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Га Ла Вак рУЖ ная кар’ера

Ён яшчэ ма ла ды і ве ль мі зна ка мі ты. Но сіць ме ха вую 
шап ку ў «рус кім» сты лі. Міс ты фі ка тар. Час ад ча су 
вы пус кае спек так лі пад псеў да ні ма мі, муд ра ге ліс-
ты мі ці ўво гу ле жа но чы мі (яго нае ўлас нае про звіш-
ча ў пе ра кла дзе азна чае «га род ні на»).

Уз лёт поль ска га рэ жы сё ра, які на ра дзіў ся ў 
1968 го дзе, на сам рэч імклі вы. У 1995-м ён ужо асіс-
ці ра ваў свай му на стаў ні ку Крыс ці яну Лю пу, пад час 
па ста ноў кі «Лу на ці каў» Гер ма на Бро ха ў «Ста рым тэ-

атры» Кра ка ва, у 1997-м па ста віў свой пер шы спек такль — «Тра піч нае 
вар’яцтва», у 30 га доў стаў мас тац кім кі раў ні ком Тэ атра «Раз ма ітош чы», 
ця пер са ма га па пу ляр на га ў кра іне ся род мо ла дзі. За ка рот кі тэр мін 
атры маў не ка ль кі Гран-пры на прэс тыж ных фес ты ва лях.

Перш чым стаць рэ жы сё рам Яжы на пра ца ваў ту рыс тыч ным гі дам 
у кра інах Акі яніі і ця пер ахвот на вы ка рыс тоў вае азі яцкую му зы ку ў 
сва іх спек так лях. Ён вы ву чаў фі ла со фію ў Яге лон скім уні вер сі тэ це, 
рэ жы су ру ў Вы шэй шай тэ ат раль  най шко ле Кра ка ва — ку ль тур най 
ста лі цы Поль шчы. Усе спек так лі Яжы ны ма юць ве лі зар ны по спех у 
пуб лі кі і вы со ка ацэ нь ва юцца кры ты кай. Моц на ўра зі лі «Тра піч нае 
вар’яцтва» Ста ніс ла ва Віт ке ві ча, «Іво на, пры нцэ са Бур гун дская» Ві-
то ль да Гам бро ві ча, «Князь Мыш кін» па вод ле Фё да ра Да ста еўска га 
і «Док тар Фа устус» па вод ле То ма са Ма на. Ся род апош ніх ра бот — 
«Ура чыс тасць» (сцэ ніч ная вер сія фі ль ма То ма са Він тэр бер га) і «4.48. 
Псі хоз» па п’есе Са ры Кейн. За мест про звіш ча рэ жы сё ра ў афі шы 
«Ура чыс тас ці» ста іць та ямні чае Н7, а «Псі хоз» пад пі са ны зна кам +.

скЛа дан не або ад ні ман не?
Не, га лоў нае ў «Псі хо зе» не скла дан не (арыф ме тыч нае дзеян не, вы-
яўле нае зна кам +), хоць рэ жы сёр пад пі саў ся ме на ві та так, а ад ні ман-

Экзо ты ка і стыль
Гранды еўрапейскага тэатра. Гжэ гаж Яжы на

не. Ма на тон ны, па збаў ле ны эмо цый го лас дык та ра ця гам спек так ля 
пе ры ядыч на ра няе ліч бы: «100, 93, 86...» — і гэ так да лей, да двух. 
Кож ная на ступ ная ліч ба на сем ме ней за па пя рэд нюю. Та ко га ро ду 
ад ні ман не — тэст, які пра во дзіц ца ў клі ні цы для ду шэў нах во рых. 
Чым ляг чэй па цы ент мо жа здзей сніць ад ва рот ны лік, тым бо льш у 
яго шан цаў на вяр тан не да на рма ль на га існа ван ня. Ад нак убы ва ючая 
па сля доў насць ліч баў у «Псі хо зе» вя дзе ге ра іню не да вы зда раў лен-
ня, а да смер ці. Гэ та са мо жыц цё мен шае, вы ця кае ў ні ку ды. Пра цэс 
ня ўмо ль ны і не мі ну чы.

Ча сам ліч бы пра екту юцца на экран. Іх бяс кон цая плынь сця кае 
па сця не — уніз, уніз, у пус та ту — не ве ра год на жу дас нае і пры ця-
га ль нае ві до віш ча.

Яжы на ўзяў для па ста ноў кі скла да ны тэкст: тра гіч ны дзён нік па-
глыб лен ня ча ла ве чай ду шы ў баг ну вар’яцтва. Усё — на мя жы, на 
апош няй ры се, усё — боль і ад чай. Тэкст зда ецца бяз лад ным, гэ та 
плынь хво рай свя до мас ці, па кут лі вы ўнут ра ны ма на лог. Май стэр-
скай ру кой Яжы на пе ра тва рае яго ў да ска на лы сцэ ніч ны твор.

У цем ры сла ба вы свеч ва ецца твар, пад обны на мас ку; ён пры го жы 
і жу дас ны ад на ча со ва, ён па ло хае не кан тра лю емым на по рам эмо-
цый, што рвуц ца вон кі. Не ад вес ці по зірк, не сха вац ца...

Яжы на дае ге ра іні су раз моў цаў: не ча ка на ма тэ ры ялі зу юцца яе 
ся бар, ка хан ка, ура чы, як вы спы рэ аль нас ці ў акі яне трыз нен ня... 
Ёсць яшчэ два пер са на жы, так са ма пры ду ма ныя аўта рам спек так ля: 
гэ та двай ні кі ге ра іні — ма ле нь кая хво рая дзяў чын ка і ста рая хво-
рая жан чы на. Дзяў чын ка з’яўля ецца на сцэ не, ка лі ге ра іня жме ня мі 
глы тае таб лет кі, за пі ва ючы іх бал гар скім ві ном. Яны ся дзяць раз ам 
на шкля ной пад ло зе, у якой усё ад бі ва ецца, як у люс тэр ку, аб едзве 
ў бе лых дзі ця чых ма ечках з ві ша нь ка мі, ва кол рас кі да ныя таб лет кі. 
Не дзе бес тур бот на спя вае Мэ ры лін Ман ро, ме ло дыя па сту по ва 
ад да ля ецца, яна ні бы сці хае ў ад урма не най свя до мас ці. Дзяў чын ка 
по тым пры йдзе яшчэ раз — усё ў тым жа адзен ні, але з за бін та ва-
най га ла вой.

Ста рая жан чы на ідзе па ка лі до ры і моў чкі ся дае на крэс ла. Сі віз-
на, аку ля ры, не да рэч на ру жо вы ста ры ха лат, ба ль ніч ныя пан тоф лі... 
Яна ста мі ла ся і па ка ры ла ся лё су, яна ўжо ні чо га не ад чу вае. У фі на ле 
ма ла дая ге ра іня кі да ецца ў істэ ры ку, за хо дзіц ца кры кам, а аго ле-
ная маў клі вая ста рая па во ль на пра хо дзіць уз доўж сцен, ні бы та так 
ідуць у га за вую ка ме ру. (У тэк сце Са ры Кейн ёсць сцвяр джэн не, што 
гэ та ме на ві та яна ду шы ла яўрэ яў га зам, — жу дас нае, не паз быў нае 
па чуц цё ві ны за ўсе жа хі, здзей сне ныя лю дзь мі). Спа ку та ва ная, на-
паў аго ле ная, у кры ві, са сля да мі па рэ заў на ру ках дзяў чы на (актры са 
Маг да ле на Чэ лец ка) мі ту сіц ца па краі сцэ ны і бяс кон ца па ўта рае 
пе рад смя рот ную про сь бу:

Па цвер дзі мя не
Пад ма цуй мя не
Убач мя не
Ка хай мя не
За па ль ва ецца свят ло, го лас дык та ра ўсё ці шэй і ці шэй вы маў ляе 

апош нюю ліч бу: «Два... два... два... два...».
Яшчэ ад на дэ таль: акцё ры не вы хо дзяць на па кло ны.

сТЫ Лі за цЫя мі нУ Ла Га
Гжэ гаж Яжы на ўдач лі вы ва ўсім, але быць мод ным яўна не імкнец ца. 
Тон кае па чуц цё сты лю да зва ляе рэ жы сё ру з ад но ль ка вым бляс кам 
звяр тац ца як да дня сён няш ня га, так і да мі ну лых эпох. П’еса кла-
сі ка поль ска га аван гар да Ста ніс ла ва Віт ке ві ча «Міс тар Прайс, або 
Тра піч ны бзік» (1920, у са аўтар стве з Яўге ні яй Ду нін-Бар коў скай) 

Ні На ма ЗУр
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пер шая рэ акцыя. Эма цый ны склад нік бо льш моц ны, чым, 
на прык лад, пры чы тан ні кніг. Эмо цыя па сту по ва пе ра хо дзіць 
у ана ліз, а по тым зда ра юцца змес та выя і сэн са выя не спа дзеў
кі. Ча каў, што бу дзе так, а тут зу сім іна чай... Гэ ты мо мант для 
мя не ве ль мі важ ны, іншае ўспры ман не, інак шая трак тоў ка ў 
тэ атры на шмат каш тоў ней, чым мае ўлас ныя. Ад ра зу ўзні кае 
жа дан не зра зу мець: ча му так ста ла ся, ча му так ад бы ло ся? Ад
мет ныя эма цый ныя ад цен ні, так са ма ад роз ныя ад звык лых 
ча кан няў. Ці ка ва, ка лі ге рой па ўстае но сь бі там улас най ідэ
ало гіі, сва ёй ідэі. Моц ныя асо бы рэ дка бы ва юць спрэс бе лы мі 
або спрэс чор ны мі. Дый уба чыць но вую эмо цыю ў ста рым 
тэк сце на шмат ка рыс ней, чым про ста па цвер дзіць ра ней шае 
ўспры ман не. Лепш зір нуць на звык лыя рэ чы паінша му, з 
акцэн та мі, на блі жа ны мі да сён няш ня га дня. Га лоў нае, каб 
эмо цыі і но вы сэнс су пра ва джа лі ся мас тац кі мі ўзру шэн
ня мі. Усім нам важ на яшчэ раз пе ра ка нац ца, што су час ны 
свет шы ро кі, раз на стай ны, а мы з’яўля емся яго най час ткай. 
Але ж каб усвя до міць ся бе «час ткай», трэ ба ўзняц ца ўга ру і 
агле дзець цэ лае. Да рэ чы, гэ та так са ма і з’яўля ецца асноў най 
мэ тай і за да чай на шых фес ты ва ляў.

У тэ атры для вас га лоў нае — эмо цыя?
— Эма цый ны інтэ лект, га лоў ны склад нік лю бо га інтэ лек ту, 
за клад ва ецца ў дзя цін стве. Ад па вед на — тут, на гэ тай тэ ры
то рыі, на шы мі лю дзь мі, пры ро дай. Ад ной з мэ таў фес ты ва лю 
мо жа быць раз віц цё і фар мі ра ван не гэ та га са ма га інтэ лек
ту. За кла дзе ны за раз, ён сфар мі ру ецца і рас кры ецца праз 
дзе сяць га доў. Я пра тое, што про ста зра біць ка мер цый на 
па спя хо вы пра ект, ма быць, не ве ль мі ці ка ва.

ка лі ста ві це за да чу ўзняц ца «над» ма тэ ры яль най рэ ча існас-
цю, гэ та аб на дзей вае. Та му што ў наш час ме на ві та ў су дак ра-
нан ні з ка мер цый нас цю мас тац тва для мно гіх за кан чва ецца.
— У на шых ко лах час та дыс ку ту ецца пы тан не: вар та ка заць 
пра да бра чын насць уго лас або не вар та? Але я да гэ та га па
ды хо джу зу сім з інша га бо ку. Ка лі дзяр жа ва хо ча, каб бы ла 
да бра чын насць, каб у гра мад стве існа ва лі свае Са вы Ма ро
за вы, трэ ба зра біць так, каб яны існа ва лі. І про ста не абход на 
ду маць, як іх дзе ля гэ та га зма ты ва ваць. А мы спра бу ем пад

крэс лі ваць, што да бра чын насць за ўсё ды скі ра ва ная вон кі, і 
то ль кі. Але ж дзе ля та го, каб пра пі ярыць банк, не трэ ба ні чо га 
ства раць, фі нан са ваць. Бо на фес ты ва ль ныя гро шы мы фла
ера мі здат ны за кле іць увесь Мінск. Вы дат кі не су пас таў ныя. 
На сам рэч, што нам трэ ба? Пры кра, ка лі ўсё зво дзіц ца да 
та вар награ шо вых ад но сін. Ка лі пра па но ва: да вай це зро бім 
штоне будзь вя лі кае, пры го жае, істот нае для мас тац тва, — 
вы клі кае пад азро насць. По тым пры во зім спек такль на фес
ты валь, дык нам яшчэ за арэн ду да во дзіц ца пла ціць. Не хта 
на гэ тым так са ма хо ча гро шы за ра біць. Па ра докс. 

каб існа ва лі «да бра чын ныя пля цоў кі», усе па він ны раз у мець, 
што ро бяць ка рыс ную для гра мад ства і для гле да чоў спра-
ву. Ці ка ва, што гэ та бо льш хва люе вас і менш — тэ ат раль  ную 
гра мад скасць.
— Так. Не звя за ныя са цы яль най ад каз нас цю, мы за бы ва ем, 
дзе ля ка го гэ та ро біц ца. Важ на, каб арга ні за та ры лю бо га 
пра екта ду ма лі не то ль кі пра ўлас ны да бра быт, пра ўлас ны 
тэ атр, але і пра спа жыў цоў. На са май спра ве лю бы від мас
тац тва мае тры аб авяз ко выя склад ні кі: аўта ра, сам прад мет 
мас тац тва і гле да чоў. Пе ра ка на ны, ка лі хто сь ці га во рыць: 
«Я ства раю для ся бе», — гэ та ня праў да. Не бы вае мас тац тва 
«для ся бе». Ка лі б та кое існа ва ла, дык, пэў на, змяш ча ла ся 
б у га ла ве асоб на га ча ла ве ка. А ка лі ства ра еш, аб авяз ко ва 
ма еш на ўва зе не ка га. Ка лі хто сь ці по тым ка жа: «Я зра біў, 
і мне на пля ваць на рэ акцыю пуб лі кі», — гэ та так са ма ня
праў да. Про ста рэ акцыя бы вае не та кая, на якую раз ліч ва
еш. Так і нам не трэ ба за бы вац ца: тое, што ро бім, — ва ўсіх 
пра ектах, — рас паў сю джва ецца звон ку. Пра мень мас тац тва 
скі ра ва ны на гле да чоў. Чым бо льш ці ка ва га і ад мет на га 
мож на ўба чыць на сцэ не, тым бо льш ці ка вы мі і пры го жы мі 
бу дуць у за ле гле да чы. Мы не з’яўля емся час ткай тэ атра ль
на га ася род ка і не ста вім мэ ту «ў адзін крок», маг чы ма та му 
нам лёг ка за ся ро дзіц ца на пуб лі цы.

Да рэ чы, у на шай эка на міч най пра гра ме па зна ча на: «са
дзей нічанне раз віц цю ся рэд ня га кла са». У ста сун ках з тэ
атрам за да ча мо жа быць сфар му ля ва на на ступ ным чы нам: 
«са дзейнічанне раз віц цю ку ль тур на га ася род ка». І гэ та на
сам рэч для нас ве ль мі важ на.

«Гук цішыні».  
Новы рыжскі тэатр (Латвія).
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