КАПЭРНІК ТЭАТРА

Паэт, акт ор і маст ак, Ант анэн Арт о найбольш
вядомы як т эарэт ык маст ацтва і стваральнік “т эат ра
жорст касьці”. Гэт а, бадай, найбуйнейшая пост аць,
якую вылучыў на далягляд сучаснага эўрапейскага
мысьленьня авангардны тэат ар. Паводле Мераба
Мамардашвілі, “т акія душы можна было б назваць
пакутнікамі думкі ці пакутнікамі духа. У ХХ ст агодздзі
было некалькі т акіх душаў. У нейкім сэнсе Арт о можна
паст авіць у адзін шэраг зь Ніцшэ”.
Шт о да мяне, дык я б далучыў бы да гэт ай пары
яшчэ і Ван Гога. І рэч ня т олькі ў падабенст ве лёсаў:
адзінот а, бяскоцыя няўдачы і пакут ы, вар’ят ня,
пасьмярот нае
абвяшчэньне
геніем.
Зьмест ам
творчасьці і наканаваньнем кожнага зь іх ст алася
рашучая пераацэнка кашт оўнасьцяў эўрапейскае
цывілізацыі -- адпаведна, у філязофіі, жывапісе і
т эат ральным маст ацтве. Шмат агульнага маюць нават
іхнія ст ылі пісьма: пагарда да бяскроўнай, высушанай
формуламі акадэмічнасьці, неверагодна шырокае
ассацыят ыўнае поле, бязьліт асная шчырасьць думкі. А
галоўнае, калі знаёмішся зь іхнімі т ворамі --- адчуваеш
балючы апёк, ачышчальны шок ня ў лепшых закут ках
уласнага духу, а за ім — дзівоснае разьняволеньне і
здольнасьць спраўдзіць, нарэшце, сваё няўцямнае
наканаваньне.
Кожны твор Арт о — гэт а спроба ўсеабдымнага,
т ат альнага ў сваёй шчырасьці ўчынку. маст ацт ва, на
ягоную думку, чаго-небудзь варт ае т олькі т ады, калі
маст ак на шкадуе свайго розуму, а т аксама крыві і
плоці дзеля мэт афізычнае і эст этычнае рэвалюцыі ў
самім чалавеку ды наўкола яго. Маст ацт ва патрабуе

ад т ворцы самаахвярнасьці, бо “калі я паэт ці акт ор,
т о не дзеля т аго, каб пісаць або дэклямаваць вершы,
але каб пражыць іх”.
Творчасьць, паводле яго, павінна быць не
адмаўленьнем ад удзелу ў рэчаіснасьці і ўцёкамі зь яе ў
гульню бессэнсоўнымі словамі, але невычэрпнай
крыніцай для самога мат эрыяльнага сьвету. У “Ліст ах з
Р адэзу” ён кажа пра гэт а т ак: “Я хачу, каб паэмы
Франсуа Віёна, Шарля Бадлера, Эдгара По ці Жэрара
дэ Нэрваля спраўдзіліся, і жыцьцё, нарэшце, выйшла
на волю з кнігаў, часопісаў, т эат раў ды набажэнст ваў,
дзе яно захоплена ў палон і укрыжавана”.
Адной
з галоўных
прычынаў “задушлівай
ат масфэры, у якой мы жывем без надзеі на апэляцыю
або ўцёкі”, Арт о называе пашану да ўсяго напісанага,
сфармуляванага ці намаляванага, — да ўсяго, шт о
займела кананізаваную фрму і знайшло ў ёй сваю
сьмерць (“Пакончыць з шэдэўрамі”). Калі апрача
культ урнай эліты ніхт о не цікавіцца сучасным
маст ацтвам, літ арат урай, т эат рам — гэт а сьведчыць,
шт о яны канаюць у сваіх жорст ка зафіксаваных
формах, якія ўжо даўно ігнаруюць пат рабаваньні
часу.
У “Ліст ах аб мове” Арт о адзначае, шт о мы
перажываем
эпоху
зруйнаваньня
ўсіх
былых
кашт оўнасьцяў, калі жыцьцё распадаецца ля самога
свайго мурку. У маральным або сацыяльным пляне
гэт а праяўляецца ў пачварным выбуху першасных
жаданьняў і вызваленьні найбольш нізкіх інст ынкт аў.
Маст ацтва ж, і ў т ым ліку т эат р, не зважае на
маральны кіпень, дзе т онуць чалавечыя душы, — і
т аму справядліва, шт о публіка адварочваецца ад
т эат ра, які адасобіўся ад “паэтычнай і мітычнай
рэчаіснасьці”. Арт о кідае сучаснаму т эат ру папрок у

жахлівым браку ўяўленьня. Сапраўдная мэт а т этра —
ствараць Міт ы, на якія магла бы абаперціся нашая
шалёная эпоха, ст вараць нейкую мэт афізычную
праст ору, больш т рывалую і жыцьцядайную за саму
“рэчаіснасьць” (якую Арт о ў падмове да “Манаха”
называе “экскрэмэнт ам духу”).
Культ уролягі мяркуюць, шт о тэат р нарадзіўся як
паст уповая сэкулярызацыя рэлігійных цырымоніяў і
рыт уалаў. Цяпер, калі для заходняй цывілізацыі ўжо не
заст алося нічога сьвят ога, т эат ар т аксама ст раціў
рэшт кі сваёй магічнай ці літургічнай сутнасьці,
пат ануў у нат уралізьме і псыхалягізьме, яшчэ больш
т рывіяльных і дробных за самое жыцьцё. Арт о —
магчыма, першы т эарэт ык і практ ык т эат ра (пот ым
будуць Ежы Грат оўскі, Пітэр Брук ды інш.), хто адчуў
пат рэбу ў новай сакралізацыі сцэнічнага дзейст ва і
вярт аньні празь яго да першавыт окаў чалавечага
духа. Ён верыў, шт о т эат ар у сваім найвышэйшым
праяўленьні здольны ўзьдзейнічаць на “выгляд і
формаўт варэньне рэчаў і целаў”, а ў рэшце рэшт —
ачысьціць
цывілізацыю
ад
усіх
яе
шлакаў,
мат эрыяльных і духоўных, у своеасаблівым “акце
экзарцызму, шт о неабходны нам, каб даклясьці
нашых дэманаў”.
Дзеля гэт ага т рэба, перадусім, “пакончыць зь
ідэяй шэдэўраў, прызначаных для гэт ак званай эліт ы,
шэдэўраў, якія не разумее нат оўп” Прычым пад
“эліт ай” Арт о факт ычна разумее ня т олькі найбольш
духоўна
разьвіт ую
част ку
грамадзтва,
але
і
канст ыт уцыйную вяршыню кожнага чалавека —
ягоны розум: у т ым ст ане маральнага змардаваньня,
які апанавў усіх нас, “прымусіць мэт афізыку ўвайсьці
ў душы можна т олькі праз скуру”.

Адзінае, шт о рэальна ўзьдзейнічае на чалавека
або нат оўп, падкрэсьлівае Арт о, — гэт а жорст касьць:
“Прасякнут ы ідэяй, шт о нат оўп здольны шт осьці
разумець т олькі праз эмоцыі і шт о бессэнсоўна, як гэт а
адбываецца ў т радыцыйным псыхалягічным тэат ры,
спадзявацца на розум нат оўпу, Т эат ар Жорст касьці
мае намер зьвярнуцца да паст аноўкі масавых
відовішчаў <...>, закрануць надзэнныя трывогі мас —
т рывогі нашмат больш пільныя і вост рыя, чымсьці
т урбот ы яокга-кольвек асобнага індывіда” (“Т эат ар і
жорст касьць”). Калі высокае маст ацтва хоча ізноў
ст ацца пат рэбным народу, яно павінна закранаць
чалавечую іст оту ня менш глыбока і балюча, чым
”каханьне, злачынства, вайна або вар’яцтва”.
Арт о марыць пра т эт ар, які ня могуць абагнаць
падзеі
рэчаіснасьці,
які
ўзвышаўся
б
над
нет рываласьцю часу: “Мы хацелі б ст варыць з т эат ра
рэальнасьць, якой сапраўды можна было б даць веры,
- рэальнасьць, якая ўрывалася б у сэрца і пачуцьці
т ым праўдзівым і балючым апёкам, шт о прыносіць з
сабой усялякае сапраўднае адчуваньне”. Дзеля гэт ага
т эат ар павінен ст ацца ня менш анархічным,
крыважэрным, вар’яцкім, злачынным, чым нашыя
сны. Т рэба, каб глядач быў прымушаны паст авіць пад
сумненьне ня т олькі вонкавы невыразны сьвет, у якім
ён шт одзённа жыве, але і пачварны складнік уласнае
душы, убачыў іншымі вачыма рэальнасьць і “ўласнае
паэт ычнае мейсца ўнут ры яе — сярод сноў ды іншых
падзеяў”.
Т эат ральная сцэна ўяўляецца Арт о, магчыма’
адзінай на сьвеце сувярэннай праст орай чалавечага
існаваньня, дзе чалавек вызваляецца ад удзелу ў
сусьветным спэкт аклі, паст аўленым на гэт ай плянэце
Богам, і бырэ на сябе самога адказгнасьць за ўсё, шт о

т ут адбываецца. Унут ры гэт ак званай рэальнасьць мы
заст аемся пэрсанажамі ня лепшага сну Вышэйшай
іст от ы, абудзіцца ж да ўласнага існаваньня нам
павінен дапамагчы т эат ар: “Калі я жыву, я не
адчуваю, шт о я жыву. Але ж калі я іграю — т ады
т олькі і адчуваю, шт о існую. І шт о можа перашкодзіць
мне паверыць у сон т эат ра, калі я веру ў сон
рэчаіснасьці?.. Але т эат ар падобны да вялікага ст ану
бадзёрай сьвядомасьці, бо т ут я сам кірую ўсялякай
лёсаўт варальнай
выпадковасьцю"
("Т эат ар
Сарахвіма"). Загана т радыцыйнага рэаліст ычнага
т эат ра, паводле Арт о, палягае менавіт а ў т ы, шт о ён
пазбаўлены гэт ых дэміюгічных здольнасьцяў.
І т ут ідэі Арт о выяўляюць сваю сугучнасьць
ат эіст ычнаму экзыст энцыялізму Ж.-П. Сарт ра, для
якога сцэна "т эат ра жорст касьці" ст алася адным з
прыкладаў ут воранай чалавекам шчыліны ў быцьці,
вакна ў "нішт о", у пазаісны сьвет, непадуладны
законам прыроды (арт ыкул "Міт і рэальнасьць
т эат ра"). Паводле Сарт ра, т олькі чалавек на гэт ым
сьвеце нясе ў сабе зерне свабоды, т олькі ён мае
неакрэсьленую будучыню і, няздольны быць адным і
т ым жа, павінен бесперапынна выбіраць самога сябе,
імправізаваць, бясконца мяняць ролі і маскі. Акт ор на
сцэне "т эт ра жорст касьці" -- прыклад свабоднага, не
санкцыянаванага ніякай вышэйшай інст анцыяй або
ўласным мінулым, чалавечага існаваньня.
Сцэна Арт о -- гэт а мэт афізычная праст ора, дзе
чалавек мае магчымасьць ня т олькі "адваяваць" у
Бога свой лёс, але нават пераст варыць уласнае цела.
Нашую
няздольнасьць
сьвядома
пражыць
экзыст энцыяльныя межы ўласнага існаваньня -нараджэньне і сьмерць, -- Арт о адчувае як
"абкрадзенасьць", прычым злодзеем зьяўляецца Бог: ён

выкрадае
ў
чалавека
ягонае
цела,
ягоныя
нараджэньне т
сьмерць,
ягоную
мову,
якія
ўцягваюцца ў працэс рэпрэзэнт ацыі, замяшчэньня,
адлюстраваньня, падмены, двайніцт ва.
Кожны чалавек -- т олькі пэрсанаж сусьветнай
гіст орыі,
якім
іграе
перад
самім
сабою
-нараджаецца, гаворыць, памірае -- Бог: "Я мяркую,
шт о заўсёды ў апошнюю перадсьмяротную хвіліну ў
чалавеку зьяўляецца нехт а іншы, каб пазбавіць яго
жыцьця" ("Ван Гог: самазабіт ы грамадзт вам"). Як і
Ніцшэ, Арт о хоча пакончыць зь пераймальніцкім
ст ат усам маст ацтва, з арыст оцелеўскай эст эт ыкай, бо
"маст ацтва -- гэт а не іміт ацыя жыцьця, але жыцьцё -гэт а
перайманьне
нейкага
т рансцэндэнтнага
прынцыпу, зь якім нас зноў злучае маст ацт ва". І
менавіт а тэат ар павінен ст ацца першапачат ковым
мейсцам гэт ага разбурэньня пераймальнасьці; бо
болей,
чым
якое-кольвек
іншае
маст ацт ва,
псыхалягічны і лёгацэнтрычны эўрапейскі тэат ар быў
апанаваны ідэяй адлюст раваньня і ўзнаўленьня, шт о
высмокт ваюць самат оеснасьць арт ыст а і паст аноўкі
(Ж. Дэрыда: "Тэат ар жорсткасьці і канец спэкт аклю").
Т эат ар
жорсткасьці
ня
ёсьць
нейкім
прадст аўленьнем. Гэт а само жыцьцё -- у т ой меры, у
якой яно непадуладна разуменьню, фіксацыі і
перайманьню. Т эат ральная ідэя ппавінна пранізваць і
аднаўляць кожную часьцінку існаваньня і плоці
акт ора (наколькі магчыма -- і гледача) праз, свайго
кшт алт у, перавыхаваньне органаў: органы для Арт о -гэт а прадст аўнікі цела, агенты Бога-злодзея. Ідэю
"цела бяз органаў" пот ым разьвілі ў творы "Капіт алізм і
шызафрэнія" Ж. Дэлёз Ф. Гват ары, скарыст оўваючы
яе побач з "машынай жаданьняў" і "рызомай" у якасьці
мадэлі суб'ект а, адрознага ад карт эзіянскага і

буржуазнага чалавека "cogito ergo sum". Крыза
сучаснай цывілізацыі яны т аксама т лумачаць агульнай
страт ай самаідэнт ычнасьці, паразыт аваньнем на
ўжжо гат овых формах рэчаіснасьці і культуры.
Адзначу, шт о багаборца Арт о, парадаксальным чынам,
выст упае супраць рэпрэзэнт ацыі поруч з царквою,
якой ува ўсе часы не падабалася, шт о акт ор
прадст аўляе на сцэне іншых людзей і праз гэт а
страчвае самат оеснасьць сваёй душы.
Вельмі важнае пыт аньне -- ст аўленьне Арт о да
слова ў т эат ры. Паводле яго, т рэба аднавіць сцэну
(паст аноўку) ува ўсіх яе правах, большасьць якіх
узурпаваў
драмат ургічны
т экст .
Сапраўдная
т эат ральнасьць супрацьлеглая літ арат уры, т экст аваму
т эат ру, дыялёгам і ўвогуле апавядальнасьці. Сучасны
т эат разнаўца П. Паві сьледам за Арт о канст ат уе, шт о
эўрапейскі тэат ар на працягу доўгага часу, ад
Арыст оцеля да пачат ку нашага ст агодзьдзя, быў
пераважна лёгацэнт рычным: галоўным зьмест ам
гэт ага маст ацтва былі перадача і ўспрыманьне
літ арат урнага т экст а, а ўсё, шт о нельга прамовіць
(чаго няма ў дыялёгах), -- апынулася дзесьці на заднім
пляне. Арт о адным зь першых узьняў паўст аньне
"цела" п'есы (г.зн. спэкт акля) супраць яе "душы"
(драмат ургічнага т эксту). Вышэйшым арганізат арам
сэнсу т эат ральнай падзеі ён абвасьціў не задуму
драмат урга (у сусьветным пляне -- Бога), а сцэну і ўсё,
шт о можна зь яе зрабіць падчас паст аноўкі. П.Паві
назваў гэт а "капэрнікавым пераварот ам" т эат ра. У
т эксьце "Т эат ар і культ ура" Арт о кажа: "Р азбурыць
мову, каб крануцца жыцьця, -- гэт а і значыць
займацца т эат рам". Вызваленьне ад дыкт ат уры
драмат ургічнага т эксту непазьбежна
вядзе да
зьнішчэньня мяжы паміж сцэнай і заляй, акт орам і

гледачом
(шт о і
засьведчыў далейшы
вопыт
авангарднага т эат ра).
Прызначэньне т эат ра -- не паведамляць гледачам
новыя зьвесткі пра рэчаіснасьць, але запрашаць,
нават прымушаць іх да саўдзелу ў пераст варэньні яе
нанова. Т акім чынам, мова сцэны вызваляецца ад
неабходнасьці быць зразумелай гледачам -- прынамсі,
на ўзроўні рацыянальнага мысьленьня. Глядач павінен
ат аясамліваць сябе не з пэрсанажам, а зь целам і
голасам самога акт ора, якія не паддаюцца ніякаму
прачыт аньню,
але
ўвасабляюць
агульныя
падсьвядомыя мары і жаданьні. Арт о верыў у т ворчую
магут насьць цела і голасу, вызваленых ад т ыраніі
т экст у, шукаў "мову, ранейшую за словы". На сцэне
т эат ра жорсткасьці словы павінны саст упіць мейсца
крыку акт ораў і, адпаведна, целы з дапамогай гэст аў
ужо не распавядаюць нешт а, але бязмоўна крычаць
("Афэкт ыўны ат летызм").
Гэт ы
дысыдэнт
сюррэалізму,
пасьлядоўнік
індзейскіх шаманаў і сярэднявечных альхімікаў,
перат варыў у спэкт акаль тэат ра жорсткасьці і свой
уласны лёс. Ягоныя кнігі не распавядаюць, яны
крычаць і сьпяваюць. Шкада, шт о сярод беларускіх
рэжысэраў, пісьменьнікаў, музыкаў хіба адзінкі маглі б
паўт арыць пякучыя словы Арт о: "Мы павінны быць
падобныя да зьведаўшых пакараньне сьмерцю, якіх
спальваюць, а яны ўсё працягваюць падаваць нат оўпу
знакі са сваіх вогнішчаў".

