визнаючи речі, пов'язані з куль-
турою, як пріоритетні для суспільства. Було зрозуміло, що сус-
пільство декларувало мету (гірше чи краще вона втілювалась –  
це вже інше питання) – вдосконалювати людину. Зрозуміло, 
що найсильніший інструмент для здійснення такої мети – 
саме художня творчість, що завжди наближувала людину до 
питань духовних, змушувала  її аналізувати свої дії, рефлексу-
вати тощо. Я не стверджую, що держава була надто сильно у 
цьому зацікавлена, але оскільки вона формулювала таку мету, 
то мимохіть  вибудовувала систему, де мистецтво мало якусь 
вагу. Це було престижною справою. Сьогодні, як на мене, мис-
тецтво для суспільства таким не є. Повторю, що це нормально. 
Скажімо, відома статистика, скільки відсотків населення в усі 
часи і в усьому світі цікавиться гуманітарними питаннями. За-
уважу, що ці цифри здатні нас дуже засмутити.  

Ми потрапили у ситуацію, – гадаю її треба, нарешті, усвідо-
мити, – коли більше немає істин. Я не знаю, скільки тривати-
мете цей період і чи колись він скінчиться, скажімо, відбудеть-
ся якась «ісламська революція», і щось кардинально зміниться 
у світі, і в ньому знову вибудуються ціннісні вертикалі. Але 
сьогодні таких вертикалей немає. Світ існує вегетативно –  
на рівні горизонталей. І ми живемо в епоху не якихось не-
спростовних істин, а просто – індивідуальних думок. Начебто 
ми завжди висловлювали власну думку, і у цьому контексті ви, 
Нелю Миколаївно, наводите якісь катастрофічні з точки зору 
етики приклади, коли критики кажуть, що цей режисер пога-
ний, тому що інший – гарний. Я думаю, що це просто не надто 
сумлінна критика, ось у чому справа. Але менше з тим, така мо-
дель цілком можлива, якщо вона існує. Тобто таких моделей –  
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мільйони. Але не існує сьогодні у тому місці, де ми зустрічає-
мось, чи там, де ми маємо можливість публікувати тексти, чи 
маємо можливість публічно висловлюватись, завдання мати 
цю думку як істинну. Це просто суб'єктивна точка зору – моя, 
ваша, третього, четвертого, п'ятого. Ми, живучи в такому сус-
пільстві, маємо з цими точками зору просто рахуватися, тобто 
просто їх приймати. 

У цьому аспекті складнішою уявляється ситуація безпосе-
редньо в Україні. Ось нещодавно мені потрапила до рук онов-
лена газета «Культура і життя», я багато років працював у цій 
газеті, і самій газеті теж багато років, так ось вельми показово, 
що в цій газеті жанрів рецензії, аналітики немає. Проте при-
сутня як тенденція, скажімо так, «гламуризація», певне «по-
легшення» формату, щоб це було схоже на те, як довкола іс-
нують інші видання. Саме видання, які просто тиражують до-
вільні, випадкові і малокваліфіковані думки.

 І ось ці два вектори перетинаються: з одного боку, непрі-
оритетність мистецтва, з іншого – випадковість ось таких ін-
дивідуальних висловлювань. Посилена до того ж фактичною 
відсутністю сильної фахової преси. 

З іншого боку, сама преса чи, грубо кажучи, поле демо-
кратичного висловлювання цю думку може вимагати чи ні. І 
у зв'язку з цим, треба зауважити, що так званий «журналізм», 
який упродовж двох останніх десятиліть посилюється у крити-
ці, з усіма, на перший погляд, недоліками цього явища – ви-
соким рівнем некомпетентності, безграмотності, випадковості 
думок, – це все одно, як не дивно, дуже позитивне явище. По-
ясню чому. Фактично, мені здається, що в ідеалі критик має 
прагнути того, аби бути не тільки суспільним медіатором, а й 
провідником певної групи глядачів до їхнього театру. 

Ця річ начебто виглядає достоту самоочевидною, але на-
справді наша критика загалом так писати не вміє. Грубо кажу-
чи, вона не володіє інструментарієм того, як про великі духовні 
цінності треба вміти говорити мовою газети «Бульвар». Або 
мовою якоїсь глянцевої «Лізи» чи «Наталі», тобто примітивних 
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«жіночих» видань. Але ж і в цих виданнях готові писати про 
те, що в Театрі ім. Франка, чи в Театрі ім. Лесі Українки, чи в 
Театрі на Подолі, чи в театрі «ДАХ» йде якась вистава. І у цих 
видань є свій читач. Ми звикли цього читача-глядача і взагалі 
цю людину з висоти своїх знань та освіти не дуже й то поважа-
ти: мовляв, він Толстого не читав, про Достоєвського не чув, а 
про Пруста взагалі ніколи не дізнається. Але ця людина, тим 
не менш, насправді все одно має мінімальний якийсь потяг до 
мистецтва. 

Тому я вважаю, що сьогодні величезне професійне завдан-
ня для критики полягає в тому, щоб цю «загальноприйнятну» 
мову розвивати. Тобто бути у певному сенсі – використаю до-
волі неточне слово – «хамелеонами», тобто більш тонкими і 
гнучкими у своєму інструментарії людьми. При цьому, якщо 
ти не можеш сюди писати – не пиши. І ми це зараз дуже добре 
бачимо за публікаціями у пресі. Більшість професіоналів, на-
ших колег, практично не виступають із серйозними статтями, 
з рецензіями – вони не мають попиту. Там, де раніше потріб-
на була аналітика, авторитетна думка, сьогодні, в кращому разі 
вимагають рекламної інформації. Про якесь неспростовне су-
дження, як це раніше було у газетах, взагалі не йдеться. І мені 
здається, що цього ще дуже довго не буде. Тому, скажу, може, 
дещо брутально, але «лікарю, зцілися сам». Тобто я не думаю, що 
ми мусимо мати претензії до епохи, до світу, до суспільства –  
через те, що наша професія начебто не розвивається. 

Але мутація критики у бік поводиря-порадника в будь-
якому разі триватиме. І я абсолютно погоджуюсь з тим, що 
шлях оцінок, ярликів абсолютно згубний для нашого фаху.  
Я таку оціночну критику називаю «змагання з фігурного ка-
тання». Особисто для мене така критика від початку девальво-
вана. Хоча, можливо, є якась референтна група у суспільстві, 
до якої така критика апелює, ця група, напевно, складається 
із чиновників-череванів, які потім ухвалюють рішення. Тоб-
то вона не пов'язана із глядачами, тому що пересічній людині 
критик, у першу чергу, повинен допомогти осягнути мову пев-
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ної вистави. І привести цю людину у те місце, де вона матиме 
якесь специфічне людське переживання. 

Можливо, цей погляд також видасться дивним, але вже ба-
гато років ми абсолютно справедливо говоримо, що ми не ма-
ємо експериментального театру, театру рафінованого, елітар-
ного. Насправді ж, повірте, цілком байдуже, якими засобами 
театр досягає свого головного ефекту – перетворення людини 
в людину. Це може бути ярмаркове видовище, це може бути 
найпростіший ляльковий театр на кшталт Тяпи Сергія Образ-
цова, а може бути і Някрошюс. Просто треба зрозуміти, що до-
поки існують Тяпа і Някрошюс, нам треба шукати мову, якою 
ми розповідатимемо публіці про перше і про друге. І допомага-
тимемо цій публіці  рухатись усередину себе. У цьому, мабуть, 
і полягає наша місія, якщо говорити високими словами. 

Неллі Корнієнко: Добре, що Ви говорили саме про це.  
Я абсолютно з Вами погоджуюсь, коли Ви говорите про від-
сутність вертикалі і хаос. Я хочу вкотре нагадати, що культура 
класики – це причинно-наслідкові зв'язки; це правило, що іс-
нує істина, і навіть інколи ми знаємо, кому вона належить; це 
правило так званого законодавчого розуму, тобто є закони, є 
матриці, яким треба наслідувати і т.д.; це ситуація, коли пра-
цює прогностичний метод. Зараз принципово змінилась кар-
тина світу і принципово змінилася картина художньої куль-
тури. Повторю – ми живемо у постнекласичному часі й про-
сторі. Що це означає, якщо говорити абсолютно примітивно? 
Це означає, що класичні матриці культури захиталися і почали 
розламуватись. І це не погано і не добре – культура працює 
на засадах самоорганізації, вона таким чином саморегулюєть-
ся, знищуючи втомлені естетично, етично, художньо картини 
світу. Культура згортає ці «старі» програми і висуває натомість 
інші. Так ось коли ми вступили у постнекласичний період, то 
мусимо рахуватися з його новими правилами: немає причин-
но-наслідкових зв'язків (причина може не мати наслідку, а на-
слідок може не мати причини). Зараз саме такий стан свідо-
мості, і це прекрасно. 
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Тепер щодо вертикалі. Вертикаль «поклав» у горизонталь 
постмодернізм, і він вступив у дуже хитрі стосунки із постне-
класикою, але це окрема тема. Я хочу тільки сказати, що якщо 
в класичній та некласичній культурах 90% можна було перед-
бачити, тобто можна було зафіксувати якимись законами, то 
зараз піраміда перевернулась абсолютно. Зараз не можна про-
гнозувати так звані ймовірнісні феномени, театральні у тому 
числі, вони існують у межах 7–10%, їх не можна передбачити, 
тому «лягла» вертикаль. 

Зараз набагато складніше критиці «вхопити» феномен, зро-
зуміти, чому він непрогнозований. Ось для цього і потрібно іти 
театрознавству до фундаментальних законів. І за відсутності 
будь-якої ієрархії, кожен феномен має право бути почутим, 
кожен має право на висловлювання. І критика цілком може 
бути «веселою», можна навіть жанри придумувати, скажімо, 
рецензія-комікс, чом би й ні? 

Борис Куріцин: Якщо ми хочемо говорити про стан сьогод-
нішньої театральної критики в Україні, то ми мусимо набли-
зитись до того реального стану, у якому вона сьогодні перебу-
ває. А це дуже прикра ситуація, тому що, з одного боку, у нас 
фактично немає фахових видань, і це ситуація ніби вже стала, 
нормальною, безпроблемною. Є одна-дві газети, які ще щось 
друкують, причому друкують за принципом «сподобалось – 
не сподобалось». І сьогодні для будь-якого театру (і не тільки 
для Театру імені Лесі Українки) це не має ніякого значення: 
по-перше, на глядача це ніяк не впливає і, по-друге, на театр це 
також ніяк не впливає. Тому що режисери сьогодні, вибачте за 
тавтологію, достатньо самодостатні, і актори також. Сьогодні 
виходить тільки одна ситуація, яка може, на мій погляд, вря-
тувати критику, я не кажу, що це аксіома, але цей варіант за-
пропонував ще років десять тому режисер Віталій Малахов на 
телевізійному «круглому столі», який ми влаштовували, і цей 
варіант – відкрита рецензія на трупі. Тобто, з одного боку, зні-
мається питання, а кому це адресовано, для кого працює кри-
тик? Адже для того, щоб друкуватися в газеті, і для того, щоб 
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це хтось читав, критик мусить додати якийсь скандальчик, 
якийсь «душок», але разом із тим там має бути і професійна 
складова, якої, зізнаюсь чесно, з роками дедалі менше. Більш 
того, зустрічаються такі шалені помилки, за які просто прикро 
перед акторами. Інколи порівнюються якісь речі непорівнянні, 
інколи рецензент пише про виставу, якої він не бачив, – і таке 
буває. І одна справа, коли це згаданий сьогодні Юзовський, чи 
Павло Марков, який прокидався у кінці вистави, але міг у по-
дробицях розказати все і проаналізувати – та сьогодні таких 
критиків, на жаль, у нас немає. 

Так ось у зв'язку із відкритими виступами, виникає пробле-
ма – хто з сьогоднішніх критиків візьме на себе відповідаль-
ність, сміливість прийти на трупу і говорити хоча б на рівні тої 
вистави, яку він бачив. І тут постає дуже серйозна проблема. 
І це не є проблемою навіть критики, це є вже проблемою те-
атру, тому що будь-який театр, навіть найнезалежніший, не 
може існувати поза критикою. 

Колись у радянські часи був такий дитячий фільм, він нази-
вався «Завтра друге квітня». Ідея полягала у тому, що першого 
квітня всі один одного розігрували, говорили неправду, а на-
прикінці фільму всі замислились, а що ж буде завтра? І хтось 
запропонував, а давайте ми оголосимо 2 квітня днем правди. 
От давайте ми сьогодні один одному, самі собі, будемо говори-
ти правду. Говорити чесно, що сьогодні театральному критику 
нема за що існувати, бо за гонорар за статтю він не зможе про-
жити навіть один день. До того ж сьогодні залишилось, якщо 
мені не зраджує пам'ять, три газети, які друкують, будемо ка-
зати, журналістські статті з приводу театру.

І третя проблема, що пов'язана із попередніми двома, – 
професія, знаєте, зникає. Тому що коли людина починає звика-
ти писати так, як їй замовлено, або вона знає, що вже мислить 
певним форматом, то нічого далі не буде. І від цього потерпа-
ють саме театри. Я ще раз підкреслюю, театри найбільше за-
цікавлені в тому, щоб театральна критика, театральна рецензія 
(не журналістська стаття, а саме рецензія) існували. Тому що 
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за 20-ті роки ХХ століття ми у своєму архіві маємо професійні 
рецензії, а за останні роки ми таких професійних статей не ма-
ємо. Більше того, сьогодні навіть доходить до того, що дехто з 
наших колег, на жаль, творить міфи про те, чого він не бачив...

А ті ситуації, які склалася цього року навколо і Шевченків-
ської премії, і  «Київської пекторалі», де в останній момент при 
нагородженні без відома експертів зняли три номінації, я вва-
жаю, взагалі виглядають як ляпаси критиці. І якщо критики на 
це адекватно не відреагують, це буде дуже прикро. 

Неллі Корнієнко: Всі дивуються, чого так мало цікавих ре-
цензій. І ми в Центрі теж багато розмірковували над цим фактом, 
і помітили цікаву закономірність: щойно у театрі з'являється 
серйозна професійна вистава, одразу ж з'являються і цікаві 
аналітичні матеріали про цю виставу. Театр провокує критиків 
на рецензії…

Олег Вергеліс: Мені б дуже не хотілося, щоб сьогодні ми 
репрезентували критику у форматі гоголівської унтер-офі-
церської вдови, яка сама себе висікла. Це по-перше. По-друге, 
слухаючи ваш спіч (звертається до Б. Куріцина. – Ред.), я ду-
мав усе ж про інше. Я не вважаю, що сьогодні нема тих людей, 
які можуть прийти в театр і їх послухають. Те, що говорите Ви, 
це, на жаль, неправда. Справа театру, як це організувати. Тому 
що, зауважу, театр виконує функцію вирощування критики.  
Я переконаний, без Анатолія Ефроса не було б Наталі Кримової, 
тої Кримової, яку ми знаємо. Можливо, якби не було Художньо-
го театру, не було б ні Павла Маркова, ні Анатолія Смілянського. 
Театр впливає на критику – це речі, які дуже міцно пов'язані. 

І не треба говорити, яка критика погана і чого вона не  
вміє – це неправда. У нас все ще лишилася преса. Звичайно, є 
засилля варварства масової культури – майже повністю зни-
щено професійний видавничий холдинг при Міністерстві куль-
тури, хоча там могли бути (і, мабуть, повинні бути) «полігони» 
для професійної критики, аналітики, але їх майже не існує. 

Ми не можемо сьогодні у тому суспільстві, яке ми маємо, 
спостерігати іншу ситуацію з критикою – добре, що хоча б 
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три видання є. А в тій же Москві, на яку ми дивимось, як на 
театральну Мекку, хіба краща ситуація? Там просто кількісно 
більше людей, що займаються професією….

Неллі Корнієнко: І там ринок більше…   
Олег Вергеліс: Тож я хочу сказати найголовніше: театр та-

кож винен у тому, що він не має тої кількості яскравих аналі-
тиків, адже саме театр запалює творчу іскру, саме він збуджує 
фантазію критика – і це дуже важливі речі. А наш театр по-
ступово переходить у формат «бульварного», і цьому не зара-
дить жодна аналітика.  

І ще один аспект, я думаю, дуже важливо для всіх, хто сьо-
годні пише про театр, не забувати про момент публіцистичнос-
ті, крім, зрозуміло, аналітики. Цей момент публіцистичності 
мусить бути обов'язково присутнім у тексті, аби привернути 
увагу тих, хто ще читає періодику, тих, хто ще відвідує театр. 

Неллі Корнієнко: Я хочу підтримати Олега у його думках, 
і повторити те, що кажу вже давно: театр все ж таки мусить 
бути суб'єктом. Тобто онтологічно, якщо говорити всерйоз, те-
атр і так є суб'єктом, просто не завжди він є домірним самому 
собі, точніше своїй потенційній суті. І якщо сьогоднішній єв-
ропейський театр так політично і соціально заангажований, то 
це тільки тому, що він відчуває свою роль суб'єкта, свій вплив, 
спроможність перебирати на себе за потребою певні суспільні 
функції і т.д. А якщо театр, навпаки, ховається на маргінеси, то 
тоді критика має бігти за ним? Що вона, власне, має робити? 
Це теж проблема, бо, дійсно, театр відповідальний за критику, 
як і критика відповідальна за театр.      

Наталя Владимирова: …Я нещодавно бачилася із Федором 
Стригуном, який пригадав історію, яка, як на мене, буде вель-
ми доречною при цій нашій розмові. Цю історію Федір Мико-
лайович розповідав на вечорі пам'яті Бориса Романицького: 
одного разу Стригун зустрів зажуреного Бориса Романицько-
го, тоді керівника Львівського театру імені М.Заньковецької 
і, звичайно, запитав про причину цього смутку. Причиною 
виявилась лайлива рецензія на виставу Романицького. Фе-
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дір Стригун почав утішати свого вчителя, мовляв, нічого, що 
сьогодні лайлива рецензія, а ось завтра неодмінно буде гарна. 
На це Романицький розпачливо відповів, що, звичайно, він це 
прекрасно розуміє, але ж минуть роки і якийсь «очкарик» від-
шукає саме цю лайливу рецензію, і що тоді ця людина думати-
ме про його виставу? 

Я думаю, ця історія вельми показова у форматі нашої роз-
мови, адже ми й так торкнулися багатьох речей, тут говорили 
і про цензуру формату, і про адресність театральної критики. 
Один із аспектів, що був винесений до обговорення, це: «адек-
ватність фіксації театрального процесу. Сучасна театральна 
критика як джерело для майбутніх досліджень історії театру 
ХХІ сторіччя».

Насамперед я вважаю себе все ж таки істориком, хоча до-
водилося писати і критично-аналітичні статті, і, як на мене, до-
сить продуктивно, коли ці досвіди перехрещуються. Колись 
я займалась реконструкцією театрального процесу, зокрема 
гастролями Сари Бернар у Києві. І мені, тоді молодій людині, 
спочатку було важко зрозуміти, чому одна з газет так агресив-
но налаштована і так погано пише про цю актрису? Поки не 
відшукала у численних антисемітських виступах, хто очолю-
вав цю газету і чим це було спровоковано. До речі, тоді ж стало 
зрозуміло, чому А. Чехов так іронічно і абсолютно несправед-
ливо відгукнувся про Сару Бернар – це було спровоковано 
глибоко суб'єктивним ставленням Чехова до іншої актриси… 

Так от про адекватність критики. Я у виступі кожного бачу 
цілком справедливі судження, але хочу на сто відсотків пого-
дитись із Сергієм Васильєвим, що сьогодні ми маємо справу 
з індивідуальною суб'єктивною думкою кожного, а не із за-
гальною істиною. Виходити сьогодні на якісь об'єктивні речі, 
аналізуючи, фіксуючи те, що відбувається у театрі, неможли-
во. Але все ж таки, щоб не втрачати професіоналізм, щоб за-
лишався якийсь професійний базис, треба звернути увагу на 
стосунки критика і театру. 
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З мого особистого досвіду: для того щоб суб'єктивна думка 
була якомога більш об'єктивною, я намагаюсь взагалі не мати 
ніяких стосунків з театром, з акторами. Мені здається, що це 
той момент, який доволі часто впливає на те, що ми читаємо в 
рецензіях. Адже коли ти особисто знаєш когось, ти дивишся 
виставу і мимоволі виправдовуєш якісь негативні моменти. 

І мушу погодитись, що сьогодні театральна критика переби-
рає на себе функції журналістики (чи, навпаки, журналістика 
перебирає функції критики), але нічого страшного я в цьому 
не бачу. Але базова театрознавча освіта все ж мусить бути при-
сутня, адже трапляються такі прикрі недоречності, такі «ляпи» 
у журналістських текстах, більш того, стають очевидними не-
знання ані історії театру, ані історичних театральних процесів, 
що просто в одну мить перекреслюють будь-яке, навіть цікаве, 
висловлювання-враження.

Неллі Корнієнко: Щодо суб'єктивності не тільки крити- 
ки, але, взагалі, людського сприйняття є доволі цікаві дослі-
дження – соціологічні, а зараз уже й фундаментальні. Хочу 
зауважити, що коли людина пише про будь-що, чи яка щось 
оцінює, то 90% такого висловлювання – це самопроекція. 
Отже, й рецензія – це також самопроекція рецензента, адже 
це його досвід емоційний, духовний, інтелектуальний. І сьогод-
ні фундаментальна наука стверджує, що всього 10% усього, що 
людина бачить, сприймає, пізнає, вона може раціоналізувати і 
«засвоїти», тоді як, повторюсь, 90%  – це різнорівневі збіги з 
індивідуальним досвідом. Тобто прибрати суб'єктивність, зро-
зуміло, неможливо, але, коли йдеться про професійну крити-
ку, ми можемо говорити про її межі.  

Гліб Афендик (випускник НАУКМА, Київ): Театральний 
критик, зрозуміло, мусить мати високий рівень фахової осві-
ти, ґрунтовні знання з історії і теорії театру. Але, як на мене, 
потрібні ще кілька речей. По-перше, критик мусить мати ін-
телектуальну позицію, тобто це до проблеми аполітичності і 
відсутності єдиної вертикалі. І, по-друге, критик мусить бути 
у контексті інтелектуального життя хоча б загальноєвропей-
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ського, орієнтуватися у різних філософських і культурних 
концепціях. Всі присутні кажуть про проблеми нестачі коштів 
чи закриття видань, а критик мусить передусім мати позицію і 
відстоювати певні державні цінності…

Сергій Васильєв: Ви, юначе, дуже небезпечні слова вико-
ристовуєте. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Просто лю-
дина мусить мати систему цінностей і знання. І чим більше 
вона має цих знань, і що чіткішою є система її цінностей, тим 
краще вона буде писати, якщо у цієї людини взагалі є нахил до 
писання і якісь здібності. Тому вибудовувати треба передусім 
свою індивідуальну етичну систему. Інакше ми приречені весь 
час існувати серед зовнішніх теорій, а будь-яку теорію в будь-
який момент можна замінити. Ви, напевне, ще зрозумієте, що 
демократична система не менш тоталітарна, ніж тоталітарна 
система. І виходить, що передусім треба думати про людину і 
про людину в собі. Допоможіть людині бути щасливою: якщо 
ви бачите таку можливість у якихось художніх артефактах, то 
допоможіть й іншим це побачити – ось що таке критика.. 

І ще одна болюча проблема цієї професії – усі пишуть від 
імені якоїсь абстрактної розумної людини, яка «все знає».  
І тому всі тексти виходять, ніби на ксероксі зроблені… 

Гліб Афендик: Правильно, дуже важливо сформувати свою 
позицію, але її потрібно ще відстоювати… 

Сергій Васильєв: Але це дуже серйозне питання, як саме 
відстоювати? Маніфестом? Гаслом? Це все сьогодні не спра-
цьовує. Тому я й сказав на початку про необхідність пошуку 
мови, якою ти, як фахівець, людину зможеш привести до те-
атру. І ми сьогодні, повторюсь, існуємо у континуумі думок, і 
цю думку потрібно вміти висловити так, щоб тебе почули ще 
дві-три людини. 

Анна Липківська: Ми тут дуже часто використовуємо 
слово «професія», «професіоналізм»… Я, можливо, висловлю 
якусь крайню точку зору, але мені здається, що професії «те-
атральний критик» не існує. Важко сказати, чи вона існувала 
раніше, але те, що театральна критика сьогодні померла як 
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форма професійної діяльності, на мій погляд, це однозначно. 
Тому що професійна діяльність потребує неодмінно суспіль-
ного запиту, який реалізується у тому, що за певну діяльність 
людина отримує хоча б мінімальну зарплату, хоча б прожитко-
вий мінімум. От і все. 

У нас дуже хороший склад сьогоднішнього зібрання і тут, 
направду, більшість колег, які займаються театральною крити-
кою, присутні. І я думаю, що для них, як і для мене, театраль-
на критика є додатком до основного виду діяльності: наукової 
роботи, чи роботи в театрі, викладацької практики і т.д. Тобто 
суспільного запиту на цю професію не існує, бо якщо б він був, 
він обов'язково був би виявлений численними, а не одинични-
ми вакансіями у засобах масової інформації. 

Чи зацікавлений сьогодні театр у критиці? Дуже рідко і 
дуже вибірково. Ось приклад із моєї практики. Світлої пам'яті, 
директор Волинського обласного театру Богдан Береза пока-
зав мені якось журнал із моєю статтею, не сильно комплімен-
тарною, проте єдиною статтею, присвяченою в журналі саме 
цьому театру.  І журнал був уже такий затертий, ніби ним два 
роки у пінг-понг грали. А чому? Береза розповів, що він ходить 
із цим журналом по кабінетах чиновників і б'є цим журналом 
об їх столи, «вибиваючи» ось так гроші для театру. Ось для 
чого потрібна критика в окремо взятому випадку. Але ситуації 
у Києві і регіонах, зрозуміло, різні.  

Я не згодна з Борисом, що у критиків не вистачить сміли-
вості прийти на трупу з «відкритою рецензією», тому що ми 
постійно цим займаємося…

Борис Куріцин: Аню, можна я тебе переб'ю? Я казав не 
про відсутність сміливості. Сміливість – це прийти і, скажімо, 
роздягнутися до гола, тут нема питань. Тут проблема інша, щоб 
трупа захотіла це почути. А для цього потрібно створювати ав-
торитет критика…

Анна Липківська: Я про це й кажу, що рецензіями на трупі 
ми займаємося і на фестивалях, і на індивідуальні запрошення 
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театрів. Якщо  театр зацікавлений у критиці, він завжди зна-
ходить, до кого можна звернутися… 

Але, повторюсь, театральна критика на сьогодні – це 
хобі. І якщо ми будемо ставитись до цього як до хобі, тоді ви-
никає зовсім інша проблемна ситуація – відсутність жодних 
зобов'язань, крім власних етичних. Тобто все залежить від 
форми індивідуальної поведінки. І я навіть не думаю, що тут 
може бути якась форма корпоративної солідарності, адже кор-
порація теж передбачає професійну спільноту. Тобто така абсо-
лютно «прозора» ситуація – ми нікому нічого не зобов'язані, 
ми ні перед ким не звітуємо. Якщо мене «пробило» написати 
статтю, я розумію, що мені за неї ніхто нічого не заплатить, я 
викладаю її безкоштовно на Інтернет-порталі. Тож я закликаю 
до тверезої і адекватної оцінки себе у сучасному просторі. 

А зараз я буду трошки суперечити сама собі, оскільки ска-
зала, що кожен вільний чинити так, як йому підказує власне 
сумління. Але я також твердо знаю одну річ: якщо ми сьогодні 
не фіксуватимемо наш театр, то вже завтра нам, як історикам, 
не буде з чого складати театральну картину часу. І це не за-
клик, це просто інформація для власного сумління, тому що ми 
мусимо сьогодні лишити такі ж матеріали, за якими через 20-
30 років можна буде хоча б приблизно реконструювати наш 
театр. Але, повторюсь, це проблема особистого вибору, а не 
«професійної діяльності», термін, який щодо театральної кри-
тики наразі вживати просто некоректно. 

Марина Котеленець: Аня Липківська сказала багато того, 
про що планувала говорити і я. Але я дещо додам. Те, що сьо-
годні у критики залишається не так уже й багато шляхів для 
самореалізації – це очевидно. Колись за радянських часів був 
створений замкнений цикл, де критика виконувала роль само-
рефлексії театру (якщо відкинути нав'язану ідеологічну анга-
жованість). Сьогодні варіанти реалізувати себе у професії: або 
займатися театрознавством, тобто фундаментальною наукою, 
чи йти у журналістику, але при цьому не обмежуватися тільки 
театром, а бути спроможним зафіксувати та проаналізувати 
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широке коло мистецьких явищ у різних видах мистецтва. Є ще 
один варіант в Україні, на жаль, поки що не розвинений – це 
критик як куратор, продюсер мистецьких проектів. Але для 
цього потрібно мати діючий великий театральний ринок, який 
є, скажімо, в Європі та в Росії. 

І ще зауважу про потужні можливості Інтернету, де за 
відсутності будь-яких визначених критеріїв кожен має мож-
ливість для висловлювання. Тобто кожен глядач потенційно 
може стати критиком щойно переглянутої вистави. А театр, у 
свою чергу, саме завдяки Інтернету може отримувати безпо-
середню рефлексію на свою роботу від глядачів… 

Анатолій Баканурський:  Критика у сучасному театрі віді-
грає дивну роль. З одного боку, вона претендує на вирішальне 
слово-судження-вирок щодо сценічного артефакту, з іншого – 
відзначається неприхованим маргінальним комплексом. Іншими 
словами, проблема полягає у тому, як співвідноситься судження 
критики про саму себе, і як насправді виглядає вона в контексті 
поточного театрального процесу.

Претензії критики легко зрозуміти, вони розташовані десь 
біля генетичної ватерлінії професії. У світовій театральній прак-
тиці професія критика завжди була престижною. До критики до-
слухались театральні практики, критичні опуси користувалися 
попитом у глядачів, окремими збірками виходили вибрані статті 
про театр, нарешті, критичні статті непогано оплачували різні ви-
дання.   

Здавалося б, сучасному критику можна тільки заздрити.  
У його розпорядженні багатий театральний спадок, про який ще 
два десятки років тому можна було б тільки мріяти. Видані праці 
не тільки класиків критичного цеху, а й праці театральних прак-
тиків, імена яких були відомими лише з підручників з історії теа-
тру. Видані праці мистецтвознавців, культурологів та філософів, 
постаті яких визначали як знакові, проте їх праць не друкували. 
Нарешті, у користуванні сьогоднішнього критика весь безмеж-
ний простір Інтернету. Проте не все так однозначно.  
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Колись ті, хто писав про театр (я маю на увазі класиків теа-
тральної критики) з усією відповідальністю могли назвати себе 
цехом, тобто групою людей, поєднаних за фаховими ознаками. 
Їх кількість була обмеженою, спеціальність критика була касто-
вою. І потрапити до цього цеху було нелегко. Потрібно було від-
повідати багатьом вимогам, і, перш за все, бути до мозку кісток 
людиною театру.  

Сьогодні на театральні теми має право висловлюватися ко-
жен. Прийшов, побачив, написав… Кордони професії розмиті, та 
й професією те, що є предметом розмови, назвати важко. Вона 
знівельована універсальним поняттям «журналістика». Про театр 
сьогодні пишуть, між іншим, ніби із запізненням підтверджуючи 
теорію «мозаїчної культури» Абрама Моля. 

Маючи можливість користатися величезними зовнішніми 
можливостями (спілкування із багатим масивом літератури, 
виставами, іншими видами спеціальної інформації), якими не 
володіло жодне із попередніх поколінь критиків, однак жур-
налісти, які пишуть про театр, в основному виглядають сірою, 
одноманітною масою.  Невелика кількість яскравих винятків-
індивідуальностей, зрозуміло, ситуації не міняють. 

Театральна критика сьогоднішнього дня розташовується, за 
словами Камю, «між двома безоднями: дрібничками та пропа-
гандою». Можливо, відомий філософ і не мав на увазі сценічне 
мистецтво, проте аж надто гарно його афоризм пасує до того, 
як сьогодні виглядає наша театрально-критична думка. 

З одного боку, сьогоднішня театральна критика втратила 
почуття театру. Читаючи рецензії, не отримуєш, як правило, 
ані уявлення про виставу в цілому, ані про режисуру, актор-
ські роботи змальовані (саме змальовані, а не проаналізовані) 
у загальних словах, на кшталт клішовано-стереотипних фраз 
глибоко провінційних рецензентів ХІХ століття: «Також гарно 
виглядав актор… у ролі…». А втім все це щедро компенсується 
термінологічними наукоподібними глосолаліями, перетворе-
ними на корпоративну мову театральної критики.  
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На практиці за всіма «екзистенціями», «дискурсами», «нар- 
ративами» та «парадигмами», які часто-густо зустрічаються у 
лексиці сучасного театрального журналіста, в результаті чітко 
проявляються симптоми, за Камю, «дрібнички». Такий науко-
подібний симулякр засвідчує лиш єдине: критику сказати про 
виставу, виявляється, нема чого. Однак професійна недоріку-
ватість підмінюється гіпертрофованим до хворобливості потя-
гом до вербального самовираження, що підмінює собою фено-
мен вистави – того, власне, заради чого й існує критика. Та-
ким чином, один із небагатьох жанрів, що вижив, – рецензія, 
як правило, перетворюється у нехитрий переказ змісту виста-
ви, декорований розумною, наукоподібною, але нейтральною 
термінологією. При цьому забувається, знову таки, елементар-
не: театрознавство (і критика як його складова) – наука, і як 
кожна наука, воно має свій категоріальний апарат. І перш ніж, 
як казала чеховська героїня, «освіченість свою демонструва-
ти», належало б оволодіти тою мовою, якою заведено вислов-
люватися, коли пишеш чи говориш про театр. У зв'язку зі ска-
заним хочу адресувати сьогоднішнього критика до Е. Йонеско, 
якому, як мені видається, вдалося сформулювати професійну 
та моральну складову сучасної критики: «Поганий критик – 
це критик гордий, який бажає нав'язати себе твору, критик, 
який намагається зайняти зверхню позицію щодо твору. Кри-
тик мусить бути не стільки шкільним учителем, скільки учнем 
твору. Однаково складно бути і самим собою, і відмовлятися 
від себе». 

Інша проблема – ангажованість тих, хто пише про те-
атр. Тут виникає небезпека другої «безодні», про яку писав 
Камю. Це «пропаганда», яка має характер замовлення, яка 
обов'язково встановлює сервілістські стосунки із «пропаган-
дистом». Пропаганда, що інколи залежить від смакових упо-
добань, особистих стосунків театру із конкретним виданням, 
яке, замовляючи критикові рецензію на ту чи ту виставу, «за-
мовляє» і відповідне ставлення до неї. І доволі часто замовни-
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ком статті виступає і сам театр, ангажуючи представника кри-
тичного цеху.

Ось між цими двома «безоднями» і балансує більша части-
на театральної критики, компенсуючи «дрібничками» і «про-
пагандою» приблизно-аматорське володіння фахом, але аж 
ніяк не мистецтвом аналізу вистави. 

Заходів на виправлення цієї ситуації – цілий комплекс, усі 
їх важко перерахувати, неодмінно щось залишиться поза ува-
гою. Тут потрібні колективні інтелектуальні та економічні зу-
силля, що підкріплені державною підтримкою.  

Віталій Жежера: Я буду говорити так, як я відчуваю. Оскіль-
ки я не аналітик, то краще не скажу, ніж було сказано колега-
ми до мене. Скажу щиро, мені страшенно подобається те, що 
тут відбувається, оскільки прозвучало стільки багато цікавих 
різних голосів. Це втішає і свідчить про те, що навіть якщо ми 
й не рухаємось кудись (а я в цьому сумніваюсь), але принаймні 
ми існуємо! 

Як бачу професію я. Просто приходиш куди-небудь і на-
магаєшся зрозуміти, добре тобі там чи ні. Ось як добре тут і 
зараз… Якщо взяти і порівняти будь-який театр з нашою ком-
панією, з усіма, хто тут зібрався, то не знаю, чи знайдуться такі 
театри (хоча, можливо, такі є), які були б потужніші і цікавіші, 
ніж ми, коли ми ось так самі себе відчуваємо, про себе говори-
мо, себе аналізуємо. Мені здається, що ми зараз у досить вигід-
ному стані. Ми не є певною кастою людей, яка відстає від сво-
го часу і життя. Вибачте за банальність, але нам все ж таки є що 
сказати театру. І, думаю, в театрі з цікавістю це вислухають…

Запис і редакція Ірини Чужинової


