
9ЖЫРАНДОЛЯ19 мая 2018 г.

— У на шым пра фе сій-

ным ася род дзі ча сам ка-

жуць, што з уся го бе ла-

рус ка га тэ ат ра ме на ві та 

ля леч ны тры мае план ку, 

за ста ец ца ў аван гар дзе і 

за слу гоў вае па ша ны. На-

ват той факт, што ў кра і-

не ёсць асоб ны для гэ та га 

кі рун ку фес ты валь, шмат 

пра што ка жа. А вы якім 

ба чы це ста но ві шча на ша-

га тэ ат ра ля лек?

— Ка заць, што мы не дзе 

на пе ра дзе ці зза ду, ня пра-

віль на, бо мы ўсе ва рым ся 

ўнут ры гэ тай ка шы, а тым 

больш зай ма ем ся кры ху 

роз ны мі ві да мі мас тац тва. 

Збо ку бе ла рус кі тэ атр ля лек 

ацэнь ва юць вель мі доб ра, 

вы клю чэн няў тут ня ма, хо ць 

ка лек ты вы тры ма юц ца роз-

ных ідэй і сты ляў, па-ін ша-

му ба чаць сваю аў ды то рыю. 

Аб' ек тыў ная ацэн ка — гэ та 

ці за пра ша юць нас да ся-

бе, што пі шуць і, на рэш це, 

ці за пра ша юць дру гі раз. 

На коль кі я ва ло даю ін фар-

ма цы яй, усе на шы тэ ат ры 

за па тра ба ва ныя, не тое 

што — з'ез дзі лі адзін раз, 

і пра іх за бы лі. Шчы ра ма гу 

ска заць, хоць, мо жа, гэ та 

і гуч на, — бе ла рус кі ля леч-

ны тэ атр з'яў ля ец ца част кай 

еў ра пей ска га куль тур на га 

пра цэ су. Я пра гэ та ўво гу ле 

ні ко лі не ду маў, па куль кры-

тык з Сер біі не за пы таў ся, 

як нам ўда ец ца быць та кімі 

за па тра ба ва нымі ў све це. 

Што да ты чыц ца агуль най 

па пу ляр нас ці ўнут ры, тут 

мы, на жаль, не вы клю-

чэн не: Бе ла русь па куль не 

вель мі тэ ат раль ная кра і на. 

Хо ць дзя ку ю чы між на род-

ным фес ты ва лям у Мін ску, 

Ма гі лё ве, Брэс це, на ват 

тэ ат раль най пра гра ме на 

Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб-

ску, неш та мя ня ец ца.

— Вы ма е це на ўва зе, 

пуб лі ка ста но віц ца больш 

за ці каў ле най?

— Больш аду ка ва най. 

Як я гэ та ра зу мею: «бум-

цык-цык» у му зы цы за па-

тра ба ва на не та му, што гэ та 

доб ра, а та му, што пры мі-

тыў на. Ма са вая куль ту ра, 

то-бок эр зац куль ту ры для 

шы ро кіх мас, ка рыс та ец-

ца па пу ляр нас цю заў сё ды 

і паў сюль. Та го ж Чай коў-

ска га звы чай на ве да юць па 

тым, што мож на на пець. Каб 

пры ву чыц ца слу хаць му зы-

ку, трэ ба па тра ціць пэў ны 

час і па чаць яе ра зу мець. 

Для та го каб зра зу мець лі-

та ра та ра, трэ ба аца ніць не 

сю жэт, а аў тар скую сты ліс-

ты ку. Не да рэч на ж пе ра каз-

ваць сю жэт «Зла чын ства і 

па ка ран ня». Тое ж са мае з 

тэ ат рам: па ста ноў ка, дзе 

рас каз ва юць ней кую гіс то-

рыю ў асо бах, — па сут нас-

ці, па пса, якая тэ ат рам не 

з'яў ля ец ца. Гэ та ўсё роў на 

што «бум-цык-цык» у му зы-

цы. На гэ тым уз роў ні змя-

нен ні дзя ку ю чы тэ ат раль-

ным фес ты ва лям, ка неш-

не, ад бы ва юц ца. Праў да, 

вель мі па воль на, бо дзяр-

жава, хоць ней кія срод кі і 

вы дзя ля юц ца, але культу-

рай і мастацтвам амаль не 

зай ма ец ца. Доб ра, што па-

га дзі лі ся з тым, што ў кра-

і не мо жа быць Фес ты валь 

тэ ат раў ля лек. Вы ка жа це, 

гэ та вы клю чэн не, а ў лю бой 

ін шай кра і не спіс фес ты ва-

ляў ана ла гіч на га кі рун ку 

мо жа за няць не каль кі ліс-

тоў. На прык лад, у Іра не два 

фес ты ва лі тэ ат раў ля лек, я 

ўжо не пры вод жу ў прык лад 

Фран цыю і Гер ма нію.

— Пра гра ма фес ты ва лю, 

якую вы фар мі ру е це, на-

пэў на, аў та ма тыч на транс-

люе ва ша ба чан не су час на-

га ля леч на га тэ ат ра...

— Не, яна па каз вае най-

больш па пу ляр ныя ў той ці ін-

шай кра і не сты лі і на прам  кі. 

У Іра не, на прык лад, ма ла дыя 

лю дзі спра бу юць ад мо віц ца 

ад тра ды цый на га тэ ат ра, 

пра цу юць з фі ла соф скі мі тэ-

ма мі, прад ме та мі, фак ту рай. 

Так, там так са ма ёсць па псо-

выя спек так лі для дзя цей, як 

у Япо ніі, еў ра пей скіх кра і нах 

і, не бу дзем гэ та ад маў ляць, 

у Бе ла ру сі. Та кі «псеў да дыс-

ней», як я ка жу, неш та кід кае 

і на про даж. Мой зна ё мы гэ-

та доб ра на зваў ля леч ным 

кіт чам. Але ма ла дыя аў та ры 

хо чуць ска заць сваё сло ва ў 

ін шым. Та му, ка неш не, нам 

бы ло ці ка ва за пра сіць іран-

скую па ста ноў ку. Мне па да-

ец ца, кож ны фес ты валь па-

ві нен іс ці за ідэ яй аб' яд нан ня 

куль тур.

— Атрым лі ва ец ца, га-

лоў ны мі кры тэ ры я мі ад-

бо ру бы лі «кітч аль бо не 

кітч» і як спек такль ад-

люст роў вае на цы я наль ны 

тэ атр.

— Кітч ад ра зу ад па дае, бо 

ў кож най кра і не яго да во лі. 

Гэ та як на кі на фес ты ва лі па-

каз ваць ка са вы блок бас тар. 

Та му мы пры во зім трэн ды, 

лі ніі, па мкнен ні роз ных кра-

ін. На прык лад, тэ атр ля лек 

Бал га рыі ў са цы я ліс тыч ныя 

ча сы быў ад ным з са мых 

па пу ляр ных у Еў ро пе. Мы 

іх ні ко лі не за пра ша лі з-за 

пэў на га па псо ва га на лё ту. 

Як толь кі з'я ві лі ся спек так лі, 

што ад роз ні ва юц ца ад агуль-

на га на прам ку, Бал га рыя з'я-

ві ла ся і ў на шай пра гра ме.

— На прэс-кан фе рэн цыі 

пе рад фес ты ва лем пра-

гу чаў вы раз «не ка то рыя 

спек так лі апа срод ка ва на 

ад но сяц ца да тэ ат ра ля-

лек». Што гэ та зна чыць?

— Ка лі ста яць на па зі-

цыі ама та ра кіт ча, ка неш-

не, не ка то рыя спек так лі 

на шай пра гра мы вы клі-

чуць збян тэ жа насць. Яны 

прос та ін шыя. А ка лі ча ла-

век ра зу мее тэ атр ля лек 

не лі та раль на, то-бок дзе 

па ві нен быць тэ атр і па він-

ны быць ляль кі, а са му яго 

сут насць, пра гра ма не па-

кі не ні я кіх пы тан няў. Ка лі 

нех та пай шоў слу хаць Ста-

са Мі хай ла ва, а яму гра юць 

Мо цар та — гэ та не ча ка на. 

У тэ ат ры ж так са ма не на пі-

са на «ПА ПСА», каб ча ла век 

ве даў, што ён ідзе не на эк-

зіс тэн цы яль ную гіс то рыю. 

Па куль мы не зда га да лі ся 

па зна чаць па ста ноў кі та кім 

да стат ко ва крыўд ным для 

гле да ча чы нам. Па коль кі 

са мае крыў длі вае ў ча ла ве-

ку — яго густ. Мож на зга-

джац ца з усім, але ка лі вы 

не лю бі це май го лю бі ма га 

вы ка наў цу — то УСЁ.

— А ці ёсць ней кія 

агуль ныя тэн дэн цыі ў су-

час ным ля леч ным тэ атры 

ў цэ лым?

— У кож най кра і не яны 

аб са лют на роз ныя і раз ві ва-

юц ца ў роз ных на прам ках. 

Нель га су дзіць пра на цы я-

наль ны тэ атр па Ро бер це 

Уіл са не ці То ма се Ос тэр-

ма е ру. Та му што Уіл сан — 

гэ та Уіл сан, ён пе ра е дзе 

ў ін шую кра і ну, па ста віць 

неш та ў Маск ве і за ста нец-

ца Уіл са нам. Ос тэр ма ер 

мае боль шае да чы нен не да 

сва ёй кра і ны, але ня мец-

кі тэ атр ім усё ж не аб мя-

жоў ва ец ца. Асноў нае, чым 

за раз спра бу юць зай мац ца 

ў Еў ро пе, — са мім ча ла ве-

кам і яго ўнут ра ным све-

там. У нас ча мусь ці лю бяць 

аб агуль нен ні, а да пус цім, 

у ня мец кім тэ ат ры гэ та га 

амаль ня ма. Поль скі тэ атр 

апош нім ча сам зай ма ец ца 

фор май. Чым за віх рас цей, 

тым лепш. Ка лі вы ба чы це 

Дон Кі хо та, пе ра на се на га ў 

паў кас міч ную пра сто ру, — 

тут гэ та нар маль на. Ка лі 

тры ча ла ве кі ся дзяць і «ні-

чо га не ад бы ва ец ца» — гэ та 

так са ма на р маль на. Трэнд 

Бал га рыі — у су вя зі аб' ек-

та і плас ты кі, што ня мец кі 

тэ атр ужо прай шоў. Та му 

атрым лі ва ец ца та кі броў наў-

скі рух, за якім і нам ці ка ва 

на зі раць — мы ж так са ма 

не ку ды ру ха ем ся.

— Як вы ста ві це ся да 

стэ рэа ты па, што ля леч-

ны тэ атр — тэ атр для дзя-

цей?

— Вы ве да е це, ген ную 

па мяць скла да на змя ніць. 

Асаб лі ва ка лі гэ та ідэя спан-

су ец ца дзяр жа вай, як у Ра-

сіі, Поль шчы ці ўсход няй 

Гер ма ніі. Пэў ны на чаль нік 

на ад крыц ці ад на го з на шых 

фес ты ва ляў ска заў, што мы 

ро бім вель мі вя лі кую ра бо ту, 

та му што пра цу ем для дзя-

цей. Пры чым ска заў ён гэ та 

ў сем га дзін ве ча ра пе рад 

спек так лем для да рос лых. 

Не ве даю, як у нас, але ў не-

ка то рых краі нах больш ах-

вот на вы дат коў ва юц ца срод-

кі «на дзя цей», чым на неш та 

ін шае. Хо ць вы, на прык лад, 

амаль не зной дзе це дзі ця-

чых спек так ляў у за ход няй 

Гер ма ніі ці ў Швей ца рыі, дзе 

тэ атр у асноў ным раз лі ча-

ны на мо ладзь і да рос лых. 

Зна чыць, так раз мяр коў ва-

юц ца і гля дац кія ін та рэ сы. 

Па сутнасці, у Саюзе сет-

ка дзіцячых тэатраў была 

створана як частка вялікай 

ідэалагічнай машыны, каб 

выхоўваць «правільных» 

грамадзян з малых гадоў. 

Сістэма сышла, а фармаль-

на спектаклі існуюць.

— У фес ты ва лю ёсць 

умо ва, што кож ны ля леч-

ны тэ атр кра і ны па ві нен 

быць па ка за ны ў пра гра-

ме. Гэ та вам як ад бор шчы-

ку не ства рае ней кіх пе ра-

шкод?

— Бы ло скла да на 

ў 1990-х, ка лі мы ні ра зу не 

маг лі па ка заць бе ла рус кую 

пра гра му без со ра му. Ад па-

вед най бы ла рэ ак цыя на шых 

за меж ных ка лег. Мы тлу ма-

чы лі, што ёсць — тое ёсць. 

Вядома, со рам на і не пры ем-

на, але як ёсць. А ця пер гэ та 

рэд кі вы па дак, ка лі з тэ ат-

рам, што пра па нуе нам свой 

спек такль, уз ні кае дыс ку сія. 

Апош нія тры-ча ты ры фес ты-

ва лі праб лем не бы ло.

— Як па мя ня лі ся водгукі 

за меж ных ка лег?

— Ну як — у леп шы бок. 

Прос та ні хто нас ужо не 

ацэнь вае як чу жых, ча му я і 

ка жу пра агуль ную куль тур-

ную пра сто ру. Ня ма роз ні цы 

па між спек так лем з Грод на 

і Па ры жа — яны, ка неш не, 

не ад ноль ка выя, але і не-

ўра зу мен ня, што гэ та та кое, 

ня ма. Ча сам мы за пра ша лі 

«за над та аль тэр на тыў ныя» 

па ста ноў кі. Рэ ак цыя бе ла-

рус кай пуб лі кі атрымалася 

на кшталт «А што гэ та бы-

ло? Не, ну тут неш та ўво-

гу ле ні чо га не зра зу ме ла». 

У 1993 го дзе мы за пра сі лі 

з Аў стрыі «Ва ры я цыю ІІІ» 

Кей джа, на мой по гляд, 

адзін з са мых пе ра да вых і 

ці ка вых спек так ляў на ша-

га фес ты ва лю. Па ста ноў ка 

за сна ва на на вы пад ко вас-

ці: тры вы ка наў цы, у кож-

на га свой сцэ на рый, яны 

ве да юць па ча се, што яны 

па він ны ра біць, але свае 

ро лі раз мяр коў ва юць пе рад 

спек так лем праз жэ ра бя. 

Аб са лют на фан тас тыч нае 

ві до ві шча, ад чу ван не са-

праўд на га тэ ат ра: ні хто не 

ве дае, што бу дзе ў на ступ ны 

мо мант, ро лі не за ву ча ны, 

усё ад бы ва ец ца тут і за раз. 

Здзіў лен не бы ло не толь кі 

ў бе ла рус кіх гле да чоў, якія, 

да рэ чы, па ста ві лі ся да стат-

ко ва па мяр коў на, але і ў на-

шых за меж ных ка лег.

— Вы ад бор шчык пра-

гра мы, у якую ўклю ча ны 

два ва шыя ж спек так лі. 

Вы не ба чы це ў гэ тым кан-

флік ту ін та рэ саў?

— Не, па ад ной прос тай 

пры чы не: спек так лі, якія 

па каз вае Kаrlssоn Hаus (тэ-

атр у Санкт-Пе цяр бур гу, з 

якім су пра цоў ні чае Аляк-

сей Ля ляў скі. — Аўт.), зна-

хо дзяц ца ў лі ніі ра сій ска га 

тэ ат ра, якая, спа дзя ю ся, 

бу дзе раз ві вац ца ў бу ду чы-

ні. Ін тэр прэ та цыя тэкс ту ў 

роз ных су ад но сі нах з ві зу-

аль нас цю — тое, чым за раз 

зай ма юц ца ў Ра сіі, я маю на 

ўва зе, што Ра сія — гэ та не 

толь кі дзяр жаў ныя тэ ат ры. 

Ка лі б гэ та бы ло прос та з-за 

май го жа дан ня, я б за кры-

чаў: «На вош та мы па каз ва-

ем «Пан сі ён «Бель ве дэр» 

(спек такль Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек, 

па стаў ле ны Ма тэа Сп'я-

цы. — Аўт.), да вай це я сваё 

што-не будзь прад стаў лю». 

Але я цу доў на ра зу мею, што 

для на ша га тэ ат ра «Пан сі ён 

«Бель ве дэр» за раз больш 

па ка заль ны.

— Вы не як ска за лі, што 

ў па раў на нні з не ка то ры-

мі кра і на мі, якія мо гуць 

па хва ліц ца толь кі ад ным 

знач ным рэ жы сё рам ля-

леч на га тэ ат ра, у нас іх цэ-

лы на бор. З чым звя за на 

та кое ба гац це?

— На ша са мае вя лі кае 

да сяг нен не апош ніх га доў — 

гэ та атры ман не не за леж-

нас ці, што да ло маг чы масць 

гля дзець спек так лі і ка му ні-

ка ваць з ка ле га мі, гэ та быў 

шанц па рваць з па псо вай 

тра ды цы яй і ўсвя до міць 

сваё мес ца ў тэ ат раль ным 

жыц ці све ту. По тым наш 

фес ты валь, які, мо жа, у мен-

шай сту пе ні паў плы ваў на 

гле да ча, вель мі моц на паў-

плы ваў на пра фе сі я на лаў. 

Апроч ін ша га, ру ха ві ком 

лю бо га пра цэ су з'яў ля ец ца 

кан ку рэн цыя, я маю на ўва-

зе ўнут ра ную кан ку рэн цыю 

ідэй, ра зу мен ня тэ ат ра. Ка лі 

ты на роў ных кан ку ры ру еш 

не толь кі «ў сва ёй вёс цы», 

а па-са праўд на му, гэ та дае 

ма ты ва цыю і ад чу ван не ад-

каз нас ці. Та му, ка лі хо чаш 

зра біць лепш, чым Пі тэр 

Брук, — кан ку ры руй з Пі тэ-

рам Бру кам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Фес ты вальФес ты валь  

Аляк сей ЛЯ ЛЯЎ СКІ:

«Кры тык з Сер біі 
за пы таў ся, 
як бе ла рус ка му тэ ат ру 
ўда ец ца быць та кім 
за па тра ба ва ным 
у све це».

Што-што, а ля леч ны тэ атр у на шым куль тур ным ася род дзі з'яў ля ец ца 

не аспрэч ным прад ме там ува гі і ўсе агуль на га го на ру. Ма ец ца на ўва зе, вядома, 

асаб лі вая фор ма тэ ат раль на га мас тац тва, а не спек так лі для дзя цей. Та му так 

да рэ чы, хоць і раз на два га ды, збі рац ца на Між на род ным фес ты ва лі тэ ат раў 

ля лек у Мін ску. Чар го вы, ужо дзя ся ты, рас па чаў ся ўчо ра і тра ды цый на 

пра па на ваў гле да чу бе ла рус кую пра гра му, у якой па азна чэн ні па ві нен быць 

прад стаў ле ны кож ны бе ла рус кі ля леч ны тэ атр, і за меж ную, ку ды ўпер шы ню 

тра пі лі па ста ноў кі з Іра на, Бал га рыі і Іс па ніі. З та кой на го ды мы су стрэ лі ся 

з Аляк се ем Ля ляў скім, га лоў ным рэ жы сё рам Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра 

ля лек, мас тац кім кі раў ні ком фес ты ва лю, за слу жа ным дзея чам мас тац тваў 

Бе ла ру сі — уво гу ле куль та вай асо бай у сва ёй сфе ры, чые пра фе сій ныя 

кан так ты звя за ны так са ма з Ра сі яй, Гер ма ні яй, Поль шчай, Бель гі яй, 

Фін лян ды яй, Ні дэр лан да мі... Так ці інакш, пра ля леч ны тэ атр у на шай кра і не 

на ўрад ці хто ве дае больш за яго, та му да Аляк сея Ля ляў ска га мы прый шлі 

як да рэ жы сё ра, ад бор шчы ка і, што не ма ла важ на, гле да ча.

«БЕ ЛА РУСЬ ПА КУЛЬ 
НЕ ВЕЛЬ МІ ТЭ АТ РАЛЬ НАЯ КРА І НА»
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«Рэ ак цыя бе ла рус кай 
пуб лі кі атры ма ла ся 
на кшталт 
«А што гэ та бы ло? 
Не, ну тут неш та 
ўво гу ле ні чо га 
не зра зу ме ла».

«Вы, на прык лад, 
амаль не зной дзе це 
дзі ця чых спек так ляў 
у за ход няй Гер ма ніі 
ці ў Швей ца рыі, 
дзе тэ атр у асноў ным 
раз лі ча ны на мо ладзь 
і да рос лых».


