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— Му сіць, экс пе ры мент, — за-

дум ва ец ца над ад ка зам Ксе нія. — 

Даў но ха це ла па спра ба ваць пі саць 

у жан ры дра ма тур гіі. Яшчэ ў пад-

лет ка вым уз рос це за хап ля ла ся 

п'е са мі Мі ха і ла Бул га ка ва. По тым 

ад кры ла для ся бе Сто пар да, ура-

зі ла яго ная «Ар ка дыя». А ў 2019 

го дзе я па ча ла зай мац ца ў Цэнт-

ры бе ла рус кай дра ма тур гіі, у ла-

ба ра то рыі Зміт ра Ба га слаў ска га 

«Ад кры ва чка-2». Для па ступ лен-

ня му сі ла на пі саць ма ты ва цый ны 

ліст, і гэ та, му сіць, быў са мы кеп скі 

ма ты ва цый ны ліст з усіх, што я ка-

лісь ці па да ва ла. Маў ляў, я аў тар 

не каль кіх ра ма наў, на ват ма на гра-

фіі, але ні як не ма гу аго раць п'е су. 

Але, да свай го здзіў лен ня, да ве да-

ла ся, што я — у «Ад кры ва чцы».

— «Memorіa nomіnіs Clara» не 

пер шая твая п'е са?

— На па чат ку я на пі са ла ка ме-

дыю пра пісь мен ні каў, якая на зы-

ва ла ся «Прос та вель мі скла да на». 

Спра ба ва ла знай сці ад ка зы, як 

мож на гу ляц ца са сло ва мі і пер-

са на жа мі. На прык лад, адзін з іх 

ду маў, што пі ша пра дру го га, і на-

ад ва рот... Уво сень ад бы ла ся чыт-

ка гэ тай п'е сы ў Рэс пуб лі кан скім 

тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гіі. 

По тым за гэ ты твор я атры ма ла 

спец прыз на між на род ным кон-

кур се «Ба дэн вай лер 2020», які 

пра во дзіў ся ў Штут гар це. Па вод-

ле пра ві лаў кон кур су, бо ну сам да 

ўзна га ро ды па він ны бы лі ад быц ца 

чыт кі п'е сы і яе па ста ноў кі, але ў 

Еў ро пе па ча ла ся пан дэ мія, і ўсё 

ад цяг ну ла ся ў ча се. Мне бы ло 

вель мі шка да... Ка лі на пі саў кні гу, 

і яна вый шла — ты ба чыш ма тэ-

ры яль ны вы нік сва ёй пра цы. А з 

п'е са мі інакш: ня ма га ран тыі, што 

па ста вяць. Асаб лі ва, ка лі толь кі 

па чы на еш.

— Пе ра ход ад ка ме дыі да 

вель мі дра ма тыч най тэ мы — гэ-

та вы клік са мой са бе?

— Так. Вы ра шы ла, вар та па-

спра ба ваць ся бе ў ін шым тэ ат-

раль ным фар ма це. Я пра па на ва-

ла свай му сяб ру, мас та ку Ра ма ну 

Яно та ву па пра ца ваць ра зам, па-

коль кі мы шмат раз маў ля лі пра гіс-

то рыю Мін ска і фе но мен па мя ці, і ў 

нас вы спе лі агуль ныя за дум кі. Ды 

яшчэ па ба чы ла аб вест ку пра на-

бор у твор чую ла ба ра то рыю «Ужо 

га то вы свет», там анан са ва ла ся, 

што ўва га бу дзе ад да вац ца су мес-

най ра бо це рэ жы сё ра і мас та ка. 

Я вы ра шы ла, гэ та шанц. Для мя не 

дра ма тур гія — фор ма вы каз ван ня, 

якая да зва ляе зра зу мець, на што я 

здат ная, больш тон ка па пра ца ваць 

з псі ха ла гіч ны мі мо ман та мі.

— А як за ці ка ві ла тэ ма Ха ла-

кос ту?

— Гэ та тэ ма, да якой я іш ла 

вель мі доў га. Бы лі раз мо вы з ма-

ёй сяб роў кай-мас тач кай, якая за-

раз пі ша ды сер та цыю пра Ха ла-

кост у бе ла рус кім мас тац тве. Яе 

пра дзя ду ля, мас так Ла зар Ран, у 

сва ёй твор час ці шмат ад люст роў-

ваў гэ тую тра ге дыю, у Мін скім ге та 

за гі ну ла яго  сям'я. Яшчэ ад на ба-

лю чая пры вяз ка да сю жэ та п'е сы: 

мая пра ба бу ля бы ла ад ной з вяз-

няў Асвен ці ма. Па тра пі ла ту ды ў 

шас нац ца ці га до вым уз рос це. Я не 

бы ла з ёй зна ё мая, толь кі фо та-

здым кі ба чы ла, і вель мі ха це ла яе 

ўя віць. Яшчэ мя не за ча пі ла кні га 

ка над ска га пісь мен ні ка Яна Мар-

тэ ла «Бе ат ры чэ і Вер гі лій», так са-

ма пра Ха ла кост, але мне па да-

ло ся, там да во лі вуз кі па гляд, і ў 

мя не ўзнік ла жа дан не па спра чац-

ца з аў та рам і вы ка заць улас нае 

мер ка ван не. Два ме ся цы я чы та ла 

гіс та рыч ныя ма тэ ры я лы, не маг ла 

па чаць, а по тым тэкст на пі саў ся за 

два тыд ні. Гэ та бы ла вель мі на сы-

ча ная пра ца. Я ха це ла ад ка заць 

на пы тан не — што для мя не зна-

чыць Ха ла кост і як ра зу мею фе но-

мен гіс та рыч най па мя ці. Ні ко лі не 

пра ца ва ла так з тэкс там. Ра ней 

бы ло лі ней на, а ця пер — кан тэкст 

зна хо дзіц ца паў сюль ад на ча со-

ва, і я зна хо джу ся паў сюль, тэкст 

быц цам мя не аб горт вае. Ма тэ ры-

ял вель мі жорст кі, яго трэ ба бы ло 

пе ра жыць. У пэў ны мо мант я ду-

ма ла — мя не за раз ра за рве, та кі 

быў мо мант эма цы я наль най пе ра-

на сы ча нас ці. На сён ня «Memorіa 

nomіnіs Clara» — адзін з най леп-

шых тэкс таў, які я на пі са ла. Хоць 

ён ка рот кі, уся го 20 ста ро нак. І я 

трош кі пе рай ма ю ся, што ж бу ду 

пі саць на ступ нае, каб не ра біць 

крок на зад.

— Вы з Ра ма нам Яно та вым 

ста лі не толь кі дра ма тур гам і 

мас та ком спек так ля, але і вы-

ка наў ца мі...

— Ле пей ска заць — пер фор ме-

ра мі. Так, вы ра шы лі, што бу дзем 

чы таць са мі, і атры ма лі ці ка вы 

до свед, які да зво ліў ад чуць тэкст 

на ноў, рас ста віць пэў ныя ак цэн-

ты, якія на ўзроў ні пісь ма бы лі не 

на столь кі ві да воч ныя. За пом ніў ся 

мо мант, ка лі пад час фі на лу мы 

ся дзе лі ў цем ры, у на поў не най 

людзь мі за ле і толь кі чу лі ды хан не 

гле да чоў. Бы ло маў чан не. Ні хто ні-

як не рэ ага ваў. Мне па да ло ся, што 

гэ та доў жы ла ся не каль кі хві лін, а 

прай шло не каль кі ім гнен няў. По-

тым па ча лі ся апла дыс мен ты, за-

па лі ла ся свят ло, і я па ба чы ла, што 

лю дзі пла ка лі.

— У су час ных дра ма тур гаў 

ня ём ка пы тац ца пра сю жэт п'е-

сы... Яго ў звык лым сэн се мо жа 

прос та не быць...

— Мне так са ма цяж ка сфар му-

ля ваць ней кі сі ноп сіс... Але неш-

та рас па вес ці па спра бую. Мес ца 

дзе ян ня — Яма, што ў ра ё не мін-

скай ву лі цы Мель ні кай тэ. Мес ца, 

дзе ў 1942 го дзе бы лі за бі тыя пяць 

ты сяч яў рэ яў. Ця гам дзе ся ці сцэн 

ад на і тая ж гіс то рыя цык ліч на 

паў та ра ец ца ў ад ной пра сто ры 

ў роз ныя ча сы. Так, я на тхня ю-

ся гіс то ры яй сва ёй пра ба бу лі і 

ін шых лю дзей, але тэкст не мае 

рэ аль ных пра та ты паў, су па дзен-

ні вы пад ко выя. Пе ра меш ва юц ца 

ўспа мі ны і сны га лоў ных ге ро яў, 

іх ча ты ры. Кла ра, мас тач ка, якая 

жы ве ў па чат ку 1940-х га доў у Мін-

ску, яе муж Лё ва, так са ма мас так. 

З дыя ло гаў ро біц ца зра зу ме ла, 

што Кла ра ча кае дзі ця, але яна 

хво рая на сэр ца, і на ра джэн не дзі-

ця ці мо жа яе за біць. Лё ва су праць 

на ра джэн ня дзі ця ці, ён з'яз джае ў 

Маск ву, па чы на ец ца вай на, і Кла-

ру ён больш не па ба чыць. Ін шыя 

два ге роі — Лар ка, унуч ка Лё вы 

ад яго дру гой жон кі, і міс тыч ны 

Юнак, які жы ве ў Яме. На са мрэч 

праб лем па ды ма ец ца шмат... 

Ёсць і кан флікт па ка лен няў — як 

здзейс ніц ца, ка лі ў ця бе ге ні яль ны 

про дак, а ты — у яго це ні. Як знай-

сці ся бе ў лан цу гу ся мей ных гіс-

то рый. Ча му лю дзі, якія ка ха юць 

ад но ад на го, ро бяць ад но ад на му 

ба лю ча? Мне ха це ла ся, каб гэ та 

не ста ла прос та сен ты мен таль-

най гіс то ры яй. Імк ну ла ся ад шлі-

фа ваць тэкст, каб не за ста ло ся 

«мо ман таў сляз лі вас ці». Для мя не 

бы ло важ на на ву чыц ца зна хо дзіць 

та кія сло вы, якія па ка жуць эма цы-

я наль ныя рэ чы не пе ра на сы ча на. 

За да ва ла са бе пы тан ні ўвесь час: 

ці не за над та?

— Гэ та вы пад ко ва, што з тва-

ёй п'е сы па чаў ся фес ты валь?

— У Ла ба ра то рыі бы ла за ду-

ма зра біць спра ва зда чу яшчэ на 

па чат ку ле та, але праз пан дэ мію 

ўсё ад соў ва ла ся, мы ду ма лі, што 

сё ле та ўжо ні чо га не ад бу дзец ца. 

Ка лі да ве да ла ся, што чыт ка прой-

дзе на та кім сур' ёз ным фо ру ме, 

уз ру шы ла ся. Гэ та быў вы клік. Мы 

за два тыд ні му сі лі ўсё зман ці ра-

ваць, пад рых та ваць. Атры ма ла ся 

пра вес ці ўся го дзве рэ пе ты цыі. 

А яшчэ на ле жа ла зда быць спе-

цы фіч ныя рэ чы для рэ кві зі ту — 

ста рыя крэс лы, эцюд ні кі. Адзін 

эцюд нік па зы чы ла мая сяб роў ка 

Гло рыя Ран, дру гі — мой на стаў-

нік, ды зай нер Ула дзі мір Го лу беў. 

Па за ду ме, ня гле дзя чы на тое, 

што ў п'е се ча ты ры дзей ныя асо-

бы, на са мрэч гэ та заў сё ды два 

ча ла ве кі. Для гле да ча важ на 

раз га даць, хто ёсць хто ў кож-

най сцэ не. Нам з Ра ма нам трэ ба 

бы ло пры ду маць, як вы ра шыць 

гэ та на ўзроў ні чы тан ня.

— Ці па ста вяць п'е су ў

тэатры?

— Пла ны са мыя вя лі кія, ха це-

ла ся б, каб пра ект зай меў пра цяг. 

Ка лі які тэ атр пра па нуе зра біць 

спек такль, мы з ра дас цю ад гук-

нём ся, бо ця пер мы змаг лі рэа-

лі за ваць толь кі не вя лі кую част ку 

за дум. Але за раз неш та цяж ка 

пла на ваць, пан дэ мія па куль не 

скон чы ла ся.

— Шмат якія спек так лі ў су-

час ным тэ ат ры рас па вя да юць 

пра дэ струк цыю куль ту ры пост-

ын дуст ры яль на га гра мад ства, 

пра ін фар ма цый ную пра сто ру, 

у якой ад бы ва ец ца рас пад сэн-

саў, на ват струк ту ры мо вы. У 

мя не ўра жан не, што ты ідзеш 

ад су праць лег ла га — кан ста-

ту ю чы сі ту а цыю рас па ду, але 

ўсё-ткі па каз ва ю чы, што сэнс — 

у збі ран ні, ад наў лен ні той жа 

гіс та рыч най па мя ці.

— Так, я ду маю, што мая п'е-

са — гэ та збор ка па мя ці, збор-

ка важ ных тэм у ад ным пункце 

пра сто ры і ча су. Тое, што мо жа 

аб' яд ноў ваць.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Ксе нія ШТА ЛЯН КО ВА:

Драматург Ксенія ШТАЛЯНКОВА і мастак Раман ЯНОТАЎ не проста чыталі п'есу, а пражывалі яе.
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Сё ле та тэ ат раль ны фес ты валь «ТЭАРТ» па чаў ся 

з прад стаў лен ня эс кі за п'е сы Ксе ніі Шта лян ко вай «Memorіa 

nomіnіs Clara». Ксе нія ўжо за яві ла пра ся бе ў шмат якіх 

іпас та сях. Яна аў тар па пу ляр ных кніг пад лет ка ва га фэн тэ зі 

і гіс та рыч на га дэ тэк ты ва, ды зай нер, са цы ё лаг, лек тар... 

І вось — бліс ку чы дра ма тур гіч ны дэ бют. Як пры зна ва ла ся 

са ма Ксе нія, про зу яна па ча ла пі саць яшчэ ў шко ле... 

А што для яе дра ма тур гія — пас ля пра за іч ны этап? 

Но вы спо саб вы ка зац ца, экс пе ры мент, вы па дак, за мо ва? 

Да лё ка не кож ны, на ват вы дат ны, пра за ік здоль ны 

на пі саць вы дат ную п'е су...


