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Люд мі Ла Гра мы ка

дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства, пра 
якое шмат га ва ры лі сё ле та, ме ла кан крэт-
нае ўва саб лен не на між на род ным фо ру ме 
тэ атра ль на га мас тац тва «Тэ арт». Ня даў на 
ство ра на му Цэн тру ві зу аль ных і вы ка наль -
ніц кіх мас тац тваў ру ку да па мо гі пра цяг-
ну лі з двух ба коў. мі ніс тэр ства ку ль ту ры 
пад тры ма ла іні цы яты ву гру пы апан та ных 
тэ атрам лю дзей, «Бел газ прам банк» па-

спры яў здзяй снен ню за ду мы. Пад обны во пыт па куль не 
над та рас паў сю джа ны ў на шай кра іне. да та го ж, вар та 
пад крэс ліць, з ка мер цый ны мі мэ та мі ён на ўпрост не злу-
ча ны. ды то ль кі пя ты па лі ку тэ атра ль ны се зон акве ча ны 
падзе ямі не ша ра го вы мі. а маг чы масць па гля дзець на 
мін скіх пад мос тках шэ дэў ры сус вет на га тэ атра ль на га 
мас тац тва звя за на і з твор чым кло па там стар шы ні пра ў-
лен ня «Бел газ прам бан ка» Вік та ра Ба ба ры кі. Пра асаб лі-
вас ці та ко га ро ду ста сун каў мы з ім гу та ры лі, ка лі яшчэ 
не аціх лі тэ атра ль ныя страс ці, што ві ра ва лі на ста ліч ных 
сцэ ніч ных пля цоў ках ця гам кас трыч ні ка.

Вік тар дзміт ры евіч, зда ецца, вы не то ль кі зра бі лі ся за ўзя тым 
тэ атра лам — усё бо льш упэў не на на бы ва еце ста тус тэ атра ль-
на га дзея ча. кож ная во сень для вас ця пер асвет ле на тэ атрам. 
а якія спек так лі пры гэ тым да во дзіц ца гля дзець! маг чы ма, 
вар та пад умаць пра пэў ныя вы ні кі, пра плён ва шых 
на ма ган няў?
— Ця гам пя ці га доў, як мы за йма емся 
тэ атрам, ідуць по шу кі фес ты ва ль на га 
фар ма ту. Але ж упэў не нас ці ў тым, што 
ён аб ра ны пра ві ль на, да гэ туль ня ма. Мы 
спра ба ва лі ра біць тэ ма тыч ныя па ка зы, 
раз ам з «Бел газ прам бан кам» «Гля дзе лі 
Шэк спі ра», по тым Чэ ха ва. Двой чы пры
ма лі ўдзел у «Пан а ра ме». Шу ка лі кроп кі 
су дак ра нан ня з рас ійскай «За ла той 
мас кай». І што раз фес ты валь меў свае 
плю сы і мі ну сы. Сё ле та быў зроб ле ны 
яшчэ адзін ад мет ны крок. Асноў ным арга ні за та рам «Тэ арта» 
стаў Цэнтр ві зу аль ных і вы ка на ль ніц кіх мас тац тваў, ство ра
ны пры ўдзе ле Мі ніс тэр ства ку ль ту ры і з на шай да па мо гай. 
Па сут нас ці, бы ла ажыц цёў ле на спро ба зра біць свай го ро ду 
інсты тут, дзе пра па ган дай і рас паў сю джван нем тэ атра ль на га 
мас тац тва за йма юцца пра фе сі яна лы. Вя до ма, усё гэ та бы ло 
звя за на з пэў ны мі ры зы ка мі. Але ж мя не най бо льш хва ля ва
лі пы тан ні, ці не сто міц ца пуб лі ка гля дзець спек так лі ця гам 
трох тыд няў, ці ўспры ме та кі аб’ём інфар ма цыі. А як бу дуць 
на паў няц ца гля дзе ль ныя за лы? Вя до ма, пра бле мы існа ва лі. 
І гэ та на ту ра ль на. Ад нак плён сё лет ня га тэ атра ль на га ка
лей дас ко па так са ма ві да воч ны: мы на сам рэч па ка за лі шэ раг 
ці ка вых на ва тар скіх спек так ляў, прад ста ві лі сцэ ніч ныя на
кі рун кі, пра якія ў нас ма юць да во лі сла бае ўяў лен не.

На мой по гляд, нам не ха пі ла вы раз на акцэн та ва най зва
рот най су вя зі з усі мі — з гле да ча мі, пра фе сі яна ла мі, кры ты
ка мі. Хо чац ца сіс тэм на аб агу ль ніць дос вед на ша га ўдзе лу ў 
тэ атра ль най спра ве. Але ж, без умоў на, ру хац ца ёсць ку ды. 
Мож на да ма гац ца, каб на гэ тым фес ты ва лі ад бы ва лі ся 
еўра пей скія або сус вет ныя прэм’еры, каб но выя спек так лі 
да хо дзі лі да Бе ла ру сі мак сі ма ль на хут ка. Нам ці ка ва ўба чыць 
і зра зу мець рэ акцыю пуб лі кі. Маг чы ма, дзе ля гэ та га вар та 
ад крыць дыс ку сій ную пля цоў ку ў рам ках фо ру му. Ве ль мі 
спа дзя юся, што не ўза ба ве Цэнтр упэў не на ста не на но гі. Хоць 
па куль яшчэ не зра зу ме ла, якім чы нам ён увой дзе ў сіс тэ му 
бе ла рус ка га тэ атра ль на га жыц ця. І на ко ль кі тры ва лым бу дзе 
дзяр жаў напры ват нае парт нёр ства.

Та кім чы нам, га лоў ным аб’ектам ва шай ува гі з’яўля ецца 
пуб лі ка, а на ма ган ні ма юць ад ука цый ную і ку ль ту ра ла гіч ную 
скі ра ва насць?
— Нам важ на, каб бе ла рус кія гля дзе ль ныя за лы бы лі су гуч
ныя сус вет ным, еўра пей скім. Каб фес ты ва ль ныя спек так лі 
пры ваб лі ва лі пуб лі ку, а ха дзіць у тэ атр бы ло мод на. Бо гэ та 
са мы бліз кі ча ла ве ку від мас тац тва, здат насць ду маць і су
пе ра жы ваць з’яўля ецца не абход най па трэ бай роз уму і ду шы 
ча ла ве чай. Мы хо чам гра ніч на па шы рыць гля дзе ль ную за лу 
для «ся рэд ня га кла са», та му што яго нае фар мі ра ван не і раз
віц цё па він на вы зна чац ца не то ль кі ў тэр мі нах эка на міч ных, 
але і як су куп насць ду хоў ных і інтэ лек ту аль ных улас ці вас цей 
і якас цей. Па ка за ныя на фес ты ва лі спек так лі гэ тым мэ там 
ад па вя да лі. Да та го ж час тка гле да чоў ужо пэў ным чы нам вы
ха ва ная. Спа чат ку гля дзе лі спек так лі «Пан ара мы», Тэ атраль
ных тыд няў, по тым ха дзіць у тэ атр зра бі ла ся не абход нас цю. 
І гэ та цу доў на! Яны на ту ра ль на апы ну лі ся ў цэн тры падзей, 
со чаць за раз віц цём сцэ ніч на га мас тац тва. Успры ма юць яго 
як не йкую дзею, што ўтрым лі вае эле мен ты ці ка вас ці і на віз
ны. Улас на ка жу чы, жа дан нем па шы раць гля дац кае ко ла, уз
ба га чаць і раз ві ваць пуб лі ку жы віц ца на ша асноў ная ідэя. 

Ча го вы чакаеце ад сус трэ чы з тэ атра ль ным мас тац твам?
— Пе ра ка на ны, што тэ атра ль нае мас тац тва ска ра чае ад лег
ласць па між дум ка мі і эмо цы ямі. Ад бы ва ецца ве ль мі яркая 

Но выя эмо цыі 
ў ста рых тэк стах
Гу тар ка ў антрак це
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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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