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— Вы вы бі ра лі п'е су для па-

ста ноў кі з раз лі ку на тру пу. Ці 

ха це ла ся рас ка заць гіс то рыю 

не звы чай най ге ра і ні не ба наль-

ны мі срод ка мі, як гэ та ро бяць у 

лі тоў скім тэ ат ры?

— Я пер шы раз пра ца ваў з гэ-

тым ка лек ты вам. Мне ха це ла ся 

зра біць з ім спек такль, раз лі ча ны 

на роз ныя па ка лен ні гле да чоў і каб 

гэ та бы ла не чыс та псі ха ла гіч ная 

або бы та вая па ста ноў ка, а ўсё ж 

з не ка то рай ме та фа рыч нас цю. 

Я люб лю, ка лі на сы ча насць ней кіх 

сцэн да зва ляе зра біць ма лю нак, 

ні бы та за сты лы на шкле: ва ду і па-

вет ра ма роз рап там злу чае ў муд-

ра ге ліс тым узо ры, які зні кае пад 

ра ні цу, рас тва ра ю чы ся ў пром нях 

сон ца. Коль кі я ні ба чыў спек так-

ляў па вод ле гэ тай п'е сы, як пра-

ві ла, яны сы хо дзі лі ў па шла ва тую 

ка ме дыю. А мне зда ец ца, што ў 

гэ тай гіс то рыі вель мі шмат Чэ ха-

ва: сур' ёз насць ду мак, якія ў ёй гу-

чаць, не пе ра шка джае іра ніч на му 

по гля ду на тое, што ад бы ва ец ца. 

Мне па да ба ец ца на ват у шэкс пі-

раў скіх тра ге ды ях ад шук ваць, дзе 

мо жа быць смеш на. А тут усё, як 

у жыц ці, по бач: вось ча ла век хлу-

сіць, а вось ён ужо доб ры і на ват 

у чымсь ці рас кай ва ец ца. Тут ёсць 

пра што га ва рыць. Але ёсць яшчэ 

і са ма Па мэ ла — быц цам ней кі 

ша ман, жыц цё яко га на кі ра ва на 

на лю дзей. Стра ці ла ўсё — му жа, 

дзі ця, дом. Але звяр та ец ца з па-

слан ня мі да най леп ша га сяб ра, які 

ста іць над усі мі на мі: «Ты ка заў, 

што са мае цяж кае — ве рыць у лю-

дзей і да па ма гаць ім. Я ста ра юся 

ра біць тое, ча му ты ву чыў». Яна 

тут як па сол леп ша га све ту. Але 

скла да насць у тым, каб не па каз-

ваць яе за над та ўзнёс ла, та му што 

яна рэ аль ная і не рэ аль ная ў той 

жа час. Ёсць ней кі ду а лізм у гэ тым 

воб ра зе. Зда ец ца, што гэ та па він-

на быць по бы та вая гіс то рыя. Але 

мы ста ра ем ся сціс нуць спру жы ну 

по бы та ва га іс на ван ня, каб яна, 

рас ціс ка ю чы ся, ста ла ан ты по бы-

та вай. І та ды ў ёй у скан цэнт ра ва-

ным вы гля дзе змя шча ец ца шмат: 

і по быт, і вы шэй шыя ма тэ рыі, ка лі 

мы ад чу ва ем, што нас не па кі ну лі 

тут ад ных.

— Ці бы ло ра зу мен не з бо ку 

на шых ак цё раў у пра цэ се ра бо-

ты?

— Мне зда ец ца, ак цё ры ў лю-

бой кра і не не хо чуць за стыць на 

по бы та вым рэа ліс тыч ным тэ ат ры, 

усе хо чуць но вых фор маў. Ра бо та 

з ар тыс та мі за ле жыць больш ад 

та го, ці здоль ны рэ жы сёр да мо віц-

ца з імі. Не заў сё ды атрым лі ва ец-

ца лепш, ка лі пра цу еш з ты мі, хто 

ця бе ве дае больш. Ча сам ак цё ры, 

ве да ю чы тваю сты ліс ты ку або ме-

та ды, ча ка юць мі ну лых зна хо дак, 

а ты ў гэ ты мо мант шу ка еш неш та 

но вае. Хо чац ца заў сё ды іс ці ра-

зам — і ў ня ве дан не, і да зна хо дак. 

Вель мі час та ак цё ры жа да юць, каб 

ім ска за лі, што яны па він ны ра біць. 

Не, лепш ра зам стаць на п'е дэс тал 

або ра зам гі нуць.

— У гэ тым спек так лі, на пэў-

на, важ ная дум ка, якую хо чац-

ца транс ля ваць. Бо са ма п'е са 

мож на і рас смя шыць, і пра біць 

на сля зу.

— Па він на быць і тое, і ін шае. 

Мне ця пер вель мі ім па нуе стэн-

да паў ская на кі ра ва насць. Гэ та 

не зна чыць, што ў тэ ат ры трэ ба 

ра біць так, як яны. Але ў нас так-

са ма за да ча ў тым, каб за ха піць 

за лу сва ёй энер ге ты кай. А ка лі 

доб ры стэн дап, то ў ім і лёг касць, 

і глы бі ня, і за ду шу ён бя рэ, і ду-

ма еш, як ра зум на зроб ле на. У ім 

усё злу ча ец ца — і чор нае, і бе лае. 

І праз гэ та на рас тае на пру жан не: 

як быц цам на блі жа еш ся да яд ра, 

якое вось-вось вы бух не. А ка лі 

яно вы бу хае, рап там з'яў ля ец ца 

Су свет. Мне зда ец ца, тэ ат ру да 

гэ та га трэ ба іс ці. Я шмат экс пе-

ры мен та ваў у гэ тым кі рун ку са 

сту дэн та мі Ака дэ міі тэ ат ра і му-

зы кі Літ вы — каб і рух, і ўсе фор мы 

мас тац тваў сыш лі ся. Та му і курс 

я збі раў ад па вед ны: усе па він-

ны бы лі іг раць, спя ваць, а яшчэ 

і ней кі мі ін стру мен та мі ва ло даць. 

Шмат пра ца ва лі над ру ха мі — ад 

кла січ на га да су час на га тан ца, ад 

пан та мі мы да акра ба ты кі. Я вель мі 

ўдзяч ны свай му кур су, які сё ле та 

вы пус ціў ся, што яны вы тры ма лі 

та кую на груз ку. Але мне бы ло не-

ве ра год на ці ка ва з імі пра ца ваць. 

Іх усіх узяў каў нас кі тэ атр.

— У лі тоў ска га тэ ат ра ёсць 

свае тра ды цыі, свой твар. Ёсць 

ім ёны, якія яго зра бі лі...

— У свой час гэ та бы ла ана-

ма лія — што ў ма лень кай пра сто-

ры рап там з'я ві ла ся шмат ці ка вых 

асоб у тэ ат ры. Ча му так зда ры ла-

ся, скла да на вы ка заць зда гад ку. 

Наш тэ атр доў гі час тры маў ся на 

тых, хто ак тыў на пра ца ваў яшчэ да 

атры ман ня не за леж нас ці Літ вой і 

пас ля гэ тай па дзеі. А ця пер гэ тыя 

ім ёны сы хо дзяць. Ад чу валь ная 

стра та Эй мун та са Ня кро шу са... 

Акра мя та го, ёсць тэн дэн цыі, якія 

вы клі ка юць тры во гу. Со рак га доў 

я зай маў ся тэ ат рам, бо ду маў, што 

гэ та трэ ба лю дзям. Але ця пер у 

нас но выя ідэі і за хоп ле насць фор-

май. Пры хо дзяць но выя фор мы, 

ней кія плы ні, якія па трэб ныя, мо жа 

быць, не столь кі шы ро кай пуб лі цы, 

коль кі ма лень кай гру пе лю дзей, 

па глы ну тых толь кі сва і мі ін та рэ-

са мі. Ры мас Ту мі нас не прос та ж 

так з'е хаў... Зна чыць, ча гось ці не 

ха па ла на ра дзі ме. У куль ту ры ўсё 

больш вы раз на пра яў ля ец ца за-

хоп ле насць фор ма мі, пры гэ тым, 

на жаль, тра ціц ца змест.

— Лі тоў скіх рэ жы сё раў лю-

бяць у ін шых кра і нах, і ў вас ёсць 

па ста ноў кі не толь кі на ра дзі ме. 

Чым ці ка вая ра бо та ў ін шай тэ-

ат раль най пра сто ры?

— Маё ба чан не тэ ат ра не за-

сты лае, я спа дзя ю ся, бо мас тац тва 

па він на іс на ваць у раз віц ці. Але 

тэн дэн цыі, якія я ба чу, мя не зу сім 

не ра ду юць. Гэ та ні бы та па Да ста-

еў скім, ка лі Фа ма Фа міч ска заў ге-

не ра лу: «Тое, што ты ве да еш, я 

ўжо сто ра зоў за быў». Тое, што 

хтось ці ўба чыць як но вае, я даў но 

ве даю. Апош нія га ды ў Літ ве з-за 

фар маль ных по шу каў вы ні шча ец-

ца ак цёр скае май стэр ства. А мне 

трэ ба, каб ак цёр ма гут на пра ца ваў 

у спек так лі, але ў той фор ме, як я 

ба чу. Гэ тыя два склад ні кі па він ны 

сы хо дзіц ца і тры ва ла счап ляц ца, 

быц цам зуб чы кі га дзін ні ка ва га ме-

ха ніз ма. А ця пер шмат спе ку ля цый 

на псеў да рэ жы су ры, фор ме. Пры-

хо дзіць гля дач у тэ атр — пра цяр-

пеў, не сы шоў, але больш сю ды не 

прый дзе. Мне ці ка вы та кі тэ атр, у 

якім мо гуць быць роз ныя фор мы, 

але гля дач пас ля спек так ля па ві-

нен ска заць: я ра ней не ве даў гэ та-

га, але ця пер бу ду ха дзіць у тэ атр. 

За пра шэн ні і вы ез ды ў ін шыя кра і-

ны мне ці ка выя: ад чу ваю, што тут 

лю дзям гэ та трэ ба. Інакш не клі ка-

лі б. Але па кан так тах з ак цё ра мі 

ў Бе ла ру сі — у Брэс це, у Ку па лаў-

скім тэ ат ры, ма ла дзёж ным — і ў 

Літ ве я не ад чу ваю роз ні цы. Усю ды 

маг лі быць рэ жы сё ры, якія і тут, і 

там пра ца ва лі б па спя хо ва.

— Бе ла рус кі тэ атр усё ж за-

ста ец ца больш тра ды цый ным...

— Ён і ў нас тра ды цый ны. Коль кі 

па ла ма на дзі даў, коль кі бы ло раз-

моў пра тое, як сыс ці ад по бы ту ў 

тэ ат ры. А па чы на ец ца рэ пе ты цыя, 

і тыя, з кім ты толь кі што раз маў-

ляў, вы хо дзяць — і як у жыц ці, як 

у эцю дах па Ста ні слаў скім. Але ж 

у кож ным спек так лі свая рэ аль-

насць, свая ме та фі зі ка. Мож на 

нес ці вы со кую ідэю, але яна мо жа 

быць зні шча на та таль ным по бы-

там. Як ка жуць: мас тац тва там, 

дзе «ледзь-ледзь». Па він ны быць 

паў то ны, ней кі ву гал, пад якім мы 

гля дзім на жыц цё.

— Адзін ска жа, што доб ры 

тэ атр — рэа ліс тыч ны, дру гі — 

скі ра ва ны на сім ва лізм, трэ ці бу-

дзе ча каць экс пе ры мен ту. І ўсе 

ма юць ра цыю. Што та кое доб ры 

тэ атр для вас?

— Тэ атр доб ры, ка лі ёсць сцэ-

ніч ная праў да, а не жыц цё вая. Ад 

жыц цё вай праў ды мы ад штур хоў-

ва ем ся, а на сцэ не вы рас тае неш-

та боль шае, дзе ёсць тое са мае 

амаль ня ўлоў нае «ледзь-ледзь». 

Ка лі сцэ ніч ную праў ду спек так ля 

ўда ло ся на ма цаць, то яна ста но-

віц ца боль шай праў дай, чым у 

жыц ці. Та ды яна на ват ву чыць. 

Ка лі спек такль па да ба ец ца, з яго 

неш та мож на і ў жыц цё ўзяць.

— У вас аса біс та та кое зда-

ра ла ся?

— Ка лі б не бы ло тэ ат ра, я не 

ве даю, ці быў бы я ця пер жы вы. 

Та му што я рос скла да ным пад лет-

кам, на мя не вель мі ўплы ва ла ву лі-

ца, уся кае маг ло зда рыц ца... Тэ атр 

пры му сіў мя не ву чыц ца жыць. Та му 

што ў ім сыш лі ся роз ныя на ву кі, тут 

доб рая лі та ра ту ра, якой для мя не 

не іс на ва ла (гэ та ж для дзяў чы нак, 

ду маў я). А ака за ла ся, што ўсё на 

ёй тры ма ец ца: па ёй мож на вы ву-

чаць псі ха ло гію, эты ку, эс тэ ты ку...

Ве даю пра вы па дак, ка лі спек-

такль вы ку пі лі пра гра міс ты. Да-

рос лыя лю дзі з асаб лі вым мыс лен-

нем і ра зу мен нем жыц ця прый шлі 

ў тэ атр пер шы раз і ўба чы лі да во лі 

ся рэд ні спек такль. Але та кі, што 

пра бі вае на сля зу. Яны бы лі ўра-

жа ныя. Яны пра цу юць на кам п'ю-

та ры з гуль ня мі, дзе пер са на жы 

ма юць па шэсць жыц цяў. А тут 

рап там збо ку па гля дзе лі, як ге роі 

іс ну юць, па ку ту юць ці ра ду юц ца, і 

зра зу ме лі, што жыц цё ў кож на га 

ад но і па мер ці мож на па-са праўд-

на му. Ва кол і на сцэ не — жы выя 

лю дзі, жы выя во чы. Тэ атр, на пэў-

на, гэ тым і доб ры.

— Што па він на быць у тэ ат ры, 

каб ён вы кон ваў сваю за да чу пе-

рад людзь мі?

— Я ма гу ка заць пра ся бе. Ка лі 

бя ру п'е су, то ду маю не пра тое, 

каб са ма вы явіц ца, і не важ на, як 

гэ та ўспры ме пуб лі ка, як ад рэ агу-

юць лю дзі. Я ўвесь час ду маю пра 

гле да чоў — і ма ла дых, і ста рэй-

шых, каб яны знай шлі агуль ныя 

тэ мы, ча ла ве чыя, маг лі б раз маў-

ляць ад но з ад ным. А ця пер усё 

так па дзе ле на, на ва коль ны свет як 

быц цам за то ча ны пад мо ладзь — 

бо гэ та ж страш на, ка лі ча ла ве ка 

ў 35-40 га доў ужо на ра бо ту не бя-

руць... У гра мад стве ўсе па ка лен ні 

важ ныя. Чым моц ная сям'я? Ка лі 

дзі ця рас це, а ў яго ёсць і та та, і 

ма ма, і ба бу ля з дзя ду лем, а яшчэ 

ка лі пра ба бу лі жы выя, яно та ды 

аба ро не на па мак сі му ме. Та ды ў 

яго тон кае це ла — ду ша — без дзі-

рак. А сы хо дзяць бліз кія — і ў ду-

шы з'яў ля юц ца дзір кі. А ка лі браць 

пад ува гу мер ка ван не толь кі ад-

на го па ка лен ня, якое лі чыць, што 

ўсё ве дае, та ды мы апы на ем ся з 

дзір ка мі на ўзроў ні гра мад ства. 

У ней кіх дзіў ных по шу ках ця пер 

лю дзі ўсёй зям лі. І дзе б ні жыў, ва 

ўсіх ад ны і тыя ж праб ле мы...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Асо баАсо ба «Тэ атр доб ры, «Тэ атр доб ры, 
ка лі ёсць сцэ ніч ная праў да, ка лі ёсць сцэ ніч ная праў да, 

а не жыц цё вая»а не жыц цё вая»

Аль гір дас ЛА ТЭ НАС:

Шмат га доў Аль гір дас Ла тэ нас кі ра ваў Ма ла дзёж ным 

тэ ат рам Літ вы. Бе ла рус кі гля дач мог ба чыць яго спек так лі 

на між на род ных фес ты ва лях у Мін ску, а шмат хто па мя тае 

па ста ноў ку рэ жы сё ра «Мак бет» у Ку па лаў скім. У но вым 

се зо не за слу жа ны ар тыст Літ вы, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР су пра цоў ні чае з Бе ла рус кім дзяр жаў ным ма ла дзёж ным 

тэ ат рам і прад стаў ляе на яго пля цоў цы спек такль «Да ра гая 

Па мэ ла» па вод ле п'е сы аме ры кан ска га дра ма тур га Джо на 

Па тры ка. Прэм' е ра, што ад бы ла ся 2 каст рыч ні ка, ста ла 

пад ста вай па га ва рыць з рэ жы сё рам пра маг чы мас ці тэ ат ра 

ў сён няш нім све це.


