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Аляк сандр ГАР ЦУ ЕЎ:  

«Я БА ЧЫЎ, ЯК ПУБ ЛІ КА ЎСТА ВА ЛА 
І СЫ ХО ДЗІ ЛА СА СПЕК ТАК ЛЯЎ 
ЭС ТЭ ТЫЧ НА ПА КРЫЎ ДЖА НАЙ»

Ледзь не ад на га лос на пад час ад-

на го аб мер ка ван ня на пры кан цы 

мі ну ла га го да гру па экспертаў 

сыш ла ся на тым, што са мае ці-

ка вае ў тэ ат раль най сфе ры ця-

пер ад бы ва ец ца ў ля леч ным тэ-

ат ры, «Арт Кар па рэйшн» і РТБД. 

Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай 

дра ма тур гіі са праў ды за апош нія 

га ды на браў без ліч ач коў і стаў 

не тое каб мод най, але вуз ла вой 

пля цоў кай. Мы су стрэ лі ся з ак цё-

рам, рэ жы сё рам, вы клад чы кам і 

з 2012 го да мас тац кім кі раў ні ком 

тэ ат ра Аляк санд рам ГАР ЦУ Е ВЫМ, 

каб па га ва рыць пра тон ка сці ра бо-

ты з су час ны мі бе ла рус кі мі п'е са-

мі, і ў пер шую чар гу за пы та лі ся, ці 

су па дае, на яго по гляд, такая пра-

фе сій ная ацэн ка з гля дац кай.

— Я па ва жаю мер ка ван не пра фе сі я-

на лаў, але ні ко лі ім не кі ру ю ся: я ста лы 

і ўзрос там, і ста жам ча ла век, та му ве-

даю, што яно не заў сё ды аб' ек тыў нае, 

бо па мя таю ча сы, ка лі стаў лен не пра-

фе сі я на лаў маг ло быць заа нга жа ва нае. 

Мя не больш ці ка віць мер ка ван не гле да-

чоў і за паў няль насць за лы ін тэ лі гент ны мі 

людзь мі. Ка лі я ба чу, што лю дзі прый шлі ў 

тэ атр, ра зу мею, што ад бы ва ец ца ней кая з'я-

ва. Дык вось, та кое ёсць — ува га да су час-

най бе ла рус кай дра ма тур гіі са праў ды па вы-

сі ла ся, гэ та ві даць па коль кас ці гле да чоў на 

спек так лях, чыт ках і фес ты ва лях. Не ска жу, 

што бе ла рус кая дра ма тур гія рас квіт не ла, а 

дай бог ёй роск ві ту — пры чы ну трэ ба шу-

каць у раз віц ці гра мад скай дум кі, у тым лі ку 

па лі тыч най. Ма быць, су час ныя п'е сы пе ра-

клі ка юц ца з тым, што ці ка віць гра мад ства, 

у яко га, па коль кі ад рыў ад мен таль нас ці 

Са вец ка га Са ю за стаў ві да воч ным, з'я ві лі ся 

аб са лют на са ма стой ныя зру хі і па мкнен ні. 

За маё жыц цё ін та рэс да тэ ат ра па ды маў ся 

і па даў ра зы тры ці ча ты ры: я па мя таю пус-

тыя за лы ў па чат ку 80-х, пе ра поў не ныя, по-

тым зноў пус тыя, сён ня ці ка васць вы со кая, 

а га доў сем-во сем та му бы ла ніз кая.

— Вы ду ма е це, гэ та за ле жыць не толь-

кі ад та го, што пра па нуе тэ атр, але і ад 

са мо га гле да ча?

— Не мо жа быць так, каб тэ атр быў дрэн-

ны, а по тым па ду маў-па ду маў — і стаў доб-

ры. Тут му сяць іг раць ро лю аб' ек тыў ныя 

гра мад скія з'явы, на якія тэ атр не мо жа не 

рэ ага ваць, але гэ та па воль ны пра цэс, у ім не 

пра цуе пры каз ка «ра ні цай у куп ле це — ве ча-

рам у га зе це». Аў та ру трэ ба неш та ад чуць, 

за ўва жыць, аб ду маць, по тым на пі саць п'е су, 

якая му сіць ад ля жац ца, па куль не пач нуц ца 

рэ пе ты цыі і на рэш це не па ўста не спек такль. 

Усё гэ та мо жа за няць не адзін год, а я за спеў 

ча сы, ка лі спек так лі ра бі лі ся паў та ра, а то і 

два га ды, ні хто ні ку ды не спя шаў ся, усё бы ло 

раз ма за на ў ча се, ак цё ры не бы лі так за ня-

тыя здым ка мі ў кі но. Эка но мі ка бы ла пла на-

вая, але ў тэ ат ры ні я кіх пла наў ча мусь ці не 

бы ло — ра бі ла ся мас тац тва. Ця пер — план, 

але не ў тым сэн се, што ён нам спус ка ец ца, а 

ў тым, што мы са мі са бе мо жам да зво ліць, а 

што — не. З улі кам усіх фі нан са вых пы тан няў 

і гра фі каў на шых су пра цоў ні каў спек такль 

па ві нен быць зроб ле ны за тры ме ся цы, інакш 

усё ла ма ец ца і ля ціць.

— Ка лі пе рай сці ад куль тур на га ася-

род ку да ма са ва га спа жыў ца, сло ва-

злу чэн не «бе ла рус кая дра ма тур гія» яго 

хут чэй ад штурх не, чым пры цяг не. РТБД 

гэ тым ча сам вы сту пае з цэ лым шэ ра гам 

па спя хо вых пра ек таў. Ці мо жа це вы апі-

саць, хто гля дач ва ша га тэ ат ра?

— Ве да е це, тэ атр ні ко лі не быў на кі ра-

ва ны на шы ро ка га спа жы валь ні ка, спа кон 

вя коў у яго хо дзіць шэсць пра цэн таў на сель-

ніц тва. Гэ та ў асноў ным ін тэ лі ген цыя, то-бок 

вярш кі на ро да, якія на кі роў ва юць гра мад-

скую дум ку. Я вель мі ра ды, што да нас ста лі 

пры хо дзіць больш ста лыя гле да чы, бо гэ та 

зна чыць, што і тэ атр ста но віц ца больш ра-

зум ны і ін тэ лі гент ны: яшчэ га доў пяць та му 

боль шасць за лы зай ма ла мо ладзь, і гэ та 

цу доў на, яна і ця пер да нас пры хо дзіць, але 

для мя не ў гэ тым ёсць знак ней кай лёг ка-

да ступ нас ці і лёг ка зра зу ме лас ці. Я не лі чу 

мо ладзь дур ной, але ка лі ў за ле толь кі яна, 

мя не гэ та на сця рож вае, бо я ха чу, каб лю-

дзі ду ма лі і су пер ажы ва лі, а для гэ та га, мне 

зда ец ца, ча ла век па ві нен трош кі па жыць 

на све це.

— Ці за ста ец ца наз ва тэ ат ра ка рэкт-

най, бо спек так лі сён ня рэ жы сёр скія і 

ўнё сак рэ жы сё раў у па ста ноў кі ка лі не 

боль шы, то, пры нам сі, раў на знач ны дра-

ма тур гіч на му?

— Тэ атр яшчэ ў кан цы ХІХ ста год дзя пе-

ра стаў быць дра ма тур гіч ным ці ак цёр скім і 

стаў рэ жы сёр скім, я тут не ад кры ваю ні чо га 

но ва га. П'ес шмат, але яр кай тэ ат раль най 

з'я вай спек такль мо жа стаць толь кі дзя ку-

ю чы рэ жы сё ру, па сыл рэ жы сё ра — са мае 

важ нае ў тэ ат ры, хай дра ма тур гі не крыў-

дзяц ца. Мя не ву чы лі, што п'е са — толь кі 

на го да для спек так ля. А наз ва тэ ат ра пра-

ду гледж вае, што ў на шым рэ пер ту а ры, хоць 

гэ та ні дзе не пра пі са на, толь кі да моў ле на, 

па він на быць не менш за 75 пра цэн таў 

пас тановак па бе ла рус кіх п'е сах, а ў нас 

іх цяпер — ка ля 90 пра цэн таў. Не га лос ная 

пра пор цыя — 50/50 — іс нуе на ват у тэ ат ры 

Ян кі Ку па лы.

— Па коль кі РТБД пра цуе з п'е са мі 

амаль вы ключ на бе ла рус кіх аў та раў, уз-

ні кае ла гіч нае пы тан не: на коль кі сва бод-

на вы ся бе ад чу ва е це ў гэ тым ма тэ ры я ле 

з пунк ту гле джан ня яго да стат ко вас ці і 

пры дат нас ці па фар ма це?

— Пры тэ ат ры іс нуе Цэнтр бе ла рус кай 

дра ма тур гіі, які зай ма ец ца по шу кам тэкс таў 

і ра бо тай з су час ны мі дра ма тур га мі — ён 

ар га ні зуе чыт кі, фес ты ва лі, пуб лі куе най-

леп шыя тво ры. Там шмат та го, што я не ста-

віў бы, але сам пра цэс гэ ты па трэб ны, дзя-

ку ю чы яму не-не, ды і ўзні кае неш та вар тае 

вя лі кай сцэ ны. Тое, на што бу дуць ха дзіць 

год, два і больш, а не ад на ра зо выя па ка зы, 

якія я ад ра зу ма гу прад ба чыць. Цэнтр пра-

цуе не толь кі на наш тэ атр, а на ўсю кра і ну і 

прад стаў ляе на чыт ках і фес ты ва лях у Ра сіі, 

Поль шчы, Гер ма ніі і так да лей бе ла рус кі 

фе но мен, хоць, на жаль, ён толь кі ўмоў-

на бе ла рус кі, бо амаль усё пі шац ца на 

рус кай мо ве. Я ра зу мею аў та раў, яны 

хо чуць, каб іх тво ры хут чэй тра пі лі на 

сцэ ну, а бе ла рус ка моў ныя тэ ат ры мож-

на пе ра лі чыць па паль цах.

— «Ад на ра зо вы па каз» — гэ та ад-

моў ная ха рак та рыс ты ка?

— Па мас тац кас ці — не, але фі нан-

са ва — ад моў ная. Я ад ра зу ба чу п'е сы, 

на па ста ноў кі якіх пой дзем толь кі я і мае 

сяб ры. Ра зу ме е це, той, ка му па да ба ец-

ца Шыш кін, — а та кіх лю дзей мно га, і 

яны не дур ныя лю дзі — бу дзе гля дзець 

на лес і пла каць, але не зра зу мее «Чор-

ны квад рат», та му што яго ўспры ман не 

на та кое мас тац тва не на стро е на. У тэ-

ат ры так са ма ёсць па ста ноў кі, зра зу-

ме лыя шы ро ка му ко лу на сель ніц тва, а 

ёсць доб рыя толь кі для пя ці ча ла век. 

Мы, на жаль, не мо жам па тра ціць вя-

лі кія гро шы і не «ад біць» іх, бо апроч 

мас тац кай вы кон ва ем фі нан са вую за-

да чу, хоць у на шым рэ пер ту а ры ёсць 

спек так лі, якія апраў да лі ся бе дзе сяць-

двац цаць ра зоў і «кор мяць» ас тат нія. 

Та му ні шу ад на ра зо вых па ста но вак, як 

ка жуць, бюд жэт нень ка за паў няе Цэнтр 

бе ла рус кай дра ма тур гіі ў сва ёй не вя ліч кай 

за ле на со рак мес цаў.

— Ужо два спек так лі на сцэ не РТБД 

па ста віў Яў ген Кар няг — скла да ныя для 

ра зу мен ня, але над звы чай па пу ляр ныя. 

Ча му гэ та не «ад на ра зо вы» тэ атр?

— Я ве даю Яў ге на больш за пят нац цаць 

га доў і па мя таю яшчэ сту дэн там — на яго 

пер шыя па ста ноў кі пуб лі ку бы ло цяж ка са-

браць, на род быў не як не га то вы, але гэ ты 

этап Яў ген прай шоў да во лі хут ка. Спек так лі 

Кар ня га — гэ та паэ зія ві зу а ліс ты кі, там ёсць 

па чуц ці і эмо цыі, дзе, мо жа быць, не ўсё зра-

зу ме ла, але гэ та за ва рож вае. Ве да е це та кі 

ба наль ны вы раз: «Ну, па-пер шае, гэ та пры го-

жа». Ад чу ван не эс тэ ты кі ў Яў ге на прос та пры-

ро джа нае. «Шлюб з вет рам» мы вы лу ча ем на 

тэ ат раль ную прэ мію, толь кі не ве да ем па куль, 

у якой на мі на цыі. Я пра па на ваў вы лу чыць яго 

як му зыч ны спек такль, бо ў ім нон-сто пам гу-

чыць му зы ка і нон-сто пам спя ва юць.

— На мі ну лай прэ міі па ды шла б на мі-

на цыя экс пе ры мен таль на га спек так ля.

— З ма і мі ак тыў ны мі ка мен та рыя мі гэ тую 

на мі на цыю пры бра лі. Я быў та ды ў ка мі сіі 

тэ ат раль най прэ міі: у якас ці экс пе ры мен та 

па да ва лі ся звы чай ныя бы та выя спек так-

лі на трох ак цё раў аль бо апе рэт кі на пяць. 

Я пы та ю ся: «А ў чым тут экс пе ры мент?» — і 

мне ад каз ва юць: «Звы чай на ў нас апе рэ-

ты вя лі кія, та му гэ та для нас экс пе ры мент». 

Я па ду маў, што вы зна чэн не за над та раз-

мы тае і тэ атр — экс пе ры мент сам па са бе. 

З кла сі фі ка цы я мі па ста ян ная праб ле ма, 

асаб лі ва ў час, ка лі тэ атр ста но віц ца сін тэ-

тыч ны і аб' яд ноў вае роз ныя жан ры — Кар няг 

у гэ тым сэн се на пе ра дзе пла не ты ўсёй. У 

дра ма тыч ных па ста ноў ках, на прык лад, ста лі 

шмат спя ваць. Ка лі я ву чыў ся, ду маў, што 

та нец мне не па трэб ны: я ж дра ма тыч ны ак-

цёр! Ця пер ра зу мею, што ма ла тан ца ваў.

— Вы ска за лі, што яшчэ пят нац цаць 

га доў та му пуб лі ка бы ла не га то вая да 

Кар ня га. Ці ёсць у тэ ат ры неш та, да ча го 

пуб лі ка ўсё яшчэ не га то вая?

— Да эпа таж ных спек так ляў, ка лі срод ка-

мі вы раз на сці ста но вяц ца спрэч ныя, звя за-

ныя з эты кай рэ чы, ча го ў Еў ро пе ўжо даў но 

не ба яц ца. Пуб лі ка дрэн на ўспры мае шок 

па та ло гій, на ту ра ліз му, не цэн зур ную лек-

сі ку. Я ба чыў, як на не ка то рых спек так лях 

фо ру му ТЭ АРТ пуб лі ка ўста ва ла і сы хо дзі ла 

эс тэ тыч на па крыў джа най.

— Мы згад ва лі ба ланс па між мас тац-

твам і за ба вай: у рэ пер ту а ры РТБД ёсць 

ка ме дыі — як у бе ла рус кай дра ма тур гіі 

ўво гу ле з ка ме ды я мі?

— Дрэн на. Ду маю, гэ та на цы я наль ная 

ры са. Мы пра вя лі два дра ма тур гіч ныя кон-

кур сы. Пер шы быў пры све ча ны пя ці сот год-

дзю кні га дру ка ван ня, і не каль кі на пі са ных 

п'ес у вы ні ку па стаў ле ныя ў тэ ат рах. За да-

чай дру го га бы ло ства рэн не ка ме дый — мы 

атры ма лі і дур ныя, і ра зум ныя п'е сы, але 

не ка ме дыі, хоць мэ тай усё ж та кі бы лі ме-

на ві та смеш ныя ка ме дыі. Бе ла ру сы — не 

над та гу мар ныя лю дзі, Ма ка ён каў больш 

не на ра джа ец ца, ды і Ма ка ё нак ака заў ся гу-

ма рыс там свай го ча су. Увесь Са вец кі Са юз 

ра га таў над яго п'е са мі, а прай шлі га ды — і 

ма ла дым лю дзям яны на огул не зра зу ме-

лыя. Ка лі мы рэ пе та ва лі «Сі ро жу», дзе ўсё 

па чы на ец ца ў 80-х, акт ры са не ра зу ме ла, 

ча му, ка лі Дзі на лю біць Мі шу, а Мі ша з'яз-

джае ў Із ра іль, гэ та та кая тра ге дыя, маў ляў, 

хай едзе з ім. Адзін ак цёр май го ўзрос ту ка-

жа ёй: «Ды та му, што яе хрэн бы вы пус ці лі!» 

Та му і з п'ес Ма ка ён ка сён ня мож на ста віць 

толь кі ад ну-дзве.

— Што ў сфе ры ін та рэ саў су час ных 

бе ла рус кіх дра ма тур гаў су стра ка ец ца 

най час цей?

— Час та ка жуць пра ма ла дзёж ную суб-

куль ту ру, дзе вель мі мно га чар ну хі пра мар-

гі на лаў ма ла дзёж на га со цы у му, Ша ба ны і 

Се раб ран ку, што неці ка ва. Нам трэ ба вы-

во дзіць ге роя на ша га ча су, а не апіс ваць 

жыц цё хлоп ца з Ша ба ноў — дзе ён на ку рыў-

ся, на піў ся і ўзяў дзеў ку, ай-ай-ай, да вай це 

пе ра жы ваць на гэ ты конт. У ма ла дых аў та-

раў так са ма ві даць скры ты пра тэст су праць 

со цы у му, маў ляў, мы не хо чам жыць, як вы 

жы вя це. Але мне зда ец ца, гэ та звы чай ны 

ма ла дзёж ны бун тар скі дух, які не па кі не 

ней ка га сле ду. Хоць я за бы ва ю ся пра сло-

ва «та лент»: што гэ та та кое, я не ве даю, але 

з ім ты і пра па чак цы га рэт ці ка ва на пі шаш. 

У Маск ве я ба чыў спек такль па тэ ле фон най 

кні зе: у тэ ат раль най сфе ры час та ка жуць, 

што быў бы та лент, сыг ра еш і па тэ ле фон-

най кні зе, і вось лю дзі ўзя лі ся і са праў ды 

цу доў на па ёй сыг ра лі. Мне пры но сяць шмат 

п'ес, цэ лая ша фа поў ная тэкс таў, тэ атр, 

трэ ба ска заць, пры цяг вае роз на га кштал ту 

лю дзей. Прый шоў не як дзед — пал кай сту-

кае і ка жа, што я аба вя за ны яго па ста віць: 

«У ад па вед нас ці з за ко нам аб куль ту ры вы 

па він ны ста віць бе ла рус кіх дра ма тур гаў», — 

я ад каз ваю, што так, па ві нен, — «А я і ёсць 

бе ла рус кі дра ма тург!» За ста ва ла ся толь кі 

пал кай мне па га ла ве стук нуць.

— Вы ка залі, што рэ цэп таў ня ма, але ж 

ней кія кро кі, што зра бі лі РТБД больш па-

пу ляр ным, пэў на, мож на вы лу чыць?

— Ста ра юся не пус каць у тэ атр са ма дзей-

насць, па вяр хоў насць і не пра фе сій насць, 

хоць не заў сё ды атрым лі ва ец ца. Га вор ка 

пра доў гі скру пу лёз ны пра цэс — гэ тую п'е су 

не пра пус ціць, гэ та га ак цё ра ўзяць, а тую 

акт ры су — не. Сён ня цаг лін ка, заўт ра, пас-

ля заўт ра — гля дзіш, праз во сем га доў бач ны 

вы нік. Я пра ца ваў не каль кі га доў і ўсё ду маў, 

ну што я тут раб лю, а по тым нех та мне ка-

жа: «А вы ве да е це, Аляк сандр Фё да ра віч, 

ка жуць, ваш тэ атр стаў са мым мод ным». 

Я за пы таў ся, дзе, ака за ла ся — у лаз ні, я і 

ад мах нуў ся. Праз ме сяц-дру гі чую неш та па-

доб нае, по тым у га зе це на пі са лі, і я па ду маў, 

мо жа, са праў ды неш та па ча ло склад вац ца. 

Праў да, ма ёй мэ тай не бы ло зра біць РТБД 

мод ным мес цам, я зай ма ю ся тым, ча му мя не 

ву чы лі мае пе да го гі, — мас тац кім тэ ат рам з 

вя лі кай лі та ры. Хоць у аб са лю це гэ та га ні ко лі 

не бу дзе, бо для яго па трэб на ін шае гра мад-

ства, а ка лі яно з'я віц ца, тэ ат ру ўжо не бу дзе 

пра што га ва рыць.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фо та з ар хі ва РТБД.


