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— Ве даю, што вы ўскла да лі 

на но вае мес ца пэў ныя над зеі, 

і рап там з'яў ля ец ца на ві на, што 

вы сы хо дзі це са сва ёй па са ды. 

Што зда ры ла ся?

— У ней кі мо мант я ад чуў, што 

пе ра шка джаю. Я не мог на неш та 

паў плы ваць, ад па вед на і ад каз-

ваць не за свае па мыл кі не ха чу. 

Прак тыч на ўсе на шы тэ ат ры за-

то ча ны на тое, каб аказ ваць па-

слу гі, — та кое бы та вое аб слу гоў-

ван не на сель ніц тва. Чы ноў ні кі не 

ра зу ме юць, што та кое тэ атр, — не 

ра зу ме юць і ўсё. На гэ та мож на на-

ра каць аль бо гэ тым абу рац ца, але 

яны шчы ра не ра зу ме юць: спорт, 

бу даў ніц тва, цяж кая пра мыс ло-

васць зра зу ме лыя, а функ цыі і 

па сы лы тэ ат ра — не.

— То-бок, у тэ ат ры бы лі ўста-

ноў кі на ней кі пэў ны пра дукт?

— Ну, мне зра біць уста ноў ку 

скла да на, іх не бы ло. Мы вы пус-

ка лі спек так лі, але вось адзін з 

іх — «Бос кі ад бі так» — па ка за лі 

па ру ра зоў — і ўсё. Ён цу доў на 

згніе толь кі та му, што не спа да-

баў ся ад ной цёт цы і яна ска за ла 

школь ні каў на яго не вес ці, а зна-

чыць, па зба ві ла ка сы, бо за мест 

рэ кла мы тэ ат ра ў нас ро бяць па-

даў ней ша му: «Алё, Лі дзія Ві кенць-

еў на, нам трэ ба дзве ты ся чы» — 

«Доб ра, ар га ні зу ем, зна чыць, 1-я 

шко ла, 15-я і 18-я — усе ідуць». 

Атрым лі ва ец ца, тра ціш энер гію ў 

пус тэ чу — а на вош та?

— А гля дач, які сам пры хо-

дзіць у тэ атр, не сфар мі ра ваў-

ся?

— Ка неш не, ён ёсць, але ўсё 

за ле жыць ад коль кас ці жы ха роў 

го ра да і агуль на га куль тур на га 

ўзроў ню. На прык лад, у Пер мі за 

час «куль тур най рэ ва лю цыі» раз-

віў ся цэ лы куль тур ны пласт, га то-

вы гля дзець, на прык лад, Ра бэ ра 

Ле па жа. На ват ка лі ў нас сто са-

праўд ных да пыт лі вых гле да чоў, 

што шу ка юць дыя лог, а не рэ цэпт 

іс на ван ня, мож на зра біць так, каб 

заўт ра іх ста ла кры ху больш, а 

пас ля заўт ра яшчэ больш. Я ў гэ-

тым сэн се ап ты міст, але тут вы га-

доў ва ец ца неш та ін шае, ад па вед-

на, і раз віц ця ні я ка га.

— Пры чы ны, па якіх вы 

сыш лі з тэ ат ра, па ля га юць ме-

на ві та ў Брэсц кім тэ ат ры ля лек 

аль бо ў сіс тэ ме дзярж тэ ат раў 

увогуле?

— Ка неш не, у сіс тэ ме, Брэсц-

кі — толь кі ад но з яе ўва саб лен няў 

з вар' яц кі мі пла на мі па вы ез дах 

спек так ляў, ка лі пра якасць га ва-

рыць ужо не да во дзіц ца. На ба-

зу тэ ат ра на ўсхо дзе го ра да, дзе 

цяк ло са сто лі і быў са ба чы хо лад, 

гле да чы, зра зу ме ла, не іш лі, та му 

ар га ні зоў ва ла ся па тры вы ез ды 

ў дзень у дзі ця чыя сад кі і шко лы, 

дзе ў кры ку і го ма не з ад ным га-

ла ген ным ліх та ры кам па каз ваў ся 

спек такль. Гэ та вя до мая гіс то рыя, 

але да мас тац тва не мае ні я ка га 

да чы нен ня. З ад крыц цём но ва га 

бу дын ка ад ным з ма іх па жа дан няў 

бы ло скон чыць вы ез ды. Гле да чы б 

прый шлі па гля дзець, што як, а тэ-

атр іх бы ўжо не ад пус ціў — праз 

май стар-кла сы, зо ны для твор час-

ці, па за тэ ат раль ную дзей насць. 

Уво гу ле тэ атр па ві нен быць ад кры-

тым з дзе вя ці ра ні цы да дзе ся ці 

ве ча ра. У но вым бу дын ку мож на 

ства рыць цэ лы куль тур ны цэнтр, 

але план па спек так лях на столь кі 

шы ро кі, што ез дзіць прый дзец ца 

ўсё роў на і ў спек так ляў бу дзе ад-

па вед ная якасць.

— Зна чыць, ця пер вы воль ны 

мас так. Сфе ра тэ ат ра ў Бе ла ру сі 

ўво гу ле пры дат ная да та го, каб 

іс на ваць у ёй у та кой якас ці?

— Не, у нас за над та ма лень кі ры-

нак, але ў мя не гра фік ужо рас пі са-

ны да ся рэ дзі ны 2021-га пра ек та мі 

ў Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і не і Сла ве ніі. 

Я, ка лі сы шоў з тэ ат ра, зла віў та-

кі кайф ад та го, што трэ ба са мо му 

браць ся бе ў ру кі і ар га ні зоў ваць 

свой ра бо чы дзень, і ад та го, што, 

аказ ва ец ца, у нас ёсць ле та.

— На до све дзе ра бо ты ў Брэс-

це, ска жы це, ці моц на цэнт ра лі-

за ва ная на ша сфе ра куль ту ры 

аль бо ін шыя апроч сталіцы вя лі-

кія га ра ды прэ тэн ду юць на зван-

не куль тур ных цэнт раў?

— Мне зда ец ца, ка лі ў го ра дзе 

ёсць асо ба, як у Ма гі лё ве быў Саў-

люс Вар нас, у ім неш та ад бы ва-

ец ца. Хоць тэ атр у Бе ла ру сі так 

глы бо ка ўспры ма ец ца пры клад-

ным ві дам дзей нас ці, на ват не 

мас тац твам, «вы клоў ны, па яцы, 

дык за баў ляй це нас», што асо ба 

«вы мы ва ец ца». Ін дуст рыя да ма-

рос ла га шоу-біз не су на столь кі ак-

тыў ная, што не важ на, хто ро біць 

спек такль. Па ста ві лі «Тэс тас тэ-

рон»: га лоў нае — наз ва, а хто за 

ёй — Ва сін ці Пуп кін, спра ва апош-

няя. Са мае ці ка вае ў тэ ат ры сён ня 

ад бы ва ец ца на не дзяр жаў ных пля-

цоў ках, бо стаў лен не да тэ ат раль-

ных дзея чаў на кшталт «вось гэ та 

нель га, тут вы не прой дзе це і тут 

мы вас не пус цім» вы клі ка ла рэ ак-

цыю «і не трэ ба, мы зро бім са мі». 

Спро бы неш та атры маць ад ва лі лі-

ся, гэ тае «і не трэ ба» мне зда ец ца 

га лоў ным за ва я ван нем апош ня га 

ча су. Па коль кі «ра бо та даў цы» ін-

ша га сты лю кі ра ван ня не ве да юць, 

яны губ ля юц ца і ўклю ча ец ца ін шая 

гіс то рыя: «Вас ня ма, вас ня ма і вас 

ня ма, і гро шы мы ні ко му не да мо», 

хоць гро шы гэ та на шы агуль ныя.

— Ля леч ны тэ атр вы дзя ля ец-

ца з уся го бе ла рус ка га тэ ат ра — 

ён цэ ніц ца за мя жой, мае цэ лы 

шэ раг за ўваж ных рэ жы сё раў 

і ў на шым куль тур ным ася род-

ку лі чыц ца пе ра да вым. У чым 

яго фе но мен?

— На ват у ін шых кра і нах мне 

за да ва лі та кое пы тан не. На прык-

лад, Купалаўскі тэ атр зна хо дзіц ца 

пад піль най ува гай, ту ды хо дзяць 

чы ноў ні кі і біз нес — нель га аб ла-

жац ца. А ў ля леч ны ні хто не хо-

дзіць, та му аб ла жац ца мож на. Мне 

зда ец ца, менш ува гі, ка лі ты не 

зна хо дзіш ся пад пры цэ лам, — гэ та 

вы ра та ван не. Ля леч ны, ну што гэ-

та та кое, со рам на ка му ска заць, бо 

па чу еш: «Дзе ты пра цу еш? У Ля-

леч ным тэ ат ры? Вы там у ляль кі 

гу ля е це?» Та му і з кад ра мі вя лі кая 

праб ле ма: па-пер шае, вель мі ма ла 

пла цяць, а па-дру гое, вы ўяў ля е це 

са бе? — ста іць дзядзь ка, 35 га доў, 

з ба ра дой, а ён «у ляль кі гу ля ец-

ца». Ды і як мож на па-ін ша му ста-

віц ца, ка лі ты пры хо дзіш у тэ атр, 

а там та бе доб ра ка лі не го лую 

ду пу па каз ва юць. Наш за то ча ны 

на за ба ву тэ атр вель мі хо ча спа-

да бац ца, і рэ ак цыя «Вы што, клоў-

ны?» на ту раль ная. Як ка заў адзін 

за слу жа ны ар тыст: «Так ска ка ла, 

так ска ка ла, ледзь з тру соў не вы-

ска чы ла». Та му ў на шым ХХІ ста-

год дзі зні шча ец ца пра фе сія, хоць 

гэ та не ХІХ, ка лі ар тыс так пас ля 

спек так ля ва дзі лі па ну ма рах.

— Аляк сей Ля ляў скі ў ін тэр в'ю 

рас каз ваў мне, як на ад крыц ці 

ад на го з фес ты ва ляў тэ ат раў 

ля лек у Мін ску афі цый ная асо-

ба ска за ла: «Вы ро бі це вель мі 

важ ную спра ву, бо пра цу е це для 

дзя цей». Што вы ска жа це пра 

стэ рэа тып аб тым, што ля леч ны 

тэ атр — дзі ця чы?

— Пе ра адоль ваць яго вель мі 

цяж ка, спа чат ку я па ры ваў ся — 

там пра вя дзеш асвет ніц кую ра бо-

ту, і там, і там, а по тым ду ма еш, 

а на вош та. У спад чы ну ад са ўка 

мы атры ма лі іе рар хію: опер ны для 

пар тый ных кі раў ні коў, ТЮГ і ляль кі 

для дзя цей, — усе за бяс пе ча ны 

куль тур кай. Сён ня ад бы ва ец ца 

змя шан не ві даў, Ку па лаў скі мо жа 

ра біць дзі ця чыя спек так лі, ТЮГ — 

да рос лыя, ля леч ны — ха рэа гра-

фіч ныя, але чы ноў ні кам гэ та га 

не зра зу мець. Уво гу ле ўсе гэ тыя 

наз вы на кшталт «ака дэ міч ны тэ-

атр дра мы і паэ зіі» сы дуць, яны 

ўжо мёрт выя, та му да каз ваць, што 

ляль кі — для да рос лых, мне зда-

ец ца, не ра зум на. Мож на ства рыць 

но вы тэ атр, аба зваць яго «Унія» 

і ра ні цай ра біць у ім пер фор ман-

сы, по тым ста віць му зы ку, ве ча-

рам — дра му, та ды раз ме жа ван не 

тэ ат раў сы дзе са мо са бой. Трэ ба 

шы рэй на ўсё гля дзець.

— У су час ным ля леч ным тэ-

ат ры мо жа і ля лек не быць аль-

бо яны мо гуць іг раць дру га рад-

ную ро лю — як мож на апі саць 

яго сут насць?

— Не дзе для кан цэп цыі па трэб-

ны кла січ ныя план шэт ныя ляль кі, і 

ка лі гэ та важ на для рас крыц ця ідэі, 

то мож на ска заць, што ў ляль ках, 

але ў цэ лым сут насць у ажыў лен ні 

мёрт ва га, на да ван ні яму зна чэн ня 

жы во га ці на ват бос ка га. Тут заў-

сё ды мя ня ец ца стаў лен не да фі зіч-

ных рэ чаў і ма тэ рый. Вось ка мень 

і ён жы вы — умоў насць, якую мы 

бя ром у дву кос сі і пры ма ем за пра-

ві лы гуль ні, дае да дат ко выя сэн сы. 

Гэ та яшчэ ад ны дзве ры, у якія мы 

мо жам увай сці.

— Ці ёсць у бе ла рус ка га ля-

леч на га тэ ат ра неш та ад роз нае 

ад за меж на га?

— Гэ та за ле жыць ад аў та ра. 

Ка лі ўспом ніць Ля ляў ска га і Ка за-

ко ва, іх ра бо там улас ці выя ней кая 

бру таль насць, аго ле насць і тое, 

што я на зы ваю бе ла рус кім ад ча-

ем. Іх тэ атр не за мыль вае вост-

рыя тэ мы з па сы лам «вы толь кі 

не па ду май це, што мы гэ та ме лі 

на ўва зе», а плясь па мор дзе — і 

гэ та мас тац тва. У нас ёсць праў да, 

пра мое вы каз ван не — мы бу дзем 

тап таць га ла ву ляль кі на га мі, а 

не па каз ваць, што яна стап та ная. 

Мне зда ец ца, шмат зна чыць і на ша 

ня бо язь аб ла жац ца, здоль насць 

іс ці на ры зы ку і га тоў насць быць 

не зра зу ме тым. Так, шмат па ста-

но вак за сна ва ныя на клі шэ, якім 

ву чы лі ў ін сты ту це, і ўяў ля юць з 

ся бе, што са мае дрэн нае, каль ку 

з дра ма тыч на га тэ ат ра, ка лі ёсць 

ляль ка, у яе га ла ва, ру кі, но гі і хо-

дзіць яна як ак цёр. Та ды на вош та 

за мя няць ад но дру гім, дзе мас тац-

кае ра шэн не, што дае трэ ці сэнс? 

Хоць, ка неш не, тэ атр не мо жа ра-

біць тры прэм' е ры ў год і ў кож-

най пе ра ва роч ваць усё з га ла вы 

на но гі — прый дзе ад мі ніст ра тар і 

ска жа: «Нам трэ ба кар міц ца, дай-

це-ка нам «Тры па ра ся ці». Бо гля-

дач усё яшчэ ча кае ад ля леч на га 

та го, што ба чыў у дзя цін стве, аль-

бо та го, што ба чы ла яго ба бу ля, а 

ка лі ча кан ні не апраўд ва юц ца, у 

кні зе скар гаў з'яў ля юц ца абу ра-

ныя за пі сы.

— Паміж на шымі рэ жы сё рамі 

ля леч ных тэ ат раў ёсць ней кая 

кан ку рэн цыя?

— На ту раль на, а ча му не? Уба-

чыш якое-не будзь клас нае мас-

тац кае ра шэн не і ду ма еш: «Вось 

як кру та, са ба ка, зра біў», — але 

па-доб ра му, уз ні кае го нар, маў ляў, 

«На шы!».

— Спек такль «Вар та выя 

Тадж-Ма ха ла» быў па стаў ле ны 

не на звы чай най тэ ат раль най 

сцэ не, а ў пра сто ры Ок16. Як 

та ко га кштал ту мес ца ўплы вае 

аль бо аб умоў лі вае фар мат спек-

так ля?

— Там бы ло цу доў на, ар тыс ты 

пры хо дзі лі ў час, ха це лі пра ца ваць 

і, што важ на, ра зам ра га та лі, не 

бы ло гэ та га «за раз мы зро бім акт 

мас тац тва, да вай це ўсе за ру кі». 

Ад каз нас ці сва бод ных лю дзей і 

іх за ці каў ле нас ці да стат ко ва, што 

на зы ва ец ца, па кінь це лю дзей у 

спа коі — і яны са мі ўсё зро бяць. 

Уво гу ле «Арт Кар па рэйшн» і 

Ок16 мя ня юць на шае жыц цё, там 

маг чы ма тое, што не маг чы ма на 

афі цый най сцэ не. Гэ та ні ша для 

па тра ба валь ных лю дзей, што 

раз бі ра юц ца ў мас тац тве. Не ка-

лі ў 1990-х у Грод не я ха дзіў у кі-

на клуб «Ра курс» — паў сюль іш лі 

«Зне се ныя вет рам» і фран цуз скія 

ка ме дыі, а там кру ці лі арт-ха ус. 

Для лю дзей ён быў дзвя ры ма, ку-

ды мож на зай сці і глыт нуць неш та 

ін шае. Не дзяр жаў ныя пля цоў кі ў 

Мін ску — тая ж гіс то рыя.

— У наш час шо ку ці мо жа та-

кое вы со кае мас тац тва, як тэ атр, 

пра біць су час на га гле да ча?

— Пра бі ван не за ле жыць ад 

до све ду гле да ча: адзін ус пры ме 

бу та фор скія кіш кі як неш та страш-

нае, а ін шы па смя ец ца, што яго імі 

хо чуць на па ло хаць. Мне зда ец ца, 

сён ня ў тэ ат ры важ на не ра біць з 

гле да ча дэ бі ла, адзі ны спо саб яго 

пра біць — нар маль на па га ва рыць, 

без скач коў і крыў лян ня, на роў-

ных, без чац вёр тай сця ны, асаб-

лі ва з дзець мі. Ка лі што і спра цуе, 

дык гэ та дыя лог.

Гу та ры ла 

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Аляк санд ра ЯНУШ КЕ ВІ ЧА.

Асо баАсо ба

«Адзі ны спо саб 
пра біць гле да ча — па га ва рыць з ім 

без скач коў і крыў лян ня»

Аляк сандр ЯНУШ КЕ ВІЧ:

Но вы бу ды нак для Брэсц ка га тэ ат ра ля лек ужо га то вы, 

але се зон па чы на ец ца без удзе лу Аляк санд ра Януш ке ві ча, 

які сы шоў з па са ды га лоў на га рэ жы сё ра і ўска лых нуў 

гэ тым тэ ат раль нае ася род дзе. За па тра ба ва ны не толь кі 

ў Бе ла ру сі, але і за мя жой, аў тар з'яў ля ец ца ад ным з на шых 

га лоў ных рэ жы сё раў-ля леч ні каў. Ён па спеў па пра ца ваць 

мас тац кім кі раў ні ком Перм ска га тэ ат ра ля лек, па ста віў 

лаў рэ а та тэ ат раль най прэ міі «За ла тая мас ка» спек такль 

«Тоў сты сшы так», яго «Вар та выя Тадж-Ма ха ла» ледзь 

не ад на га лос на на зва ныя кры ты ка мі ад ной з най леп шых 

беларускіх тэ ат раль ных па ста но вак мі ну ла га го да. Раз мо ву 

з Аляк санд рам мы па ча лі з са ма га на дзён на га.


