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Частина	перша

Театр і його Двійник

Передмова1

(Театр і культура)

У	часи,	коли	занепадає	саме	життя,	ще	ніколи	не	говори-
ли	 так	 багато	 про	 цивілізацію	 і	 культуру.	 Існує	 дивний	
паралелізм	 між	 цим	 загальним	 занепадом	 життя,	 яке	
лежить	в	основі	 сучасної	деморалізації,	 та	турботою	про	
культуру,	яка	ніколи	не	збігалася	з	життям	і	створена,	щоб	
порядкувати	ним.	

Перш	ніж	повернутися	до	культури,	хочу	констатува-
ти,	що	 світ	 голодний	 і	 геть	 не	 переймається	 культурою,	
тож	 бажання	 звернути	 думки	 до	 культури	 є	 штучним,	
коли	ті	спрямовані	на	голод.	

Найнагальнішою	справою	мені	видається	не	так	захист	
культури,	 існування	 якої	 ніколи	 не	 рятувало	 людей	 від	
турбот	про	краще	та	сите	життя,	як	необхідність	виокре-
мити	з	того,	що	називають	культурою,	такі	ідеї,	живодай-
на	сила	яких	є	ідентичною	до	сили	голоду.	

Насамперед	 у	 нас	 є	 потреба	 жити	 та	 вірити	 в	 щось	
таке,	що	уможливлює	наше	життя,	вірити,	що	це	справді	
так,	а	те,	що	виходить	із	таємничих	глибин	нас	самих,	не	
_______________________________________________________________

1 Точна дата написання передмови невідома. Судячи зі змісту, вона була на-
писана після подорожі до Мексики 1936 року й додана до книжки в останню 
чергу. (Тут і далі - примітки Романа Осадчука, якщо не зазначено інше.)



10

повинно	 постійно	 повертатися	 до	 нас	 тільки	 у	 вигляді	
загальної	турботи	про	те,	щоб	насититися.

Я	хочу	сказати,	що	для	всіх	нас	дуже	важливо	негайно	
втамовувати	голод,	та	ще	важливіше	не	змарнувати	саму	
силу	голоду	лише	на	насичення.	

Якщо	прикметною	рисою	нашої	доби	є	плутанина,	то	в	
основі	цієї	плутанини	я	бачу	розрив	між	речами	й	слова-
ми,	ідеями	та	знаками,	які	є	їхньою	репрезентацією.

Самих	 систем	мислення,	 поза	 сумнівом,	 існує	 достат-
ньо;	 їхня	кількість	та	 суперечливість	якнайкраще	харак-
теризують	нашу	стару	європейську	й	французьку	культу-
ру:	 але	 коли	 таке	 бачено,	 щоб	 життя,	 наше	 життя,	 було	
заторкнуте	цими	системами?

Не	казатиму,	що	філософські	системи	—	це	те,	що	слід	
застосовувати	безпосередньо	й	одразу,	але	одне	з	двох:

Або	 ці	 системи	 ми	 маємо	 в	 собі,	 пройнялися	 ними	
настільки,	 що	 живемо	 ними,	 тоді	 яке	 значення	 мають	
книжки?	 Або	 ж	 ми	 не	 пройнялися	 ними,	 й	 тоді	 вони	 не	
заслуговують	на	те,	щоб	ми	жили	за	ними;	так	чи	інак,	але	
що	зміниться,	якщо	вони	зникнуть?

Слід	наполягати	на	ідеї	культури	в	дії,	яка	стала	б	для	
нас	 чимось	 на	 кшталт	 нового	 органу,	 чимось	 таким,	 як	
друге	дихання:	цивілізація	—	це	культура,	яку	застосову-
ють	і	яка	спрямовує	наші	найтонші	порухи,	її	духом	позна-
чені	речі;	штучним	є	відокремлення	цивілізації	від	куль-
тури,	так	само	як	 існування	двох	слів	на	позначення	тієї	
самої,	ідентичної	дії.

Про	цивілізовану	людину	судять	по	тому,	як	вона	пово-
диться	 і	 як	 вона	 думає	 про	 свою	 поведінку;	 хоча	 бенте-
жить	 уже	 сам	 вислів	 «цивілізована	 людина»:	 для	 всіх	
«цивілізована,	освічена	людина»	має	бути	обізнаною	про	
наявні	системи	та	думати	цими	системами,	формами,	зна-
ками,	репрезентаціями.

Це	 монстр,	 у	 якого	 до	 абсурду	 розвинулася	 властива	
нам	здатність	—	виводити	думки	з	наших	дій	замість	того,	
щоб	ототожнювати	наші	дії	з	нашими	думками.
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Якщо	 нашому	 життю	 бракує	 сірки1,	 тобто	 постійної	
магії,	то	це	тому,	що	ми	любимо	роздивлятися	наші	дії	та	
губитися	 в	 міркуваннях	 про	 омріяні	 форми	 наших	 дій	
замість	того,	щоб	вони	підштовхували	нас	уперед.

Ця	здатність	є	чимось	суто	людським.	Я	б	навіть	ска-
зав,	що	ця	 інфекція	людського	псує	наші	 ідеї,	 які	мали	б	
залишитися	божественними;	і	хоч	я	далекий	від	того,	щоб	
вірити,	 ніби	 надприродне	 й	 божественне	 є	 винаходом	
людини,	 все-таки	 я	 вважаю,	 що	 тисячолітнє	 втручання	
людини	врешті	спотворило	для	нас	божественне.

У	добу,	коли	вже	більше	нічого	не	тримається	за	життя,	
всі	 наші	 ідеї	 про	 життя	 слід	 переглянути.	 Цей	 болісний	
розрив	призводить	до	того,	що	речі	мстять	за	себе,	і	пое-
зія,	якої	більше	немає	в	нас	і	яку	нам	не	вдається	віднайти	
в	навколишніх	речах,	раптом	пробивається	з	лихої	сторо-
ни	 речей;	 і	 ніколи	 ніхто	 не	 бачив	 стільки	 злочинів,	 без-
глузду	вигадливість	яких	не	можна	пояснити	нічим	іншим,	
як	нашим	безсиллям	опанувати	життя.	

Якщо	 театр	 створений	 для	 того,	 аби	 дозволити	 нам	
оживити	 витіснене2,	 тоді	 своєрідна	 нещадна	 поезія	 про-
являтиметься	в	химерних	діях,	в	яких	відхилення	від	фак-
тичного	життя	показують,	що	інтенсивність	життя	зали-
шається	незмінною,	достатньо	лише	правильно	його	ске-
рувати.

Та	 хай	 би	 як	 голосно	 ми	 закликали	 до	 повернення	
магії,	в	глибині	душі	ми	боїмося	життя,	яке	розвивалось	би	
цілковито	під	знаком	справжньої	магії.	

Ось	 чому	 через	 закорінений	 в	 нас	 брак	 культури	 ми	
дивуємося	 деяким	 грандіозним	 аномаліям,	 коли,	 напри-

_______________________________________________________________

1 Сірка є проявом нечистих сил. Водночас це важливий елемент алхімії, 
який є символом земного жару, а також символом вини.
2 Витіснення — термін психоаналізу, захисний механізм психіки, процес 
усунення зі сфери свідомого всього болісного й неприємного, що стає 
витісненим. Детальніше про «витіснення» див.: З. Фройд. Вступ до психо-
аналізу. Пер. з німецької П. Таращука — Харків: КСД, 2015.
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клад,	на	одному	острові,	позбавленому	будь-яких	контак-
тів	із	сучасною	цивілізацією,	саме	лише	проходження	повз	
нього	 корабля	 з	 цілком	 здоровими	 людьми	 на	 облавку	
може	 спровокувати	 появу	 невідомих	 там	 хвороб,	 прита-
манних	 нашій	 країні:	 оперізуючий	 герпес,	 інфлуенца,	
грип,	ревматизм,	синусит,	поліневрит	тощо.	

І	 так	 само,	 коли	 ми	 гадаємо,	 ніби	 негри	 погано	 пах-
нуть,	то	не	знаємо,	що	для	всіх	людей	поза	Європою	саме	
ми,	 білі,	маємо	кепський	 запах.	Я	 б	навіть	 сказав,	що	ми	
пахнемо	якимось	білим	запахом,	таким	білим,	що	можна	
вести	мову	про	«білу	хворобу».

Можна	 сказати,	 що	 все,	 що	 є	 надмірним,	 є	 білим,	 як	
залізо,	розпечене	до	білого,	а	для	азійця	білий	колір	став	
ознакою	крайнього	розпаду.	

● ● ●

Зі	 сказаного	 нами	 можна	 спробувати	 вивести	 ідею	
культури,	ідею,	яка	насамперед	є	протестом.

Протестом	проти	безглуздого	звуження,	яке	наклада-
ють	на	 ідею	культури,	обмежуючи	 її	 якимось	незбагнен-
ним	Пантеоном,	що	призводить	до	ідолопоклонства	перед	
культурою,	подібно	до	язичницьких	релігій,	які	підносять	
на	свій	Пантеон	ідолів.

Протестом	 проти	 ідеї	 відокремленої	 культури,	 так	
ніби	культура	перебуває	по	один	бік,	а	життя	—	по	другий;	
так	ніби	справжня	культура	не	є	витонченим	засобом	зро-
зуміти	й	провадити	життя.

Можна	спалити	Александрійську	бібліотеку.	Але	понад	
папірусами	 та	 поза	 ними	 існують	 певні	 сили:	 на	 якийсь	
час	ми	будемо	позбавлені	здатности	віднайти	ці	сили,	та	
годі	 знищити	 їхню	 енергію.	 Добре,	 що	 надмірні	 форми	
зникають,	розчиняючись	у	забутті,	та	культура	поза	про-
стором	і	часом,	наділена	нашою	нервовою	спроможністю,	
постає	 знову	 зі	 ще	 більшою	 енергією.	 І	 справді,	 час	 від	
часу	відбуваються	катаклізми,	які	змушують	нас	поверну-
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тися	 до	 природи,	 тобто	 знову	 віднайти	 життя.	 Давній	
тотемізм	 тварин,	 каменів,	 предметів,	 заряджених	 блис-
кавкою,	костюмів,	просочених	звіриним	духом,	одне	слово,	
все	 те,	 що	 може	 зловити,	 спрямувати	 чи	 притягнути	 ці	
сили,	є	для	нас	мертвою	річчю,	з	якої	ми	не	можемо	здо-
бути	нічого,	крім	статичного	мистецького	зиску,	зиску	для	
любителя	насолоди,	але	не	для	актора.

Тоді	як	тотем	сам	є	актором,	оскільки	він	перебуває	в	
русі,	 адже	 він	 створений	 для	 акторів;	 кожна	 справжня	
культура	 спирається	 на	 брутальні	 й	 примітивні	 засоби	
тотемізму,	і	я	готовий	захоплюватися	цим	диким	життям,	
тобто	життям,	яке	є	цілковито	спонтанним.	

Ми	 втратили	 культуру	 через	 наше	 західне	 уявлення	
про	мистецтво	 та	 про	 зиск,	 який	ми	 з	 нього	 одержуємо.	
Всупереч	 поширеній	 звичці,	 яка	 стала	 універсальною,	
мистецтво	й	культура	не	можуть	іти	поряд!

Справжня	 культура	 діє	 через	 свою	 екзальтацію	 та	
свою	силу,	тоді	як	європейський	ідеал	мистецтва	націле-
ний	на	 те,	щоб	 помістити	 дух	 у	 стан,	 відокремлений	 від	
сили,	 яка	 бере	 участь	 в	 екзальтації.	 Така	 ідея	 є	 виявом	
лінощів,	вона	непотрібна	і	за	короткий	час	призводить	до	
смерти.	Якщо	численні	кільця	Змія	Кетцалькоатля1	вигля-
дають	гармонійно,	тоді	вони	виражають	рівновагу	виги-
нів	поснулої	сили;	а	інтенсивність	форм	слугує	лише	для	
того,	щоб	спокусити	та	вловити	силу,	яка	в	музиці	поро-
джує	надривний	акорд.	

Боги,	які	сплять	у	Музеях:	бог	Вогню	зі	своєю	куриль-
ницею,	подібною	на	триніжок	Інквізиції;	Тлалок2,	один	із	
багатьох	богів	Води,	на	стіні	зеленавого	граніту;	Богиня-

_______________________________________________________________

1 Пернатий змій Кетцалькоатль — одне з верховних божеств ацтеків та 
інших народів Мезоамерики.
2 Тлалок — одне з найдавніших божеств Мезоамерики; бог дощу, граду, 
хмар, ураганів та інших природних явищ у ацтеків. Також бог земної ро-
дючости. Вважалося, що Тлалок може насилати на людей деякі хвороби 
(ревматизм, подагру тощо).
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мати	Вод,	Богиня-мати	Квітів;	нерухомий	образ	Богині	у	
вбранні	 із	 зеленої	 яшми,	що	резонує	 під	 покривом	бага-
тьох	 водних	 шарів;	 чарівливий,	 благочестивий	 образ	
Богині-матері	Квітів,	обличчя,	що	випромінює	аромати,	де	
атоми	 сонця	 обертаються	 по	 колу;	 цей	 вид	 необхідного	
рабства	у	світі,	в	якому	камінь	оживає,	коли	його	як	слід	
обтесати,	 світ	 органічно	 цивілізованих	 людей,	 тобто	
такий,	в	якому	їхні	життєві	сили	виходять	зі	стану	спокою,	
цей	людський	світ	входить	у	нас,	він	бере	участь	у	танці	
богів,	 не	 озираючись,	 не	 обертаючись,	 під	 страхом	пере-
творитися,	як	і	ми,	на	нетривкі	соляні	стовпи1.

У	Мексиці,	коли	вже	зайшла	мова	про	Мексику,	мисте-
цтва	немає,	речі	служать	своєму	призначенню.	І	світ	пере-
буває	у	вічній	екзальтації.	

Нашій	 інертній	 та	 незацікавленій	 ідеї	 мистецтва	
автентична	культура	протиставляє	свою	магічну	та	шале-
но	егоїстичну	 ідею,	тобто	 ідею	зацікавлености.	Оскільки	
мексиканці	вловлюють	Манас2,	сили,	що	дрімають	у	будь-
якій	формі,	 але	не	 вивільняються	при	 спогляданні	форм	
як	 таких,	 ці	 сили	 виходять	 назовні	 лише	 в	 результаті	
магічного	ототожнення	себе	з	цими	формами.	І	давні	тоте-
ми	служать	прискоренню	такої	комунікації.	

Коли	все	довкола	намагається	нас	приспати,	пронизу-
ючи	доскіпливим,	осмисленим	поглядом,	нам	важко	про-
кинутися,	й,	роззираючись,	ніби	вві	сні,	ми	водимо	очима,	
які	 самі	 не	 знають,	 для	 чого	 вони	 служать,	 і	 сам	 наш	
погляд	обернений	досередини.	

Так	 з’являється	 химерна	 ідея	 незацікавленої	 дії,	 та	
вона	все-таки	є	дією,	ще	й	доволі	різкою,	щоб	відкинути	
спокусу	спокою.	
_______________________________________________________________

1 Біблійний образ з історії про знищення міст Содом і Гоморра та вряту-
вання Лота. «А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього, — і стала 
стовпом соляним!» (Книга Буття, 19:26, укр. переклад Івана Огієнка).
2 Манас — багатозначне поняття індійської філософії, яке означає розум, 
раціональне, сукупність ментальних проявів.
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Будь-який	 справжній	 образ	 має	 свою	 тінь,	 яка	 його	
дублює;	 і	 мистецтво	 починає	 занепадати	 в	 той	 момент,	
коли	скульптор	під	час	творення	вірить,	що	має	вивільни-
ти	певну	тінь,	існування	якої	ятрить	його	спокій.	

Як	 і	будь-яка	магічна	культура,	виражена	відповідни-
ми	ієрогліфами,	справжній	театр	також	має	свої	тіні;	з	усіх	
мов	та	всіх	мистецтв	він	єдиний	ще	має	тіні,	які	розірвали	
свої	 межі.	 Й	можна	 сказати,	що	 вони	 не	 терпіли	жодних	
обмежень	від	самого	початку.

Наша	 закам’яніла	 ідея	 театру	 долучається	 до	 нашої	
закам’янілої	ідеї	мистецтва	без	тіней,	і	байдуже,	в	який	бік	
лине	наш	дух,	він	натрапляє	на	саму	лише	порожнечу,	хоча	
простір	заповнений.	

Та	 справжній	 театр,	 оскільки	 він	 перебуває	 в	 русі	 та	
послуговується	живими	 інструментами,	продовжує	вору-
шити	 тіні	 там,	 де	 постійно	 спотикається	 саме	 життя.	
Актор	ніколи	не	повторює	двічі	той	самий	жест,	він	робить	
жести	 й	 рухи	 і,	 певна	 річ,	 брутально	 впливає	 на	 форми,	
проте,	руйнуючи	їх,	за	цими	формами	він	знаходить	те,	що	
їх	пережило	й	породжує	їхнє	продовження.	

Театр,	 який	 міститься	 в	 нічому,	 але	 послуговується	
всіма	мовами	—	жестів,	звуків,	вогню,	криків,	—	опиняєть-
ся	саме	в	тій	точці,	де	дух	потребує	певної	мови,	аби	вира-
зити	себе.	

І	фіксація	театру	в	одній	мові	—	записані	слова,	музика,	
світло,	шум	—	говорить	про	його	скору	втрату,	вибір	мови	
свідчить	про	схильність	до	певної	легкости	використання	
цієї	мови;	а	всихання	мови	супроводжується	її	обмеженням.

Для	театру,	як	і	для	культури,	проблемою	залишається	
називання	 й	 спрямовування	 тіней	 —	 і	 театр,	 який	 не	
визначився	з	мовою	та	формами,	руйнується	через	наяв-
ність	 фальшивих	 тіней,	 але	 готує	шлях	 для	 народження	
інших	тіней,	довкола	яких	розгортається	справжній	спек-
такль	життя.	

Пробитися	крізь	мову,	щоб	доторкнутися	до	життя	—	
саме	так	можна	створити	або	відтворити	театр.	Важливо	
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не	думати	про	те,	що	цей	акт	є	священним,	тобто	недотор-
канним.	Але	також	важливо	знати,	що	це	не	може	зробити	
будь-хто,	тут	потрібна	підготовка.

Звідси	випливає	необхідність	відкинути	звичні	обме-
ження	щодо	людини	та	її	можливостей,	безкінечно	розсу-
нути	межі	того,	що	називають	реальністю.

Треба	вірити	в	сенс	життя,	що	оновиться	завдяки	теа-
тру,	в	якому	людина	зможе	без	страху	підкорити	те,	чого	
ще	немає	і	що	вона	здатна	породити.	І	ненароджене	може	
таки	народитися,	а	для	нас	головне	—	не	залишитися	на	
рівні	простих	інструментів	фіксації.	

Тож	коли	ми	промовляємо	слово	«життя»,	треба	розу-
міти,	що	йдеться	не	про	те	життя,	яке	пізнають	за	зовніш-
німи	 фактами,	 а	 про	 той	 тремтливий	 вогонь,	 якого	 не	
торкаються	форми.	І	якщо	в	наш	час	ще	існує	щось	пекель-
не	й	по-справжньому	прокляте,	то	це	мистецьке	бажання	
затриматися	на	формах	—	замість	того,	щоб	бути	такими,	
як	засуджені	до	страти	на	вогнищі,	які	крізь	полум’я	пода-
ють	знаки.




