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Ромео Кастеллуччі
режисер (Італія)

«Я НЕ ПЕВЕН, ЩО МИТЕЦЬ  
МАЄ ВЧИТИСЯ...»

 –Судячи з вистав циклу Tragedia Endogonidia, категорія 
трагічного для вас дійсно принципова. Наскільки це Ваш осо-
бистісний досвід?

 –Трагічне – це система думки, яка великою мірою ставить 
естетику в драматичний контекст. Для Трагічного все є естети-
кою; етика теж є похідною від естетики, бо остання є метою 
життя. Під трагедією мається на увазі не трагічний «факт» сам 
по собі – нещасний випадок чи катастрофа; трагічних фактів 
не існує, бо «трагічне» – це лише спосіб бачення (усіх) речей. 
Трагічне означає усвідомлення того, що ти дивишся. Дивити-
ся означає судити і бути осудним. Дивитися вже більше не є 
невинною дією. Принаймні у цьому полягає та наука про тра-
гедію, яку передала нам давня Греція. Також у здійсненні ци-
клу робіт, які складають Tragedia Endogonidia (2002–2004), не 
йдеться про те, щоб відтворити Трагедію; трагедію не можна 
відновити. Насправді, тут йдеться не так про відновлення, як 
про надання цій назві нового життя в майбутньому: Трагедія –  
це ім'я для майбутнього. Крім того, до цього аспекту можна до-
дати ще одне: у такому баченні митець більше не існує як єди-
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ний відповідальний за твір. У Трагедії є місце тільки для гляда-
ча та сцени в його свідомості, його панталамічного1 сну. Для 
його буття Богом в алегоричному світлі.

Гадаю, що досвід театру ґрунтується на цьому. Це інтимний 
досвід глядача. Лише його. Справді. Кожна вистава відбуваєть-
ся у ньому, а не для нього. Справжньої вистави насправді ніхто 
не бачить. Автори і актори не мають до цього жодного стосун-
ку. Доба великих митців і вчителів сцени скінчилася. Митці 
вже не мають жодного значення. Їх остаточно подолала сила 
глядача. 

 –Коли ви іноді кажете, що не послуговуєтеся у своїй твор-
чості «Теорією жорстокості» Арто, не так багато критиків ві-
рять вам… Чи не ближча вам бодлерівська теорія шоку?

 –Це правда. Я не цитую Арто і не є його послідовником.  
Я не можу ним бути, бо те, про що він говорив, речником чого 
він став, стосується незбагненної точки творення, точки най-
темнішої, сліпої. Як можна бути послідовником такого? Він – 
не пророк. Арто копав всередині себе, заплативши за це вели-
чезну ціну, і зрозумів раніше, ніж інші, могутність творення і 
основоположної боротьби з Творцем.

Натомість теорія шоку Бодлера цілковито відповідає дій-
сності в нашу добу. Але я підозрюю, що те, про що говорить 
Бодлер, не є тим поштовхом, якого потребує нинішній глядач-
у-перманентному-стані. Це щось, що не піддається критеріям 
Спілкування. Бодлерів шок – це сенс: можливо, він стосу-
ється відірваності, з віддаленістю від способу вираження і від 
спільної приналежності. Це щось, що тебе пориває, відносить 
геть – як писав св. Павло з приводу Духа – несе тебе туди, 
куди ти не хочеш.

 –Ви часто повторюєте, що театр – то найвищий градус зна-
ння. Чи може він у такому разі змінити щось у сприйнятті одного 
глядача, змінюючи таким чином світ (пробачте за пафос)?

1 Медичний термін, що застосовується для позначення процесів 
керованих винятково таламусом – частиною переднього мозку, що 
відіграє важливу роль у процесах пам’яті.
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 –Театр не змінює світ, тому що є антисвітом! Якщо те-
атр є театром, то це означає, що світ, який він презентує, вже 
змінено, і він змінюється прямо перед твоїми очима. Бути по-
літичним для театру означає бути самому для себе і в самому 
собі. Мусимо серйозно замислитися про конкретну онтологію 
конкретного театру, який засновує і запускає нову реальність 
як спростування часу і реальності. Через композицію сцени –  
якщо ми говоримо про «Трагедію, яка народжується сама з 
себе» (Tragedia Endogonidia), про «Комедію» (2008) чи про 
останнього на сьогодні «Парсифаля» (2011) – час як матерія 
намагається відкрити нову реальність – так, як це робить фор-
ма. Театр не бере участі в часі реальності, а, очевидно, існує 
паралельно. Натомість йому треба створити реальність, яка, у 
свою чергу, занурена в час і є фактом часу, тому театр намага-
ється зрозуміти і донести його. Театр витісняє дійсність, при-
пиняє її закони, заміщає її.

Глядач змінюється лише під час спектаклю, у чомусь на 
зразок індивідуального богоявлення. Театр, який прагне змі-
нити світ чи його несправедливість, мене не цікавить. Суто по-
людськи я можу зрозуміти подібні намагання, але цього мені 
недостатньо. Театр прагне набагато більшого. Він є образом,  
який може надихнути дух конкретної людини. Образ не мож-
на осмислити раціонально. Однак справжнього зображення 
досі ніхто не бачив, тому що воно вже зникло.

 –Одного разу ви сказали, що фаза режисерського театру 
вже закінчується. Які тоді, на вашу думку, мають бути головні 
якості нового театрального лідера?

 –Театр монтажу як прихована напруга, яка залишаєть-
ся відчутною. Театр глядача, театр прозорого митця, театр — 
«Психологічний Палац»2, театр префронтальної кори головно-
гу мозку3.

2 Як уточнив сам режисер, йдеться про театр, у якому глядач му-
сить «попрацювати», аби скласти у своїй голові художній образ.

3 Вважається, що ця область лобних долей мозку відповідає за 
емоції.
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 –Які, на вашу думку, сучасні медіа-технології – партнери 
чи суперники театру?

 –Наявність технологій – це не проблема. Мене, напри-
клад, більше турбує деякий фетишизм демонстрації відео. 
Якщо технології використовуються, то їх не повинно бути ви-
дно. Якщо ж їх видно, то це просто привид або дух, який діє. 
Все решта – це гаджети4.

Саме лише використання медіа-технологій не є сценогра-
фією. Вони є радше духовною анімістичною силою, що ство-
рює примарні образи. На певному етапі «машина» зникає, і 
має сприйматися лише як прояв її функцій у чистому вигляді. 
А функція стає визначенням певної поведінки. Найвищий пі-
лотаж роботи з технікою – це зробити її невидимою. Важлива 
не сама «машина», а операція, яку вона виконує. А коли техно-
логія розпливається, виникають примари. І це дуже важливо. 
Мене цікавить медіа-технологія лише в тому випадку, коли в 
ній є потенціал до примаротворення. А коли це не так, то осо-
бисто я не вірю у використання відео в графічному розумінні 
або замість сценографії, бо не бачу в цьому сенсу, це неефек-
тивно і надто «нудотно».

 –Як ви розцінюєте художній «плагіат», як частину пост- 
модерного театру?

 –Плагіат завжди існував. Це одна з форм слабкості. Але це 
притаманно людині. Та мушу додати, що форми феноменів у 
світі є скінченними. Ну, подивимося правді в очі: вже все було 
зроблено. Усе вже було побачено, подумано і уявлено іншими. 
Але ось вам хороша новина: комбінації є безкінечними.

 –Що для вас цінніше – самобутній театр, чи театр, що пе-
ребуває у світовому контексті?

 –Наголошу тут на одній позиції, яку я вже озвучував: те-
атр, який я поважаю, не коментує події світу, він відмежову-
ється від світового контексту. Театр, за який варто бороти-
ся, – це театр «відмітний», на межі людського. Це антигуман-
на позиція, що мислиться в гуманістичному ключі. Ми ж має-

4 «Пристосування» – засіб, що виконує обмежене коло завдань.
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мо потребу в нелюдяності. Подумайте, що є більш нелюдяного, 
ніж «Орестея» Есхіла? Що, у свою чергу, є найкрасивішим ви-
твором людства? Та ж «Орестея», як на мене.

 –Ви можете уявити сучасне мистецтво без політичних мо-
тивів і безпосередньої реакції на події «за вікном»?

 –Обов'язок артистів зануритися в соціальність звучить 
фальшиво. Мені прикро про це говорити, але я не вірю в неод- 
мінну гостросоціальність мистецтва: воно і так є соціальним 
феноменом саме по собі, починаючи з наскельних малюнків 
у печерах Ласко. Єдине, яке я бачу зараз, можливе втілення 
політичного для театру — це бути до кінця вірним специфіці 
своєї художньої мови. Без страху непорозуміння, неможли-
вості спілкування, чи перекладу, коментарю, чи пояснення, 
без тривоги виправдати свою відсутність мовлення та дискур-
су в цілому, зі стратегією, близькою до слів, і близькою до уяв-
лення, яка організовує те, що ми бачимо, і те, що представляє 
щось як нову реальність. Коротше кажучи, це можливість руху 
в театрі – принцип руху як потенційний, яким я його розумію. 
Мистецтво не є правдою, а є ФОРМОЮ. Форма – це, перш 
за все, щось, що не вигадують. Форма може бути зафіксована 
лише в певний конкретний момент, це щось, на що треба ди-
витися з точністю. Мистецтво якимсь таємничим чином може 
народжуватися також хворим чи злим розумом.  Ми мусимо 
погодитися з тою жахливою думкою, що воно може народити-
ся зі зла. Навіть таке мистецтво може нас здивувати, підняти, 
очистити і змусити плакати.

 –Багато критиків називають вас експериментатором чи 
новатором сучасного театру. Але, судячи з усього, ви – пере-
довсім театральний філософ. Які, на ваш погляд, функції та ес-
тетика сучасного театру?

 –Я не вважаю себе новатором театру. Хоча й не люблю ви-
значати, чим займаюся. Саме слово «митець» вже мене дратує. 
Мені подобається думати про митця як про прозору фігуру, 
яка має намагатися бути мертвою, бо в інакшому випадку ви-
никає проблема стилю.
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 –У цьому числі «Курбасівських читань» ми зокрема роз-
мірковуємо про феномен майстер-класів. Як ви думаєте, на-
скільки це продуктивна форма обміну театрального досвіду? 
Чи ви брали коли-небудь участь у майстер-класах, чи вели їх 
самі?

 – Я не дуже вірю у майстер-класи. Але якщо чесно, я сам 
провів їх близько двадцяти. Як бачите, я — в суцільних супер-
ечностях. В юності я ні разу не брав участі як слухач у жодних 
майстер-класах, не був нічиїм студентом, і це – моя порада 
всім молодим. Я не певен, що митець має вчитися чи готува-
тися (за винятком одного предмета – історія мистецтв). Не 
певен, що треба мати взірці. Мої взірці – анонімні, ніяким чи-
ном не вичленовані як взірці, не названі такими. Це були ано-
німні люди та форми. Митець – «митець» – за своєю суттю є 
крадієм. Так, я волів би, щоб мене називали злодієм, загарбни-
ком, супротивником. Може, я романтик?
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