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кУ ЛЬ ТУр ная Вак цЫ на цЫя

Гэ тай во сен ню на ша тэ атра ль ная гле ба бы ла 
глы бо ка ўза ра на. І пла да нос ныя зер ні, якія 
ў яе кі да лі з усіх ба коў, уз ыхо дзі лі про ста на 
на шых ва чах. Не бы ва лы ўра джай да во дзі
ла ся збі раць тут жа, не ма ру дзя чы. Хто не 
па спеў, той, на ту ра ль на, ні чо га не атры маў. 
І, пэў на, стра ціў яшчэ бо льш... Не ве ра год на, 
але ўра жа ль ны тэ атра ль ны ма ра фон раз гор
тваў ся пе рад мін скай пуб лі кай ця гам амаль 

двух ме ся цаў. І хоць фар ма ль на ўсе гэ тыя надзвы чай ныя 
падзеі не бы лі звя за ны па між са бой, а пэў ным чы нам на ват 
раз мя жоў ва лі ся, усё роў на На цы яна ль ная тэ атра ль ная прэ
мія, Між на род ны фо рум тэ атра ль на га мас тац тва «Тэ арт», 
Між на род ны фес ты валь «Пан ара ма» па тра пі лі ў агу ль ную 
гра мад скую і ку ль тур ную пра сто ру. Кож ны з фэс таў раз
ліч ваў на пад трым ку Мі ніс тэр ства ку ль ту ры. У кож на га 
бы лі свае асаб лі вас ці і пра бле мы. І, ба дай што, ні во дзін з 
арга ні за та раў так да кан ца і не вы ра шыў для ся бе: для ча го 
ўсё гэ та трэ ба?

Вар та пры знаць: ня мно гія тэ атра ль ныя фес ты ва лі ў Бе ла
ру сі ад ра зу вы пра цоў ва юць без да кор ны фар мат. Агу ль ная 
кан цэп цыя ўста лёў ва ецца не ка ль кі га доў, пры гэ тым істот на 
ўдак лад ня ецца або ўво гу ле змя ня ецца. Пад обна га ро ду «пры
бліз насць» — сво еа саб лі вая мет ка айчын на га тэ атра. А та му 
і для фес ты ва ляў цал кам на ту ра ль ная. Што ма ем, тое ма ем. І 
час та да кан ца не ўсве дам ля ем, на што кан крэт на скі ра ва ны 
агу ль ныя на ма ган ні. Між тым, арга ні за та ры «Тэ арта» і «Па
на ра мы» аб апі ра юцца на да сяг нен ні тэ атра сус вет на га. І гэ та 
для іх — най леп шы ва ры янт. За ры ента ва насць на сус вет ныя 
і еўра пей скія тэ атра ль ныя хі ты аб авяз ко ва пры но сіць плён. 
Вар тая ўся ля кай пад трым кі. Але ві да воч на, што пад обны 
фар мат здат ны пра ца ваць то ль кі не пра цяг лы час, бо мо жа 
пе ра тва рыц ца ў звы чай ны пра кат за меж ных спек так ляў. А 
гэ та ўжо антрэп ры за, не фес ты валь. Пад обныя асаб лі вас ці 
і ака ліч нас ці ў лі та ра ль ным сэн се до ра га каш ту юць. Га на ра
ры ка лек ты ваў на ка мер цый ных гас тро лях па вя ліч ва юцца ў 
разы. Та му ра на ці по зна ку ль тур ную скі ра ва насць фес ты
ва ляў па цвер дзіць да вя дзец ца. Тобок — пэў на ад ка заць на 
пы тан ні: дзе ля ча го ла дзіц ца свя та? ці ўяў ляе яно ку ль ту ра
ла гіч ную і мас тац кую каш тоў насць? якое зна чэн не мае аб мен 
пра фе сій ным во пы там? А мо гэ та звы чай ны ка мер цый ны 
пра ект, свой го ро ду біз нес, дзе па пе ра дзе ад но то ль кі за ро
бак гро шай? Не апош няе мес ца ў гэ тай спра ве ад во дзіц ца 
зда ро вым амбі цы ям арга ні за та раў. Іншы мі сло ва мі: лю бы 
фес ты валь па спя хо ва мо жа існа ваць та ды, ка лі ён жыц цё
ва не абход ны яго ным ства ра ль ні кам. Тут і азарт, і гу ль ня, і 
чор ная бес прас вет ная пра ца. Ду маю, усё гэ та ў пэў най ме ры 
ўлас ці ва арга ні за та рам «Тэ арта».

Гру па энту зі ястаў на ча ле з Анжа лі кай Кра шэў скай, што 
ад га лі на ва ла ся ле тась ад «Пан ара мы», зда ецца, зра бі ла не ве
ра год нае. Быў за сна ва ны Цэнтр ві зу аль ных і вы ка на ль ніц кіх 
мас тац тваў, які па ста віў пе рад са бой да во лі амбі цый ныя і, з 
пун кту гле джан ня мно гіх, не да ся га ль ныя мэ ты. За ру чыў ся 
пад трым кай Мі ніс тэр ства ку ль ту ры і «Бел газ прам бан ка». 
Наладзіў супрацоўніцтва з польскім Інстытутам Адама 
Міцкевіча.  Зра біў ся кра са моў ным пры кла дам ува соб ле на га 
дзяр жаў напры ват на га парт нёр ства. На рэш це, Між на род ны 
фо рум тэ атра ль на га мас тац тва «Тэ арт» на пра ця гу кас трыч
ні ка бу да ра жыў пуб лі ку і тэ атра ль ную гра мад скасць Мін ска, 
пра па ну ючы для пра гля ду «тэ атра ль ныя шэ дэў ры». Апош
няе, без умоў на, вы зна чэн не пі яршчы каў. Але ж на сам рэч 
уда ло ся мно гае. Бы ла саб ра на якас ная пра гра ма, ня гле дзя чы 
на тое, што ся род па ка за ных спек так ляў зна чы ла ся то ль кі 
не ка ль кі прэм’ер. Ды тое, што ўпры гож ва ла, да пры кла
ду, еўра пей скія пад мос ткі не ка ль кі га доў та му, па спя хо ва 
рас квіт не ла ця пер на бе ла рус кіх. Адзна кі дру гас нас ці пры 
гэ тым ад сут ні ча лі. Тым бо льш што га лоў ныя еўра пей скія 

тэ атра ль ныя брэн ды на айчын ных сцэ нах па ча лі з’яўляц ца 
зу сім ня даў на. 

Існуе яшчэ ад на ака ліч насць, якую про ста не маг чы ма аб
мі нуць: ко ль касць па ка за ных уво сень спек так ляў ві да воч на 
пе ра вы сі ла ко ль касць прэм’ер, што з’яві лі ся ў Мін ску ця гам 
ка лян дар на га го да. Што ні ка жы, атры маў ся ма сі ра ва ны 
ку ль тур ны ўдар, які па вод ле мас тац кіх вар тас цей асоб ных 
спек так ляў быў здат ны вы клі каць ку ль тур ны шок.

На «Тэ арце» па ра ле ль на фес ты ва ль ным пра гля дам бы ла 
раз гор ну та пра гра ма ад ука цый ная, ку ль ту ра ла гіч ная. Най
перш скі ра ва ная на ка ля тэ атра ль ную пуб лі ку і сту дэн таў. У 
яе рам ках на ба зе Уні вер сі тэ та ку ль ту ры пра йшлі май стар
кла сы і лек цыі пра су час нае сцэ ніч нае мас тац тва, бы ло пра
ве дзе на не ка ль кі тэ ма тыч ных прэскан фе рэн цый, ад бы лі ся 
чыт кі п’ес су час ных поль скіх дра ма тур гаў Мі ха ла Ва ль чы ка і 
Мал га жа ты Сі кор скайМіш чук, Між на род ная кан фе рэн цыя 
«Тэ атр у змя ня ючым ся све це». Пе ра лік атрым лі ва ецца да во
лі важ кі, хоць арга ні за та рам яшчэ ёсць пра што пад умаць. 
Най перш — вы зна чыць мэ та вую аўды то рыю для кож на га 
ме рап ры емства. Пад обная ку ль тур натэ атра ль ная вак цы
на цыя зу сім не рас паў сю джа ная ў Мін ску. Каб пе ра ка наць 
тэ атра ль ную гра мад скасць у яе ка рыс нас ці і не абход нас ці, 
трэ ба пры клас ці шмат на ма ган няў. Зноў жа, да клад на ўсвя
до міць — дзе ля ча го? Та ды і шлях у гля дзе ль ныя за лы для 
мно гіх ска ро ціц ца ў разы.

Па ра Ле ЛЬ нае існа Ван не
Спек так лі «Тэ арта» вы клі ка лі інта рэс. За хап ля лі і за ваб лі
ва лі, а га лоў нае, ства ра лі ад чу ван не па ра ле ль на га існа ван ня. 
Той, ка му да вя ло ся гля дзець усё за пар, па сту по ва па чы наў 
усве дам ляць, што па тра піў у не йкую ірэ аль ную пра сто ру, 
дзе, тым не менш, цал кам зям ныя і па зна ва ль ныя лю дзі 
што раз па глыб ля юцца ў не вы ра ша ль ныя пра бле мы, кпяць, 
спра ча юцца, на ра джа юцца і па мі ра юць, пе ра жы ва юць вой
ны і ка так ліз мы, ра дзей шчас лі выя імгнен ні. Пры гэ тым 
ніх то з рэ жы сё раў ні ко га не ад маў ляе, апан та на ні чо га не 
да во дзіць. У пя рэс тым строі су час на га тэ атра ці ка ва тое, 
што па цвяр джа ецца якас ным ува саб лен нем. Па пе ра дзе — 
пра фе сій насць. Без да кор ны прад укт. Усё раз ам — ні бы за
хап ля ль ная ван дроў ка па эпо хах і кра інах, не пры вя за ная 
да кан крэт на га зям но га ча су і ад ной чы вы зна ча на га мес ца. 
На «Тэ арце» эма цый нае ўзру шэн не кі ра ва ла гле да ча мі. 
Акты ва цыя па чуц цяў ад бы ва ла ся на ўзроў ні свя до мас ці. У 
гэ тым сво еа саб лі вым інтэр на цы яна ль ным «мік се» змеш ва
лі ся раз на стай ныя інгрэ ды енты. Га лоў ны мі бы лі сут нас ныя 
вы зна чэн ні і маг чы масць аўтар ска га вы каз ван ня. Ніх то не 
ду маў пра тое, як ураў на ва жыць па ста но вач ныя эле мен ты 
з акцёр скім вы ка нан нем. І хто на сцэ не ўла дар: акцёр або 
рэ жы сёр? Ме на ві та раз’яднан не на склад ні кі ў су час ным 
тэ атры вы гля дае сас та рэ лым і пра він цый ным. 

Га лоў нае пы тан не — з ча го па чаць фес ты валь? — бы ло 
вы ра ша на эле ган тна. Ні ко му ў Бе ла ру сі не вя до мая арген цін
ская Кам па нія Да ні эля Ве ра не зэ ігра ла чэ хаў ска га «Дзя дзь ку 
Ва ню» з аб ура ль най для тэ атра ль на га аб ыва це ля дру гой 
на звай — «Со ча чы за жан чы най, якая са ма ся бе за бі вае».  
Бо льш упэў не на га раз бу рэн ня ўсіх існу ючых для п’ес Чэ ха ва 
пра віл, рэ ка мен да цый, пе ра ка нан няў — гэ так мож на, а гэ так 
не ль га — ба чыць не да вя ло ся. Та му што кож на му штуч на 
вы най дзе на му мо ман ту, вы на ход лі вай мі зан сцэ не, на хаб
на му аван гар дыз му іншых чэ хаў скіх па ста но вак арген цін цы 
про ці пас та ві лі то ль кі ад но — надзвы чай ную, «не ча ла ве чую» 
ве ра год насць. Стоп ра цэн тную пра ўду існа ван ня ў пра па на
ва ных аб ста ві нах у сва бод ным і па ра ле ль ным (у про стым 
сэн се, ка лі акцё ры га во раць не шта ад на ча со ва) ува саб лен ні. 
Зна ка мі тыя — чэ хаў скія — псі ха ла гіч ныя ка рун кі не вы пля
та лі ся, рэ жы сё ру бо льш да спа до бы ра бо та псі ха ла гіч ным 
ска ль пе лем. Зда ва ла ся, што змес та вая тка ні на п’есы ўпэў не на 
рас ся ка ла ся звыш вос трым інстру мен там. Гле да чам за ста
ва ла ся смя яцца — або пла каць ад здзіў лен ня. У не вя лі кім 
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па коі з пры кме та мі сціп ла га по бы ту, у су час ных кас цю мах 
і сён няш ніх рэ алі ях (бу тэ ль ка га рэл кі і гра нё ныя шклян кі 
на ста ле, якія на паў ня лі ся па ме ры не абход нас ці), акцё ры 
вы маў ля лі кла січ ны тэкст і ага ля лі за ўсёд ныя ча ла ве чыя 
ста сун кі. На па чат ку ўсё гэ та на гад ва ла бра зі льс кі се ры ял, 
«якас нае мы ла»; не ўза ба ве, уцяг ну тыя ў вір пе ра жы ван няў, 
мы ні бы та па чы на лі ўсе сцэ ніч ныя аб ста ві ны пры мер ваць 
на ся бе. На арген цін скую Со ню з на смерць за пла ка ны мі ва
чы ма і рас пух лы мі ад слёз вус на мі не маг чы ма бы ло гля дзець 
без спа чу ван ня. Ад Але ны Андрэ еўны, ве ль мі пад обнай да 
ку па лаў скай актры сы Свят ла ны Ані кей, не маж лі ва бы ло ад
вес ці по зірк... Але га лоў нае, што панад клуб ком па чуц цяў 
і вы бу хо вых страс цей ад мет на і вы на ход лі ва быў на крэс
ле ны зу сім іншы, тэ атра ль ны кан тэкст. І тут ула да ры ла яе 
вя лі касць ІГРА ўжо ў шэк спі раў скім раз умен ні, ка лі «ўвесь 
свет — тэ атр», а пра фе сій ны кан тэнт быў на поў не ны фі ла
соф скі мі раз ва га мі Се раб ра ко ва. Ён па ўста ваў пе рад гле да
ча мі па важ ным тэ атраз наў цам. Але ж па ку та мі твор час ці, 
у сэн се аб са лют на га па глы нан ня суб’екта са мім аб’ектам 
мас тац тва, бы лі на поў не ны дум кі ўсіх пер са на жаў. Вар та 
адзна чыць, што тэкст арген цін ска га спек так ля так са ма не 
быў ка на ніч ным. У бяс кон цай дыс ку сіі пра сцэ ніч нае мас
тац тва цы та ва лі Астроў ска га — не Аляк сан дра, сус вет на 
вя до ма га кла сі ка, аўта ра «На ва ль ні цы» і «Бес па саж ні цы», а 
цал кам са вец ка га Мі ка лая, які вус на мі чэ хаў скіх пер са на жаў 
рас па вя даў су час ным гле да чам пра тое, што «са мае да ра гое ў 
ча ла ве ка — гэ та жыц цё, і пра жыць яго трэ ба...» — да лей па 
тэк сце. Па зней акцё ры нам па тлу ма чы лі, што гэ та зу сім не 
гру бая па мыл ка. Про ста пе ра клад чык п’есы Чэ ха ва так са ма 
мае про звіш ча — Астроў скі.

Вя до ма ж, са спек так ляў «Тэ арта» склаў ся спіс «вы бра на
га». Апра ча «Дзя дзь кі Ва ні» ў яго тра пі лі ка рэй скі «Кіл бет», 
поль скія «Сля пыя» і «Бра ты Ка ра ма за вы».

Сус трэ ча з аўтэн тыч ны мі тэ атра ль ны мі ку ль ту ра мі за ў
сё ды ча ка ная. Асаб лі ва, ка лі гэ та Усход і да лё кае за меж жа. 
На цы яна ль ныя тэ атра ль ныя ма дэ лі аб апі ра юцца на ад мет
ныя архе ты пы, а «ка лек тыў нае не свя до мае» вы яўля ецца праз 
мен та ль насць, тэм пе ра мент, рэ акцыі, хут касць мыс лен ня, 
вон ка вую вы раз насць. Эпіч ная дра ма ў сты лі action па вод ле 
тра ге дыі «Мак бет» не сто ль кі па шы ра ла ўяў лен ні пра маг чы
мас ці су час на га тэ атра, ко ль кі за хап ля ла ад роз най рэ актыў
нас цю, на іўны мі вы бу ха мі не адо ль ных страс цей, не ча ка ным 
раз віц цём на ма ля ва ных па кла січ най шэк спі раў скай кан ве 
ча ла ве чых ста сун каў. Улас на ка жу чы, ка лі ў нас на аб раз лі выя 
сло вы су раз моў цы з пры ха ва най крыў дай гля дзяць у во чы, 
на Усхо дзе пус ка юць у спра ву мя чы. Маш таб ныя ўзо ры сцэ
ніч на га бою ў «Кіл беце» бы лі вар тыя асоб най га вор кі. А вось 
на іўныя імгнен ныя рэ акцыі пер са на жаў ча сам вы клі ка лі 
ўсмеш ку. Вы лу ча ла ся лэ дзі Мак бет: гра тэс ка варэ зкае аб ліч
ча, гру быя муж чын скія ру кі і не ўлас ці вая жан чы нам плас
ты ка (на ту ра ль на, гэ тую ро лю вы кон ваў акцёр). Усё раз ам 
скла да ла ся ў сум нае і бес пер спек тыў нае пра роц тва, па вод ле 
яко га ні чо га ў на шым зям ным існа ван ні ні ко лі не зме ніц ца. 
А лю дзі бу дуць за бі ваць ад но ад на го на ват праз мно гія со тні 
га доў. Са ма ўпэў не ны по гляд з бо ку быў афар ба ва ны рэ жы
сёр скай іро ні яй  і пад ма цоў ваў ся фі ла соф скі мі раз ва га мі пра 
тое, што «су ма цэ ла га па він на быць ад но ль ка вай».

Спек так лі «Сля пыя» кра каў ска га Тэ атра «КТО» і «Бра ты 
Ка ра ма за вы» люб лін ска га Тэ атра «Пра ві зо ры ум» па шы ры лі 
на шы да ляг ля ды. «Сля пыя» (пра гэ ты спек такль «Мас тац тва» 
ўжо рас па вя да ла па сля ле таш няй «Бе лай Ве жы») аб ры ну лі ся 
на пуб лі ку ма гут най энер ге ты кай, акцёр скай эма цый нас цю, 
якая ў сва бод ным вы яўлен ні ўво гу ле не мае меж аў. Та ко му 
вы ка нан ню пад улад ная лю бая ідэя, лю бая пра сто ра. Не вы
пад ко ва «Сля пыя» раз лі ча ны на пля ца выя па ка зы. Гэ та не 
про ста з’ядна ныя раз ам ру хі і сло вы, шмат кроць уз моц не ныя 
ка лек тыў ным вы ка нан нем, але — змяс тоў ная энер ге тыч ная 
плынь з вы дат най лі та ра тур най асно вай па вод ле тво ра лаў
рэ ата Но бе леў скай прэ міі Жа зэ Са ра ма гі.

Люб лін скі Тэ атр «Пра ві зо ры ум» доб ра вя до мы бе ла рус кім 
гле да чам. Не ка ль кі га доў та му яго ны эпа таж ны спек такль 
«Фер ды дур ка» ві да воч на збян тэ жыў на шых гле да чоў сва імі 
фі зі яла гіз ма мі і моц ны мі на ту ра ліс тыч ны мі вы кі да мі. Ка лі б 
не вы дат ная лі та ра тур ная плат фор ма — твор Ві то ль да Гам
бро ві ча, — мно гія ўво гу ле б не ве да лі, як да гэ та га па ста віц ца. 
«Бра ты Ка ра ма за вы» — іншая спра ва. Папер шае, ад па вед на 
на шай тэ атра ль най пра кты цы, да гэ туль ма ла хто ве рыў, што 
паза меж амі ста лі цы мож на па ўнак роў на і по ўна маш таб на 
ўва со біць Да ста еўска га. Падру гое, не мно гія ве ры лі, што 
ўва со біць Да ста еўска га ўво гу ле маг чы ма. Але так ста ла ся, 
што ў поль скім Люб лі не гэ та зра біў Януш Апры ньс кі, які 
лі чыц ца ад ным з леп шых у тэ атра ль най га лі не спе цы яліс таў 
па ўва саб лен ні і ад апта цыі тэк стаў сус вет най лі та ра ту ры. 
Рус кай — у пры ват нас ці. Па бяс кон цым кру зе жыц ця, на 
ня спын ным тэ атра ль ным ко ле пе рад ва чы ма гле да чоў пра
хо дзяць усе вя до мыя пер са на жы. Сю жэт ная спру жы на па
сту по ва сціс ка ецца ўсё мац ней. А ўнут ра ная на пру жа насць 
дум кі ў спек так лі да хо дзіць да мя жы. Зда ецца, нас апан та на 
па глыб ля юць у баг ну раз ваг пра сут насць ча ла ве ка, пра 
быц цё і не быц цё, пра рэ лі гію і фі ла со фію зла чын нас ці. Ме ра, 
у якой раз ва гі раз баў ля юцца сю жэ там, вы зна ча ецца рэ жы
сё рам. Гэ тая фа бу ль ная агран ка да ра го га вар та, бо да зва ляе 
ўдос таль на лю ба вац ца і атры маць аса ло ду ад акцёр ска га 
вы ка нан ня. Ся род акцё раў ня ма леп шых і гор шых — усе 
год ныя. Змроч ныя на плы вы су сед ні ча юць з вы тан ча най 
эле ган тнас цю, страсць — з па лёт най дум кай. Усё ўраў на ва
жа на. Да рэ чы, цяж ка пры га даць іншы спек такль, дзе б гэ так 
не адступ на і на стой лі ва пры му ша лі гле да чоў раз ва жаць над 
пра бле ма мі ча ла ве чай існас ці і зям но га быц ця.

У якас ці шэ дэў раў
Спек так ля мі «Гук ці шы ні», «Гам лет» і «У нас усё доб ра» прэ
зен та ва лі ся сус вет на вя до мыя рэ жы сё ры Алвіс Хер ма ніс, 
Оска рас Кар шу но вас і Гжэ гаж Яжы на. З Хер ма ні сам і Кар

«Бра ты ка ра ма за вы»  
па вод ле Фёдара дастаеўскага.  
Тэатр «Правізорыум» 
(Польшча).
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шу но ва сам бе ла рус кія гле да чы зна ёмыя не па чут ках. Яжы
на быў прад’яўле ны на шай пуб лі цы ўпер шы ню. У кож ным 
вы пад ку — ве ль мі ка рыс ны і ад мет ны пра фе сій ны во пыт, 
да ве дзе нае да да ска на лас ці ра мяс тво. Усе тры спек так лі бы лі 
па ка за ны на са мых прэс тыж ных тэ атра ль ных фес ты ва лях. І 
кож ны мае ўлас ны шлейф за хап лен няў і по спе ху.

Да Алві са Хер ма ні са на ша пуб лі ка (у пры ват нас ці, тэ а
траль ная), ужо зна ёмая з яго ным спек так лем «Со ня», па
ста ві ла ся на сця ро жа на. Ды япа зон ацэ нак — ад за хап лен ня 
да ад маў лен ня. Шка да, ка лі не ка му гэ та пе ра шко дзі ла па гля
дзець «Гук ці шы ні» Но ва га рыж ска га тэ атра. Алвіс Хер ма ніс 
пра па нуе гле да чам улас ны «іншы тэ атр», за сна ва ны на бяз
меж ным да ве ры ча ла ве ка ча ла ве ку і на фі зіч на да клад ным 
до ты ку да жыц ця. Згад кі пра са вец кае мі ну лае ў спек так лі 
ма юць тры ва лую плат фор му, кан крэт ныя аб ста ві ны і ўні
ка ль нае гіс та рыч нае су пра ва джэн не. Атрым лі ва ецца не шта 
на кшталт ма шы ны ча су. На сцэ не ўсе артэ фак ты сап раў дныя, 
зда ецца, пе рад на мі не дэ ка ра цыя і ўва соб ле ныя пер са на
жы — ад ноў ле ныя імгнен ні жыц ця. Вы цяг ну тая па га ры
зан та лі сцэ ніч ная пра сто ра падзе ле на на сег мен ты па ко яў, у 
кож ным з якім пу ль суе жыц цё — то па чар зе, то ад на ча со ва. 
Па шар па ныя ба та рэі, ка вал кі ста рых шпа ле раў і па жоў клых 
га зет, ра дыё пры ёмнік кан ца 1960х. Ча тыр нац цаць акцё
раў: юна кі ў ка шу лях з доў гі мі каў ня ра мі і ў шта нахклёш, 
дзяў чын кі ў крым пле на вых мі ні з ве лі зар ны мі на чо са мі на 
га ло вах. Бес пе ра пын ная стуж ка існа ван ня раз гор тва ецца 
пе рад гле да ча мі ця гам амаль трох га дзін: усё но выя і но выя 
сі ту ацыі, падзеі і іх да клад ныя ад біт кі. Імпу ль сіў нае пра жы
ван не без слоў. Інта на цыі да бры ні і ча ла ве чай чыс ці ні. Не 
ве даю, якім чы нам на ра джа ецца ме на ві та та кое па чуц цё, як 
яно вы ні кае з ня прос тых і зу сім не стэ ры ль ных по бы та вых 
сі ту ацый, уз ноў ле ных на сцэ не. Але ж уз ні кае ме на ві та ад
чу ван не чыс ці ні. Улю бё насць у пра мі ну лую эпо ху без на лё ту 
сен ты мен та ль нас ці, ра ман тыз му і на ста ль гіі. Ба дай што ў 
кож най эпо хі свая пра ўда і свая па эзія. Спек такль — вы нік 

ка лек тыў най твор час ці, ён на ра джаў ся з бяс кон цай ча ра ды 
акцёр скіх эцю даў шля хам стро га га і па кут лі ва га ад бо ру. Ні
чо га надзвы чай на га ў ім, зда ецца, ня ма, але ж тое, што вар та 
за па тэн та ваць, спа чат ку не абход на вы най сці.

«Гам лет» у па ста ноў цы лі тоў ска га рэ жы сё ра Оска ра
са Кар шу но ва са (ОКТ/Ві ль нюс кі га рад скі тэ атр) па кі нуў 
моц нае ўра жан не. Яго ныя бе лачыр во начор ныя акцэн ты 
ўрэз ва юцца ў зро ка вую па мяць раз ам з пра ма ву го ль ны мі 
сег мен та мі дэ ка ра цыі. Усё дзея нне ад бы ва ецца за ку лі са мі, 
дзе акцё ры рых ту юцца да вы ха ду на сцэ ну за гры мёр ны мі 
сто лі ка мі. Інту ітыў на і імпульcіўна па чы на юць раз ыгры ваць 
шэк спі раў скую тра ге дыю, пра жы ва ючы яе з маж лі вай сі лай 
і на ка на ва нас цю су час на га ча ла ве ка, які зра біў ся вы му ша
ным свед кам ня спын най ча ра ды смяр цей. Свет змен шыў ся 
да ве лі чы ні па кой чы ка ў шмат па вяр хоў цы. І цал кам ве ра
год на, што ён змяш ча ецца ў звы чай най гры мёр цы. Про ста 
шля хам не вя лі кіх тран сфар ма цый змя ня ецца сцэ ніч ная 
пра сто ра. І акцё ры пры ма юць на ся бе бяз лі тас ныя вы клі кі 
ча су. Яны — на шы су час ні кі, яны па зна ва ль ныя, іх учын кі і 
рэ акцыя зра зу ме лыя. «Сён ня ніх то не га во рыць аб не абход
нас ці пе ра мен — то ль кі аб не абход нас ці ста бі ль нас ці. На ша 
па ка лен не жы ве ні бы за за сло най, і гэ тую за сло ну не абход на 
сар ваць, та му што ілю зор ны свет і ста бі ль насць мо гуць быць 
ве ль мі не бяс печ ны мі. Нам вос тра не абход ны бяз лі тас ны са
ма ана ліз, каб мы змаг лі зра зу мець свет, у якім жы вем, і свае 
ўчын кі», — за зна чае рэ жы сёр.

Вы тан ча ным сцэ ніч ным ві до віш чам, су час ны мі тэх на ло гі
ямі, глы бо кім змес там і не за быў ным акцёр скім вы ка нан нем 
за ха піў спек такль Гжэ га жа Яжы ны па п’есе Да ро ты Мас лоў
скай «У нас усё доб ра» (Тэ атр «ТРВар ша ва»). «Тэ арт» прэ
зен та ваў мін скай пуб лі цы сус трэ чы з ма ла дым і сла ву тым 
рэ жы сё рам. На пры кан цы фес ты ва лю яны ўспры ма лі ся як 
жа да ная і важ ная не абход насць. На хві лі ну пад ало ся, што і 
мы ўва хо дзім у бяз меж нае і бур лі вае мо ра сус вет на га тэ атра. 
Вар та ўвай сці.

«У нас усё доб ра» да ро ты мас лоў скай.  
Тэатр «Тр-Варшава» (Польшча).


