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Матвейчук  Мар’яна 

мистецтВо Як симптом  
І пРоВокатоР РеальностІ

М у з и к а н т. Дев’яносто тисяч п’ятсот, якщо 
вірити прокламації. Це значить – дев’яносто тисяч 
п’ятсот трун? Якщо їх виставити в ряд, це приблиз-
но на сорок п’ять кілометрів... Та-ак. Жоден ксьондз 
не зможе обійти їх з молитвою. Минуть ще роки, 
десятки літ – і цими трунами можна буде опереза-
ти всю землю, ma fille, по екватору. Але земля від 
цього не перестане обертатися навколо сонця і за-
лишиться землею, і люди, і труни, і осінь, нерівність 
і собачі будки на ній були і завжди будуть.

М а к л е н а. І ви отакечки сидітимете тут?
М у з и к а н т. Я? Гм... Це ви про перспективу?
М а к л е н а (поглянувши). Боже! Який ви обідра-

ний! Вас треба облатати!..
М. Куліш. Маклена Граса

Ця стаття писалася і обдумувалася в період, 
коли теорії про мистецтво і самі твори мистецт-
ва враз отримували перевірку в реальних умовах. 
Реальність стала красномовною, не даючи спокою, 
не залишаючи шансів звично продовжувати свою 
роботу – в час знецінювання прагнень і нівеляції 
місій. Соціально-політичні та онтологічні зсуви, 
що відбуваються сьогодні, роблять використан-
ня старих підходів до знань неможливим. Події на 
Майдані взимку 2014 ще раз вказали не тільки на 
слабкість мистецтва, але і на можливість діяти і 
мислити (жити) з місця слабкості. 
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У п’єсі українського драматурга Миколи Куліша 
«Маклена Граса» [5] обідраний музикант (він же 
філософ) живе в собачій будці. Менше, ніж через 
століття, митця позбавлено навіть будки. Голос 
митця можна було розчути, а жести розгледіти, 
коли суспільство стихало у роботі заради щоденної 
ефективності. Коли ж воно бунтує, стаючи своїм 
сучас ником, проживаючи непрожите, митець, як і 
кожен, може тільки разом і нарівні з іншими спосте-
рігати, аналізувати та діяти. Коли суспільство десак-
ралізується і профанується [1], митець стає «зви-
чайним» і «непомітним». Митця позбавили місії, його 
покликання розчаклували. Він, знесилений, давно 
віддав свою територію і всі свої «обґрунтування» – 
подорожнім, перехожим. Він мовчить – слухає, що 
вони йому скажуть. 

Ханна Арендт ще п’ятдесят років тому писала 
про те, що «ми більше не живемо у спільному світі, 
де слова, якими ми володіємо спільно, мають без-
заперечну осмисленість» [2, 144]. Слова, символи 
втратили прозорість і здатні лиш на те, аби бути 
покривалом і маскою для сильних. Сила – за куль-
турними індустріями, пропагандою і маніпуляціями. 
Сила небезпечна, бо «перетворює в річ кожного, хто 
опиняється в полі її дії. Діючи до своєї межі, сила 
робить людину річчю в найбуквальнішому сенсі, 
вона робить її трупом» [2, 3]. 

Переставши бути творцем, митець став свідком. 
На суді саме рисунки присутнього на засіданні, а не 
фотографія, є легальним способом задокументува-
ти те, що відбувається. Але художник не малює – він 
дивиться – через папір і олівець (чи через будь-який 
інший медіум). Митець сьогодні бореться з усяким 
творінням, відлущуючи накопичені людством за до-
вгу історію шари синкретичних образів, рухається 
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назад – не до цілі, а від неї. Віднімання і ділення – 
ось дві математичні операції митця. 

Мистецтво, митець – між пальцем людини, яка 
збирається натискати кнопку «пуск» в газовій каме-
рі, переповненій невинними смертниками, і самою 
кнопкою. Митцю немає вірогідності врятуватися, 
але є можливість відтягнути момент натискан-
ня, створюючи можливість для думки. Як сказала 
С’юзен Зонтаг, перефразовуючи одразу кількох муд-
реців: «Жодна людина не може думати і бити одно-
часно» [8, 88]. Мистецтво – слабке місце. Бити по 
ньому – боляче. Але якщо воно не змогло зупинити 
людей і спровокувати їх на думку, то бити слід саме 
по ньому. Коли удар потрапляє туди, то біль в інших 
місцях перестає лякати.

Як відомо, слово «симптом» (sympoptein) ети-
мологічно походить від «траплятися», «збігатися», 
«падати разом», а слово «провокатор» (provocare) 
має в своєму корені слово «голос» (vocare – зва-
ти). Симптом падає, провокатор волає. Мистецтво 
падає, волаючи, – разом із кожним , хто споглядає. 
Адже споглядання, вдивляння, так само силь-
но впливає на реальність, як і будь-яка дія, 
а «інтерпретація світу вже і означає його транс-
формацію» [11].

Борючись за «Liberté, Égalité, Fraternité», 
людство збурило врегульований і структурний 
суспільний лад, і взялося за перетворення дійсності. 
У 1782 році Ніцше вперше говорить, що бог – тво-
рець класичної культури – помер. Тепер людина – 
замість бога – намагається створити кращий світ.

Із тих пір знову (як і в античності) гостро постало 
питання про співвідношення мистецтва і політики. 
Жак Ранс’єр визначає політику не як боротьбу за 
владу, а як «конфігурацію специфічного простору, 
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розчленування особливої сфери досвіду, об’єктів, 
що належать до всезагальних і підпорядковані за-
гальному рішенню, суб’єктів, що здатні визначити ці 
об’єкти і наводити докази з цього приводу» [7, 65]. 
Покликаючись на Аристотеля, Ранс’єр називає лю-
дину політичною тому, що та має голос, аби спільно 
з іншими обговорювати справедливе і несправедли-
ве, тоді як тварина всього лише здатна повідомити 
про задоволення і біль. 

Мистецтво є повідомленням і розділянням від-
чуттів стосовно влаштування світу. Його політич-
ність – не в способі представлення структур і 
конфліктів суспільства, «мистецтво політичне за 
тим зяянням, яке воно створює щодо свої функцій, 
за встановлюваним ним типом простору і часу, за 
своїм способом розділяння цього часу і заселен-
ня цього простору» [7, 65]. Функція мистецтва – у 
створенні певного спеціального простору, де люди 
зможуть розділяти світ.

Слабкість, делікатність, тендітність, вразливість 
мистецтва проявилася, коли митці, «відмовившись 
від специфічності інструментів, властивих різним 
мистецтвам», почали практикувати мистецтво як 
«спосіб займати місце, де перерозподіляються 
співвідношення між тілами, образами, просторами 
і часом» [7, 64]. Але якщо мистецтво – це спосіб 
дивитися, то театр (θέατρον) – буквально – як місце 
для споглядання, набуває нової актуальності. Театр 
поволі повертає собі місце, яке займав у громад-
ському житті греків.

Впродовж року кілька разів від діячів театру 
звучали заяви про те, що театр має примиряти 
глядача і митця, що він має бути територією миру. 
Трактування культури як зони спокою, де, незважа-
ючи на жахливі процеси, які відбуваються в соціумі, 
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все рівно йдеться про прекрасне, є не тільки 
застарілим, але і дискредитованим сталінським і 
гітлерівським режимами, неприпустимим і загрозли-
вим. У театрі, як і в мистецтві загалом, мусимо мати 
справу зі злом, спускатися в пекло, ходити по його 
кругах, переживати його. Приховане під поверхнею 
краси, зло сильним вибухом проривається на по-
верхню, випалюючи її вщент. Підриваючи поверх-
ню, зустрічаючись із моторошним, проявляємо зло, 
і таким чином робимо його (чи себе?) придатним 
для співжиття (з ним?). 

Мій особистий дослідницький інтерес до ми-
стецтва як такого і театру зокрема полягає в заці-
кавленні сутністю людини, у можливості через 
мистецтво, через певні практики (адже читання і 
дослідження також є практикою і досвідом) пізна-
вати – перш за все, себе. Людина як крихка і враз-
лива істота потребує опори – того, на чому можна 
встояти. Мистецтво здатне їй рамки, створити без-
печну територію, де не страшно знімати маски. 
Адже людина не знає, що ховається під маскою і що 
трапиться при зустрічі з прихованим. Можливо, за-
йшовши в кімнату бажань, як у фільмі «Сталкер», 
кожному захочеться вбити себе так само, як і 
Звіробою, – від огиди до істини власних бажань. 

Зло не треба знищувати, тому що його просто 
неможливо знищити. Зло є частиною світу, але воно 
менше за світ – світ містить його. Так, за теорією 
Карла Шмітта [10] політика і політичне можливе 
тільки тоді, коли є ворог. Через ворога формується 
політичний суб’єкт. Ворог – це не той, кого слід 
ліквідувати, а той, хто уможливлює існування іншого 
і рух в багатьох напрямках – поліверсум. Шмітт ка-
тегорично проти такого поняття як «загальнолюд-
ське», говорячи натомість про існування політичних 
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спільнот. І ворог (зло) є можливістю іншої спільноти, 
завдяки конфлікту з якою можливе самовизначення 
і перевизначення. 

Те, що людина має побачити ворога в собі, 
проявляється при участі в документальному теат-
рі «Експертиза» перформанс-групи Танцлабора-
торіум. На сцену для дискусії на запропоновану 
тему – чи то проблеми НЦТМ ім. Леся Курбаса, чи то 
події Майдану, чи то культура як спірна територія – 
запрошуються люди, які не є професіоналами від 
мистецтва, а представлені перед глядачами як 
«експерти  свого життя в політичній ситуації, якою 
вона є зараз» [6]. Тут можна не бути політкоретним 
і вести розмову з політичним ворогом. Це місце і 
час для зустрічі з іншим, і перш за все – іншим со-
бою. Акт публічного висловлювання своєї думки, 
подекуди захопленої зненацька, є актом натикання 
на процес самоцензурування – коли слова німіють 
і кожна фраза видається неправильною чи недоду-
маною. 

Цей проект стосується не лише політики як про-
стору для поділу спільного (адже учасники щоразу 
шукають баланс між власним бажанням чи неба-
жанням говорити і тим, чого вимагає ситуація, що 
склалася, і структура, запропонована авторами 
проекту), але й антропологічних досліджень. Це і 
є мистецтво, яке не стає формою життя, а в якому 
життя натомість набуває форми [7, 79]. Це і є ми-
стецтво (чи не-мистецтво?), яке не потребує жод-
них умінь чи навиків, а натомість провокує складне 
мислення і є персонального експертизою самого 
себе як учасника і так само – як глядача. Коли ви-
става закінчується (а дискусія може тривати) і, по-
кинувши театр – місце для споглядання, – людина 
продовжує думати над поставленими питаннями, 
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образами, що промайнули в голові, історіями, що 
згадалися, реакціями, що трапилися, репліками – 
тими, що вирвалися і тими, що були стримані. Це 
шанс відмовитися від самоцензури (ввічливості) за-
ради саморедукції – в сенсі безстрашного знімання 
масок. 

Іво Димчев, перформер болгарського похо-
дження, що на даний момент мешкає в Брюсселі, 
у 2014 році отримав нагороду міста Щецин за 
«політичну і соціальну некоректність в трактуванні 
особистих і культурних умов існування людини» 
[4]. Істина цього жесту в тому, що життя потребує 
некоректності як явища, котре має відбутися. 
Мистецтво як простір для провокації некоректності і 
бунту робить життя придатним для життя. 

Говорячи про мистецтво як симптом, варто зга-
дати четверту виставку українського кураторсько-
го об’єднання Худрада «Спірна територія», що 
відбулася восени 2012 року в Севастополі, в 
Художньому музеї ім. М.П. Крошицького. «Оголо-
шення території спірною – підхід терористичний, 
що оголює чиюсь експансивну волю. Ілюзія стабіль-
ності порохнявіє, звичний світ валиться і десь да-
леко видніється полум’я військових дій» [9, 3], – та-
кими словами починається кураторський текст до 
виставки. Навіть зважаючи на сьогоденну ситуацію 
неоголошеної війни з Росією, боротьбу з озброєними 
терористичними угрупуваннями на Сході України та 
анексію Криму, не варто говорити про виставку як 
пророцтво. Це радше уважне вдивляння і вчуван-
ня у соціальну і політичну реальність. В певному 
«проблемному» місці відбувається виставка, яка 
видає сигнал тривоги, привертає увагу і ставить 
питання. В рамках виставки відбувся перформанс 
«Безголові» групи Танцлабораторіум, під час яко-
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го химерні істоти без голови, «з руками і ногами, і 
все ж несхожі на людей» [9, 58] покладали квіти до 
севастопольських пам’ятників – Солдату і Матросу, 
Мужності, Катерині II, розвідникам-чорноморцям, 
Нахімову, Леніну. Біля пам’ятника Нахімову місцеві 
художники атакували перформерів із вимогою зу-
пинити дійство. «Це наше місто», – кричали се-
вастопольські художники. – «Перформанс, має 
бути невинним. А якщо нас намагаються образи-
ти, то нормальна реакція – захист. Покладання 
квітів до пам’ятника безформною істотою було 
справжнім святотатством. Якщо нас не поважають, 
то ми маємо право на дії у відповідь <…>. Вони – 
артисти, для них це цирк, а для нас… це життя» 
[кат, 7]. Через півтора року в Севастополі замість 
безголових істот з’явилися «зелені чоловічки». То 
чи варто прислухатися до того, чим ображає мис- 
тецтво? 

Останні кілька десятків років критична дум-
ка зачіпає тему стирання межі між театром і 
реальністю. Безумовно, театр – це реальність, і коли 
митець виходить на сцену, то справді проживає все 
те, що відбувається. Приміром, у вистава «Верхи  
на хмарі»1 ліванського митця Рабі Мруе, яка є сво-
го роду ідіосинкратичною роботою про досвід, пе-
режитий рідним братом художника, починається 
заявою: домовмося, що ми в театрі, все, що 
відбувається – фікція, актор на сцені – персонаж, 
але разом із тим, театр – це просто це приміщення, 
де ми зібралися, щоб разом провести час і про-
жити частинку життя. Брат Рабі, якого підстрелив 
снайпер у Лівії, отримавши параліч правої ча-

1 Див. про виставу http://belluard.ch/en/festival-2014/
programme/riding-cloud-1060/
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стини тіла, мав також проблеми з розрізненням 
репрезентації і дійсності. Так, вихід на поклін ак-
тора, персонаж якого помирав під час вистави, 
бентежив і збивав з пантелику Яссара Мруе. Лікар 
порадив купити йому фотоапарат, аби, побачив-
ши світлину, навчитися відрізняти дійсність від її 
відтворення. Загалом, Яссар майже всю виставу 
мовчки сидить за столом, час від часу перестав-
ляючи диски з мелодіями – говорити йому склад-
но через афазію. Замість нього промовляють його 
фотографії та відеоряд. І коли впродовж перших 
хвилин видається, що ця мистецька робота зовсім 
не потребує театральної сцени, що її сприйняття 
суттєво не зміниться від перегляду в кінозалі чи 
у відеозаписі, то згодом стає зрозуміло, що мов-
чазний погляд (складно сказати – куди?), а також 
невідшліфована техніками і тренінгами присутність 
людини на сцені і є тим, що створює невпинне ко-
ливання між зафіксованим на камеру картинками, 
змонтованими репліками та дійсним (у тому числі – 
глядацьким) буттям «тут і зараз». Це вистава – на 
кордоні, який співчуття і емпатія розділяють разом 
з осмисленням та аналізом. 

Здається, тільки те, що чіпляє, і варто відкривати 
публіці – виставляти – з наміром заявити про про-
блему і спровокувати її обдумування. Митець живе 
без шкіри, але не є жертвою, не має місії, не робить 
вибору. Він так живе, бо він таким є. 

Мистецтво як дослідження того, як ми сприй-
маємо світ, як експериментальна станція, відмо-
вившись від відтворення світу і його копіювання, 
наважилося заявити про його трансформацію. Хо-
роший намір, який, як сказав Данте, веде тільки в 
пекло. І поки митець вигадує нові способи транс-
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формувати світ, цей світ трансформує його – вже з 
найменшого наміру і жесту.
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Анотація. Стаття проблематизує мистецтво як експери- 
ментальний простір, де можна мати справу зі злом.

Ключові слова: мистецтво, симптом, провокатор, 
реальність, зло.

Аннотация. Статья проблематизирует искусство как  
экспериментальное пространство, где возможно иметь дело со 
злом.

Ключевые слова: искусство, симптом, провокатор, реаль- 
ность, зло.

Summary. This article deals with the relation between art and 
politics. The notion of art is presented as articulation and division of 
sensation. Art creates a specific space where division of the world 
becomes possible.  Art’s weakness, delicacy and fragility   became 
apparent when artists, having refused from instruments of their genre 
started to practice art as a way of redistribution between bodies, 
images, spaces, and time. Now and again theatre is declared to be 
the territory of peace, to be the means of reconciliation between artist 
and spectator. Treating culture as an area of peace that speaks about 
beauty and beautiful despite all the terrible processes happening in 
society is not only obsolete but also already discredited.  There is a 
need to deal with the dark side of life, to descend into infernal regions, 
to circle the hell in theatre and art.  In case being hidden under the 
surface of aesthetics, evil explodes burning out all around. Art should 
undermine this surface, face with the horrors of this world and in such 
a way create conditions for a possible coexistence with this frightful-
ness. This article analyzes artistic practices such as 
TanzLaboratorium’s documentary theatre project, Hudrada’s exhibi-
tion Disputed territory, Rabih Mroue’s performance Riding on a Cloud. 
These pieces show how art can be an experimental station where 
removing the masks and cognizing of the self is possible.

Keywords: art, symptom, provocation, reality, evil.
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