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Левченко Олена 

театР  
за межами театРальностІ

Згідно з поставленою проблемою, необхідно 
встановити, де пролягають межі театральності.

Як відомо, проблему експансії меж театральності 
вустами героя трагедії поставив ще Шекспір своїми 
словами «весь світ – театр», які розширили і зву-
зили ці межі водночас. Розширили до меж світу, 
зрозумілого людям, звузили ж тим, що поняття 
театральності було зведено до однієї з формаль-
них ознак – маскування в прямому сенсі цього сло-
ва: надягання масок задля виконання тієї чи іншої 
визначеної ролі. Однак маска – це лише атрибут, 
інструмент, але не сутність театру. Іншими сло-
вами, цей умовивід експансійно розширив межі 
театральності в горизонтальному вимірі, але звузив 
і позбавив глибини у вимірі вертикальному, де, влас-
не, існує внутрішня форма, замість поняття «театр», 
тобто те, що робить театр саме театром і дозволяє 
цьому явищу зберігатися у процесі трансформацій, 
які відбувалися з ним упродовж століть.

Відтак поняття театральності у його щоденно-
му вжитку почало покривати царину, яка за своєю 
сутністю жодного стосунку до театру не має. Тоді 
виникає й певне закономірне припущення, що театр 
у своїх глибинних пошуках і формах безперешкодно 
може оселитися за межами того, що заведено нази-
вати театральністю. 

1. трансформація опозиції театральність / 
реальність у культурній антропології
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Отже, насамперед, ми спробуємо провести межу 
театральності, покликавши на допомогу сучасне 
(останні десятиліття) розуміння театру західною 
філософсько-культурологічною думкою (Звертає-
мося до західної думки не тому, що ми визнаємо 
її незаперечну перевагу, а тому що вітчизняна 
думка, на жаль, на власних засадах осмислювати 
театральність не поспішає).

Якщо з точки зору здорового глузду в першому 
наближенні проводити межу театральності, то зро-
бити це можна, виходячи з традиційної опозиції 
театральність / реальність: театральність закінчу-
ється там, де закінчується гра в життя й починається 
саме життя. Однак саме там, як засвідчила культур-
на антропологія в особах В. Тернера, Р. Шехнера 
та ін., починається наймасовіший, найтотальніший 
театр. І зовсім не тому, що «весь світ – театр», 
а тому, що перформативність, тобто здатність де-
монструвати себе, виявилася сутністю людини як 
соціальної істоти.

Мало того, глобальні перформативні парадигми 
почали використовувати у культурно-антропологіч-
них дослідженнях соціуму та щоденної поведінки 
людей [1, 2]. Сенс зближення театру й антропології 
полягав у дослідженні театральних технік як прихо-
ваного підґрунтя соціальної та політичної дії, дра-
матичного впорядкування подій; не обійшлося й без 
дослідження театральних творів як таких, в основі 
яких лежить соціальна та політична дія. У результаті 
цього зближення виходило, що performing (у їхньому 
розумінні) на сцені й у звичайній життєвій ситуації – 
це практично одне й те ж саме. Просто одне висту-
пало продовженням іншого.

Марно Е. Барба протестував проти використан-
ня ідей театральної перформативності для ана-
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лізу повсякденності та полемізував із засновником 
етносценології Ж.-М. Прадьє, підкреслюючи, що 
справжня театральність якраз не властива що-
денному життю, і саме з цієї причини театральна 
антропологія заснована на вивченні саме зміненої, 
відмінної від повсякденної поведінки перформера. 
Багатовимірність і зручність театральної моделі для 
дослідження усіх явищ і феноменів людського жит-
тя, зокрема соціального, прирікає «театральність» 
на широке служіння.

Якщо виходити із висновків вищезазначе-
них дослідників і вважати, що сутнісним атрибу-
том театральності є маска (роль), у тому числі й 
соціальна маска, властива щоденній поведінці, то 
подолати межі театральності має шанс навіть зви-
чайна людина – на самоті чи у тісному родинному 
колі. 

Аналогічна логіка спрацьовує і в дослідженні 
політичного життя, яке привласнює не лише ма-
ску, а й потаємну інтригу, надаючи численним охо-
чим можливість вибудовувати підтексти кожної 
політичної дії та події, а відтак і розгортати в своїй 
уяві цілі сюжети, які нічим не поступаються теат-
ральним. 

Між політичним партіями та цілими країнами 
розгортається видима боротьба в уявному просторі 
політичної комунікації, який набув ознак самостій-
ного віртуального простору з власними законами і 
правилами гри, які з одного боку відповідають за-
конам масового театру (чіткий конфлікт між добром 
і злом, яскраві однозначні образи постраждалого 
за правду, батька нації, агента іноземного впливу, 
головний критерій оцінки лежить не в площині «ху-
дожньо-нехудожньо», а «правда – неправда»).
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Політичні ток-шоу в поєднанні з іншими теле-
візійними формами присутності політиків на екрані 
набирають ознак реаліті-шоу. «Підступна» ж сут-
ність реаліті-шоу полягає в їхньому нестримному і 
неконтрольованому маскуванні під реальність, яке 
робить несвідомими учасниками (масовкою) вели-
кої гри у віртуальному просторі тисячі людей.

Саме те, що в реаліті-шоу аудиторія отримує ілю-
зію участі в подіях позаекранної реальності, тобто, 
висловлюючись нашими термінами, психологічний 
ефект інтерактиву, – низка дослідників [3], вважає 
сутнісною і базовою ознакою жанру з усіма наслід-
ками, що з цього випливають.

Відтак дія, яка розгортається в режимі реального 
часу, розрахована на взаємодію з глядачем за прин-
ципом зворотного зв’язку, і є театр.

Отже, театральність давно і впевнено посіла 
своє місце в реальному житті, внісши його у свої 
межі.

Тож чи не втратили сенс самі пошуки меж 
театральності, так само, як і того, що знаходиться 
за ними?

2. театральна антропологія в пошуках теат-
ральності 

Ґрунтуючись на масці (ролі) як ознаці театраль-
ності, яка фактично зруйнувала чи знівелювала 
саме поняття, спробуймо пошукати царину в театрі, 
де маска де не грає визначальної ролі.

Звісно, найперша фігура, яка спадає на думку, – 
це А. Арто, який перший пов’язав проблеми театру 
не лише з актором, а і з проблемами сучасної люди-
ни. Серед цих проблем не останнє місце посідали 
різноманітні «маски», які змушена носити людина 
в соціумі. Звільнятися від них А. Арто пропонував 
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саме в театрі шляхом «жорстокості» (як у акто-
ра, так і глядача) до себе, до власної особистості, 
яка часто виступає соціальною маскою, обме-
жуючи спілкування людини з реальністю у всій її 
повноті, а насамперед – із глибинами колективно-
го підсвідомого, відновлювати істинну, очищену від 
фальшу реальність.

Якщо ж звернутися до ключової фігури теат-
ральної антропології Є. Ґротовського, який своєрід-
но сфокусував ці пошуки і спрямував свої пристрасні 
зусилля на віднайдення самої сутності театраль-
ного, відкидаючи всі допоміжні «пристосування» у 
вигляді тексту, музики, живопису тощо, і подивитися, 
у чому ж він бачив мету роботи актора, то ця мета 
якраз і полягала у відновленні цілісності людської 
особистості. Відновлення цілісності особистості 
актора Є. Ґротовський бачив у жорсткій роботі над 
собою – «злущуванні «життєвої маски», за якою по-
винна відкриватися цілісна внутрішня реальність, 
яка мала надати правди тілесному життю. 

У дослідженнях Театру-Лабораторії Є. Ґротов-
ського театр почав шукати свою самість, неповторну 
внутрішню форму (форму форм). Творчим фіналом 
пошуків Є. Ґротовського став Театр Джерел, де 
заглиблення у царину внутрішніх форм – стихію 
нерозрізнюваного – нібито навіть вивело режисера 
за межі театру, адже «скасувало» потребу в глядачі.

Відтак людина, яка практикує театр на такій 
території, стає схожою на ідеального театрального 
автора, описаного Ф. Ніцше у роботі «Народження 
трагедії з духу музики»: «...він у такому стані стає 
схожий на моторошну казкову фігуру, яка здатна, 
повертаючи очима, оглядати себе зі усіх боків; те-
пер він одночасно і суб’єкт, і об’єкт, одночасно і ав-
тор, і актор, і глядач» [4; 155].
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Як бачимо, вектор нашого пошуку спрямовується 
не в якийсь інший бік, а, як уже говорилося, вглиб, 
до процесу нагадування того трансцендентного 
принципу, про який писав А. Арто, стверджуючи, що 
театр не є наслідуванням життя, а життя є насліду-
ванням того трансцендентного принципу, про який 
театр весь час нагадує.

Під трансцендентним мається на увазі потой-
бічне, з царини вічного, спільного для всіх, контину-
ального, позбавленого рис і форм, того, що ми мо-
жемо сприймати лише у рисах і формах. 

Відтак, коли говориться про сутність театру 
з погляду таких філософів театру як А. Арто чи 
Є. Ґротовський, ідеться не про маскування, не міме-
зис, а про нагадування, близьке до платонівського 
пригадування. Пригадування того, що споглядала 
душа у світі ідей, перш ніж спустилася на землю і 
оселилася в людському тілі.

Тіло виявилося матеріальним осередком уні-
кальної ідеальної субстанції та тим кордоном, на 
якому зустрічаються зовнішній світ (середовище) 
та все розмаїття проявів внутрішнього світу – від 
найпростіших фізичних і фізіологічних реакцій до 
найтонших виявів цієї субстанції, яка відповідає 
ідеальному порядку буття.

Цей світогляд і це світовідчуття втілює (у пря-
мому сенсі) перформанс.

3. територія перформансу
Перформанс свідомо ставить автора у позицію, 

де він виступає одночасно суб’єктом и об’єктом, 
засвідчуючи самого себе без вищезгаданих ма-
сок. Усунення художнього твору як реалізованого 
творчою уявою автора посередника між акторами 
і аудиторією (своєрідної маски реальності) пере-
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кладає основне навантаження на уяву глядача, 
де, власне, і має вибудовуватися твір чи то само-
засвідчення глядача, також (в ідеалі) без маски.

Виконавці й публіка зустрілися на території, яка 
радикально прагне бути територією зірваних ма-
сок, а відтак – вислизає від експансії всеохопної 
території театральності, де «всі люди актори». 

Перформанс, заснований на танцювальних 
практиках (contemporary, non-dance) заглиблює в 
дослідження «свідомості» власного тіла, що має на 
меті долати картезіанський розрив між свідомістю 
та тілом [5].

Один із найяскравіших представників танцюваль-
ного руху non-dance Жером Бель, за його влас ними 
словами, працюючи над танцювальним перформан-
сом «Жером Бель», прагнув прибрати усе зайве. 
Він позбавив людські тіла одягу, музику – інструмен- 
тів, залишивши тільки голос, а світло – сили про-
жекторів, залишивши лише електричну лампочку. 

Як відзначають дослідники, «їхня хореографія 
досягає граничної оголеності, абсолютно зближа-
ючись з образністю перформансу і природністю 
людської поведінки» [6].

Однак, чи маємо ми справу в цьому випадку з 
театральними експериментами на очищеній від 
«театральності» території, чи, можливо, йдеться 
про хореографію, яка ніколи й не думала зазіхати 
на театральні терени, або ж про новий синкретизм, 
де взагалі немає розрізнень між видами мистецтва?

Відповідь на це питання дасть час, але вже 
сьогодні можна констатувати, що цей танець вже 
взяв слово, будуючи власний документальний те-
атр, як, наприклад, «Седрік Анрійо» Ж. Беля, де лю-
дина, яку насправді звати Седрік Анрійо, розповідає 
історію свого життя і захоплення танцем. Робота 
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стала результатом двох років інтерв’ю Ж. Беля та 
його героя.

У царині документального театру почала працю-
вати і Лариса Венедиктова, ретельно вибудовуючи 
документальність існування і спілкування учасників 
на сцені. Один з основних принципів роботи, вимога 
до учасників «не оцінювати» сказане, змушує дума-
ти саме про реальність, а не закриватися від неї та 
від глядачів власною оцінкою.

Отже, як ми бачимо, існує два варіанти роз-
витку ситуації: «театр за межами театральності» 
існуватиме певний час як окремий напрям й, мож-
ливо, дасть певний глибинний поштовх усьому ми-
стецтву, або ж ми справді,маємо справу з ще однією 
парадигмою театральності і стоїмо на порозі нового 
театру без масок.
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Анотація. Текст присвячено проблемам глибинної природи 
театру, яка лежить поза межами дії такого традиційного атрибу-та 
театральності, як маска. 

Ключові слова: театральність, маска, перформативність, 
внутрішня форма.

Аннотация. Текст посвящен проблемам глубинной приро-ды 
театра, которая лежит вне границ действия такого 
традици-онного атрибута театральности, как маска. 

Ключевые слова: театральность, маска, перформатив- 
ность, внутренняя форма.

Summary. In order to state the problem we need to establish 
where the boundaries of theatricality lie.

The notion of theatricality has been reduced to one of the formal 
characteristics – masking in the truest sense of the word. However, 
the mask is only the attribute tool, but not the essence of the theater. 
In other words, this expansive reasoning expanded in the horizontal 
dimension, but deprived of depth in the vertical dimension: an internal 
form, the self concept of «theater» that allows this phenomenon keep 
the Self in the whole range of transformation.

The concept of theatricality in his daily usage began to cover the 
domain that essentially differs from the theater. That is why we could 
state assumption that the theater in search of its underlying forms can 
exist outside of what is called theatricality in a wide sense.

The vector of our search streams to the process reminder 
transcendent principle of A. Artaud, arguing that the theater is not the 
imitation of life, but life is the imitation of the transcendent principle 
which the theater reminds all the time.

Performance deliberately puts the actor in a position where he is 
both the subject-object and testifies himself without masks. Removal 
of the artwork as creative imagination of the author intermediary 
between actors and audience (a kind of mask of reality) shifts the 
main capacity on the imagination of an audience, where, in fact, 
should be built the artwork or himself testifying of viewer, ideally 
without a mask.

Performance, based on the practice of dance (contemporary, 
non-dance) deepens in  the  study  of  «consciousness»  of  his  own
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body that aims to overcome the Cartesian gap between mind and 
body.

Keywords: theatricality, mask, performativity, the inner form.
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