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Уплыў паэтыкі мадэрнісцкага і постмадэрнісцкага тэатра Еўропы на сучасную беларускую драматургію

Драматургія апошніх дзесяцігоддзяў вызначаецца «спалучэннем еўрапейскай драмы абсурду з тутэйшымі праблемамі» 5, с. 7. Так, у канцы 80 – гг. ХХ ст., калі многія маральныя і грамадскія забароны былі зрушаны, на беларускую глебу прыходзяць творы еўрапейскіх аўтараў-абсурдыстаў. Першымі, хто адлюстраваў працэс абсурду і разам з тым падарыў тэатру экзістэнцыяльную драму, а разам і ёй і абсурднага героя, былі А. Камю і Ж.-П. Сартр. Для іх было зразумела, што пасляваенны тэатральны авангард быў выкліканы крызісам традыцыйнага псіхалагічнага тэатра – жыццё аказалася больш трагічным і складаным, чым гэта падавалася раней са сцэны. Крыніцай новай тэатральнасці Сартр убачыў у экзістэнцыянальнай магчымасці паглядзець на чалавека праз прызму канкрэтнай «сітуацыі» яго існавання. Гэта дазваляла ўявіць жыццё як разнастайнасць выбару, які ўзнікае перад асобай, і ў гэтым бачылася унікальная магчымасць супрацьстаяць абсурду .
Герой «тэатра абставін» бясконца адзінокі, але разам з тым ён кідае выклік усяму існуючаму. Менавіта таму Сартра і Камю часта разглядаюць сярод тых, хто здолеў вярнуць трагедыю. Сапраўды, іх драматычная творчасць цалкам прасякнута трагічным пафасам, а іх героі самааддана змагаюцца з уладай. Пераадолеўшы псіхалагізм, зварот да існых экзістэнцыяльным асноў чалавека, Камю і Сартр выйшлі на другі ўзровень драматычнага мыслення. Іх зварот да антычнасці – «Мухі» Сартра і «Калігула» Камю – ужо само па сабе «ўцёкі ў культуру» ад сучаснасці і абсурду. Але тут ёсць і матыў супрацьстаяння абсурдных герояў, Сізіфа, Арэста, Калігулы, усім астатнім, паколькі менавіта ім адкрылася глыбіня абсурду.
У драматургіі першымі былі С. Бекет, Э. Іанеска, С. Мрожак, В. Гавел і інш. На думку П. Васючэнкі, «схемы і канцэпцыі пісьменнікаў-абсурдыстаў могуць мець папераджальную функцыю, засцерагаць людзей і чалавецтва ад дэградацыі, поўнай ізаляцыі ў грамадстве, іншых сацыяльных катаклізмаў» 1, с. 135. Паэтыка постмадэрнізму таксама актыўна ўплывае на беларускую драматургію: увагу даследчыкаў (найперш І. Шаблоўскай) ужо прыцягвала ў гэтым плане творчасць А. Асташонка, М. Арахоўскага, І. Сідарука, А. Дзялендзіка, Г. Каражанеўскай, Г. Багданавай. 
С. Бекет ў п’есах «У чаканні Гадо» і «Шчаслівыя дні» і Э. Іанеска ў п’есах «Лысая спявачка» і «Стулы» ўяўляюцца аўтарамі, у якіх абсурд выступае ў якасці структурнага прынцыпу адлюстравання сусветнага хаосу. Абсурд непазбежна з’яўляецца там, дзе адбывалася асэнсаванне быцця, і яно ёсць канстатацыя сэнсавага тупіку, бяссілле думкі. Абсурд – гэта крызіс дыскурсу і праблема інтэрпрэтацый: тое, што здаецца абсурдным у межах аднаго дыскурсу, зусім не абавязкова праявіцца ў іншым 
Герой «тэатра абурду» бясконца адзінокі: маральная вышыня асобы вымяраецца глабальнасцю сітуацыі, у якой яму патрэбна будзе зрабіць свой выбар, кідаючы выклік усяму існаму («Ку-ку» і «Лабірынт» М. Арахоўскага). У творах драматургіі, якія адносяцца да постмадэрнісцкай плыні, дастаткова часта адсутнічае строгая будова асобных частак («Рэпетыцыя» А. Асташонка, «Ку-ку» М. Арахоўскага). «Праблема незапатрабавальнасці асобы... ператварэнне чалавека ў элемент дзяржаўнага механізму, забюракратызаванага, які працуе на сябе – галоўная ў славянскай драме абсурду праблема...» 5, с. 18. Так характарызавала сітуацыю ў драматургіі І. Шаблоўская. Яскравымі прыкладамі падобных могуць выступаць п’есы «АС-лінія» Г. Багданавай, «Гіпапатам» і «Султан Брунея» А. Дзялендзіка, «Галава» І. Сідарука і інш. Найбольш цікавым сярод гэтых твораў (перш за ўсё тэкст) варта лічыць п’есу «Галава» І. Сідарука. «І няхай сучасная «нетрадыцыйная» беларуская драматургія не можа пахваліцца буйнымі мастацкімі набыткамі, няхай поўны правал таго ж фарса-абурду «Галава» (1992) І. Сідарука на сцэне тэатра-лабараторыі «Вольная сцэна» быў абсалютна прадказальны, глядач ўбачыў, што па задуме «Галава» – твор несумненна цікавы.... Метамарфозы галавы: папяровая – гумавая – сталёвая – павінны сімвалізаваць змены сацыяльна-палітычнага клімату ў былым Савецкім Саюзе» 4, с. 107. Гэтак жа, як і ў Э. Іанеска, тут абсурд выступае ў якасці сатырычнага выкрывальніка той ці іншай ідэалагічнай сістэмы, які ўяўляе сябе ўсім светам, і чалавека, які знаходзіцца ў канфлікце з сістэмай, але адчувае сябе ў канфлікце са светам. Жанр п’есы І. Сідарука «Крывавая імша» (1995) пазначаны самім аўтарам як «экзістэнцыяльны акт». Г. Кісліцына характарызуе гэту п’есу «пародыяй на драматургію» 3, с. 81 – 82. 
У сярэдзіне 90-х гадоў беларускія драматургі актыўна пачалі ствараць п’есы-перфомансы гл. 3, с. 69, тым самым актыўна ўключаючы чытача (гледача) у дзеянне ў п’есе. Чалавек не мог заставацца ўбаку ад падзей, паколькі яны так ці інакш закраналі асабістыя погляды чалавека («Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія» і «Чорны квадрат» М. Шайбака і М. Клімковіча і інш.). Першая п’еса прысвечана Францыску Скарыне. Драматургі ў нетрадыцыйнай форме змаглі адлюстраваць асобу першадрукара – «фрывольнага фарсавага персанажа, гэткага аматара любоўных прыгод» 1, с. 144.
Творы М. Арахоўскага паяднаны містыкай, рэальнасцю і аўтабіяграфізмам, якія вельмі ўдала спалучаны ў п’есах «Лабірынт» і «Ку-ку». Драматург засяроджвае сваю ўвагу на сэнсе існавання чалавека, які знаходзіцца ў пастаянным пошуку выйсця з зачараванага кола сваіх праблем. Выйсце ён бачыць у ачышчэнні і духоўнай перавазе над дробязямі жыцця. 
«Драматургічныя тэксты» (1995) А. Асташонка вельмі дакладна імітуюць стылістыку «У чаканні Гадо» С. Бекета 4, с. 108. Дыялогі і маналогі, даюць магчымасць чытачам паразважаць там, дзе фактычна няма сэнсу, паколькі творы «засяроджваюцца на экзістэнцыянальным змесце існавання чалавека, выяўляе тое, што хаваецца за ягонай маскай, бо гэта фальшывасць, несапраўднасць існавання вядзе да маральнай дэградацыі» 2, с. 108
Таким чынам, ва ўяўленні драматургаў тэндэнцыя творчага засваення мадэрнісцкай і постмадэрнісцкай паэтыкі будзе спрыяць актыўнаму развіццю і інтэграцыі беларускай драматургіі канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў у еўрапейскі літаратурны працэс. 
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