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Аляк сей ШУ ТАЎ:

— Пры чын, ча му я на 

гэ та ра шыў ся, шмат. На-

пэў на, кож ны ар тыст, зна-

хо дзя чы ся па дру гі бок ад 

рэ жы сё ра, за да ец ца пы тан-

ня мі, ча му ўсё ме на ві та так 

і што ад бы ва ец ца ў га ла ве 

твор цы, та му гэ тым спек так-

лем я за кры ваю геш тальт. 

Дзя куй тэ ат ру, што да зво-

ліў мне ажыц ця віць гэ тую 

па ста ноў ку. Упер шы ню ў 

жыц ці я ле зу ў мут ную ва ду, 

не асэн са ваў шы, ча му гэ та 

раб лю, і ўжо ў пра цэ се ра-

зу мею, што не ўзяў з са бой 

мас ку з лас та мі і не ўмею 

пла ваць пад ва дой. Але ка-

лі ўжо ныр нуў, трэ ба ву чыц-

ца іс на ваць у гэ тай сты хіі. 

Спры яль ныя ўмо вы ства рае 

тое, што з за ня ты мі ў па ста-

ноў цы ар тыс та мі мы ве да ем 

ад но ад на го не пер шы год, 

бо не ў ад ным спек так лі ра-

зам пра ца ва лі на сцэ не. Ча-

ла ве чыя ад но сі ны важ ныя 

для мя не ў пер шыю чар гу, у 

тым лі ку ў пра фе сіі.

— Хі ба не па трэб ная 

дыс тан цыя па між рэ жы-

сё рам і ак цё ра мі?

— Яе ад сут насць мне не 

пе ра шка джае, та му што я 

ўсё ж не рэ жы сёр. Су тык нуў-

шы ся з пэў ны мі праб ле ма мі, 

я зра зу меў, што каб быць 

рэ жы сё рам, трэ ба мець 

больш ве даў і на вы каў.

— У вас ёсць до свед ра-

бо ты і ў тэ ат рах, і ў кі но, 

вы ба чы лі роз ную рэ жы-

су ру...

— Ме на ві та та му, што па-

ба чыў шмат ва ры ян таў ра бо-

ты з ак цё ра мі, я, мо жа быць, 

і ад ва жыў ся па ста віць ся бе 

на мес ца рэ жы сё ра. На ту-

раль на, мне як ак цё ру ха це-

ла ся б, каб рэ жы сёр пра ца-

ваў са мной, ма ю чы поў ную 

кар ці ну та го, што ро біць, і 

пла ну ю чы ха ды на не каль кі 

кро каў упе рад, бо ў ней кім 

сэн се ён ства рае асоб ны 

свет. Сам я гэ та га пра па на-

ваць ар тыс там не ма гу, хоць 

і прый шоў са сва ёй ідэ яй, 

якая сфар мі ра ва ла ся ў пэў-

ную кан цэп цыю. Ка лі я пла-

на ваў спек такль, быў га то вы 

да та го, што ўсё зме ніц ца ў 

за леж нас ці ад кан крэт ных 

ар тыс таў, і дзя куй бо гу, што 

не рас пла на ваў усё дас ка-

на ла, бо ме на ві та так і ад бы-

ва ец ца. Ім гнен на за га ра ю ся 

ад пра па ноў ак цё раў — ча-

сам яны мне па да ба юц ца 

на ват больш, чым тое, што 

я мер ка ваў ра біць сам. Бы-

вае, трап ляю ў сту пар, ка лі 

мая ідэя ла ма ец ца з-за та го, 

што пра па ноў ва юць вы ка-

наў цы, і я не ве даю, што з 

гэ тым ра біць. Пры тым яны 

па тра бу юць, каб я дак лад на 

фар му ля ваў за да чы, меў ла-

гіч ныя ад ка зы і мог па тлу ма-

чыць, што кан крэт на па він на 

ад бы вац ца на сцэ не.

— У ва шым жыц ці бы-

лі та кія рэ жы сё ры, ме тад 

ра бо ты якіх вы ха це лі б 

пе ра няць?

— Ад ной чы да вя ло ся 

пра ца ваць з Аляк санд рам 

Ага ро вым. Вось гэ та бы ло 

вель мі маё: са праўд нае мас-

тац тва — шмат пла на вае, 

не пра ма лі ней нае. Вель мі 

па да ба ец ца, як з ар тыс та мі 

пра цуе Вік тар Ша мі раў, але 

ў нас не знай шло ся агуль-

ных пунк таў. Бы ло ці ка ва, 

ка лі мы рых та ва лі спек такль 

з фран цуз скім рэ жы сё рам 

Крыс то фам Фер'е ў Маск ве. 

У яго бы ла ад мет ная ідэя, 

кан цэп цыя, сты ліс ты ка, ён 

пры но сіў вя лі кую коль касць 

ма тэ ры я лу для аб мер ка ван-

ня, мы за ся ро джа на пра ца-

ва лі з тэкс та мі. Ка рыс ны 

до свед.

— Ра бо та ў кі но да ла 

ра зу мен не пры ёмаў кі на-

рэ жы су ры?

— Па вя лі кім ра хун ку ў 

тэ ат раль на га і кі на ак цё-

ра ад на ме то ды ка пра цы. 

Я больш люб лю тэ атр — ён 

роз на пла на вы, не аба вяз-

ко ва бы та вы, у той час як 

кі но ў асноў ным па каз вае 

по бы та выя гіс то рыі. Ней кія 

аван гард ныя ці аб сур дысц-

кія філь мы, што зда ра лі ся 

ў кі на мас тац тве ад па чат ку 

яго іс на ван ня, не атры ма лі 

плён на га раз віц ця, хоць час 

ад ча су неш та та кое і з'яў-

ля ец ца. Кі но больш ка мер-

цый нае мас тац тва, а за час 

іс на ван ня ў фар ма це тэ ле-

ба чан ня на огул скі ра ва ла ся 

на за да валь нен не ім гнен ных 

за пы таў. Ця пер ідзе но вы ві-

ток раз віц ця кі не ма то гра фа, 

у тым лі ку і та му, што тэ ле-

ба чан не ўжо не з'яў ля ец ца 

адзі ным да ступ ным срод-

кам баў лен ня ча су. Дзя ку-

ю чы ін тэр нэ ту лю дзі ста лі 

ра зу мець, на коль кі знач ны 

іх улас ны по гляд і што лю-

бы ча ла век мо жа неш та 

вы ка заць, за пі саць, зняць і 

па ка заць усім. Кі но па чы нае 

нер ва вац ца, шу каць но выя 

ха ды і фар ма ты свай го іс-

на ван ня.

— Гле да чы больш ве-

да юць вас па кі но, чым па 

тэ ат ры...

— У тэ ат ры я пра ца ваў не 

так ак тыў на. Вя лі кіх мас коў-

скіх тэ ат раў я не за ха піў, ды 

і не імк нуў ся ту ды тра піць: 

здым кі за бі ра лі час. Але ў 

той жа час тэ атр я ні ко лі 

не па кі даў: пра цу ю чы ў кі-

но, ста ра ўся раз на ме сяц 

іг раць спек так лі. Маг чы ма, 

рэд кая пад піт ка вы пес та ва-

ла га ла дан не па тэ ат ры, а я 

заў сё ды быў яго фа на там, 

я люб лю яго як з'я ву, за хап-

ля ю ся ім як гля дач, у мя не 

ёсць лю бі мыя рэ жы сё ры, 

ка лек ты вы, спек так лі. І ка лі 

мне па да ба ец ца, я га то вы 

без ані я кай зайз драс ці кры-

чаць: «Люб лю па ста ноў кі, у 

якіх мя не ня ма!»

— Коль касць тэ ат раль-

ных па дзей у Маск ве знач-

на боль шая, чым ва ўсёй 

Бе ла ру сі. Але вы пе ра еха-

лі сю ды. Ча му?

— У апош нія га ды бе ла-

рус кі тэ атр атры маў жы вы 

глы ток за кошт не дзяр жаў-

ных праек таў. Зра зу ме ла, 

што гэ та ад бы ва ла ся і з 

мас коў скім тэ ат рам, і з кі-

еў скім, але тут гэ та ро біц ца 

не горш — жыц цё ж ідзе, 

пад штур хоў вае да асэн са-

ван ня. Мя не сю ды пры вя лі 

аса біс тыя аб ста ві ны, да та го 

ж я не маю эга іс тыч най мэ-

ты стаць кру тым ак цё рам і 

да сяг нуць ней ма вер ных за-

роб каў, інакш бы за стаў ся ў 

Маск ве. Для мя не пры ват нае 

жыц цё ча ла ве ка важ ней шае 

за пра фе сію і са цы яль ную 

па зі цыю. Пра фе сію і на ват 

кра і ну мож на па мя няць, ка-

лі гэ та га па тра буе твая ся-

мей ная гіс то рыя. Ады гра ла 

сваю ро лю і тое, што я люб-

лю Бе ла русь з мо ман ту, як 

упер шы ню тра піў сю ды на 

па чат ку 90-х. З ча сам я зра-

зу меў, дзе мне больш кам-

форт на і што Маск ва — не 

мой го рад, хоць там і кру та 

пра ца ваць, ка лі трэ ба ўзля-

цець па кар' ер най лес ві цы. 

Але не ўсё гэ тым вы мя ра-

ец ца.

— Вы бу доў ва ю чы свой 

лёс з дзя цін ства, якое 

прай шло ў Яку ціі, вы фак-

тыч на пе ра сяк лі па ло ву 

зям но га ша ра. Ці іс тот ная 

для су час на га ча ла ве-

ка роз ні ца мен та лі тэ таў, 

куль тур ных кан тэкс таў?

— Па хо джан не і па пя рэд-

няе жыц цё да лі гнут касць і 

паў плы ва лі на тое, дзе мне 

кам форт на. У мя не не бы-

ло сва я коў з Бе ла ру сі, але, 

па жыў шы з людзь мі роз-

ных куль тур і мен та лі тэ таў, 

я ад шу каў мес ца, дзе мне 

най больш утуль на. Ней кі 

час, ка лі я жыў у Кі е ве, быў 

упэў не ны, што лю дзі паў-

сюль ад ноль ка выя, але, 

ка неш не, гэ та не праў да. 

Я маю аса біс тае ад чу ван не 

Бе ла ру сі, не як у ту рыс таў, 

якія зды ма юць вярш кі. З'ез-

дзіў шы ў Маск ву на спек-

такль, ку дысь ці на здым кі 

ці ў ванд роў кі, вяр та ю ся ў 

Мінск і кож ны раз раб лю 

глы бо кі ўдых: я вяр нуў ся. Гэ-

та атрым лі ва ец ца са мо са-

бой — зды ма ец ца на пру жан-

не ад па ез дак. Тут маё мес ца. 

Не ве даю: ці на доў га, ці бы ло 

яно мне на ка на ва на?..

— Та му ў ва шым спек-

так лі вы яві ла ся ці ка васць 

да бе ла рус кіх слоў цаў?

— Мне ці ка вая бе ла рус кая 

куль ту ра на огул. Па мя таю, 

што на ват у ча сы са вец ка га 

ін тэр на цы я на ліз му куль ту ры 

ўсіх рэс пуб лік мне зда ва лі ся 

роз ны мі. І бе ла рус кая куль ту-

ра — асаб лі вая. Не рус кая. 

А мо ва — яр кая куль тур ная 

ад мет насць. Для мя не за ста-

ец ца пы тан нем, ча му ў кра і не, 

дзе ёсць цу доў ныя, вя до мыя 

ў све це мас та кі, му зы кан ты, 

та кая ня прос тая гіс то рыя з 

мо вай. У спек так лі я ха чу за-

кра нуць пы тан не, ча му част-

ка бе ла ру саў ад маў ля ец ца ад 

сва ёй мо вы. Я не асу джаю, 

але ха чу зра зу мець як ча ла-

век збо ку.

— А ў вас на ра дзі ме га-

во раць на якуц кай мо ве?

— Так. Якуц кая куль ту ра 

вель мі кант рас туе з рус кай, 

та му мо ва ні ку ды не па дзе-

ла ся, яна раз ві ва ец ца. Спа-

чат ку бы ла вус ная мо ва, а 

за са вец кім ча сам з'я ві ла ся 

пісь мен ства. Якуц кая куль-

ту ра ад мет ная яшчэ і тым, 

што моц на звя за ная з ве-

ра выз нан нем — па ган ства 

да гэ туль уплы вае на па во-

дзі ны лю дзей. На ват аду ка-

ва ныя лю дзі не па збаў ле ныя 

пры мхлі вас ці. Зга даю гіс то-

рыю, як на стаў ні ца за бы ла 

шап ку ў ка бі не це, ка лі ста я лі 

40-гра дус ныя ма ра зы. І яна 

вяр ну ла ся... спі най да кла са. 

Па мя таю сваё ад чу ван не гэ-

тай ат мас фе ры — яна шмат 

у чым тры ма ец ца на эмо цыі 

стра ху. Па жыў шы не каль кі 

га доў у Маск ве, я ўжо па чаў 

за бы вац ца на не ка то рыя 

пра явы, а ка лі не як пры ехаў, 

мя не ча каў усе ахоп ны жах 

бліз кіх і зна ё мых, звя за ны 

са смер цю баць кі: яны да-

пус ка лі ўмя шан не ней кай 

сі лы, маў ляў, ча ла век не 

прос та так сы шоў. Ні хто пра 

гэ та не ка заў, але я ад чу ваў 

пры род ны звя ры ны страх і 

без да па мож насць, не маг-

чы масць адо лець унут ра ны 

жах. Ка лі да пус ціць пэў ныя 

дум кі, яны мо гуць па глы-

нуць — у та кія мо ман ты лю-

дзі і цяг нуц ца па шпіль кі... 

У куль ту ры на са мрэч шмат 

аб ліч чаў. Яна іс нуе на пры-

род ным уз роў ні, ідзе ад ад-

чу ван ня зям лі. Вось ча му ў 

Бе ла ру сі я ды хаю інакш: тут 

ін шае ад чу ван не зям лі.

— Бе ла рус ка моў ны ге-

рой па вод ле ін сцэ ні роў кі 

«Шкі ле таў» ад роз ні ва ец ца 

ад усіх — ён са мы ад кры-

ты...

— Я не ска заў бы, што 

ён ад кры ты. У яго ня ма та-

кіх шкі ле таў у ша фе, якія 

па ўсплы ва лі ў сяб роў. Ча му 

ме на ві та гэ та му пер са на жу 

я ад даў бе ла рус кую мо ву? 

Я су стрэў та кіх лю дзей у Мін-

ску. Мы не як кан так та ва лі з 

гля дач кай, якая раз маў ля-

ла вы ключ на па-бе ла рус ку. 

Для мя не гэ та не праб ле ма, 

я ра зу мею — не скла да на ж. 

Яна вы рас ла ў ін тэр на цы я-

наль най сям'і, у пэў ны пе ры-

яд жыц ця са ма вы ра шы ла 

раз маў ляць па-бе ла рус ку, 

ста ла вы ву чаць мо ву. Але 

ка лі мы аб мяр коў ва лі спек-

такль і пе рай шлі на вы со кія 

ма тэ рыі, яна пе ра клю чы ла-

ся на рус кую... Спа чат ку я 

ха цеў, каб мой ге рой Вік тар 

быў нось бі там доб рай бе ла-

рус кай мо вы, але атры маў ся 

пер са наж, які жа дае раз маў-

ляць па-бе ла рус ку, але яму 

не ха пае слоў ні ка ва га за па-

су, хоць жа дан не і во ле вы яў-

лен не ўсё ад но за ста юц ца 

шчы ры мі. Атрым лі ва ец ца, 

каб раз маў ляць на род най 

мо ве, трэ ба на пруж вац ца. 

Мне хо чац ца аб мер ка ваць 

гэ та з гле да ча мі. Мы пра па-

ну ем ра зам раз ва жаць на 

той мо ве, на якой зруч на вы-

каз ваць дум кі. І не толь кі на 

гэ тую тэ му, бо спек такль усё ж 

пра аса біс тыя та ям ні цы.

— Са ма гіс то рыя паў-

ста ла з філь ма. Чым яна 

вас за ча пі ла?

— Га доў пяць та му мне 

да вя ло ся па слу жыць у тэ-

ат ры, дзе асноў ная сты ліс-

ты ка — ін тэр ак тыў. Мэ та — 

вы вес ці гле да ча на раз мо ву, 

да маг чы ся пра мо га кан так-

ту. Пры бліз на ў той жа час 

я ўба чыў фільм «Ідэа льныя 

не зна ём цы» — і сыш ло ся. 

Вель мі жы вая су час ная тэ -

ма — га джэ ты, у якіх за клю ча-

на прак тыч на ўсё на ша жыц-

цё, шмат ін фар ма цыі, якую 

мы не ха це лі б па каз ваць ін-

шым. Та ды сфар мі ра ва ла ся 

жа дан не зра біць спек такль на 

пад ста ве гэ та га філь ма.

— Ад на спра ва, ка лі 

пуб лі ка гля дзіць гіс то рыю 

пра шкі ле ты ў ша фе, якую 

апа вя да юць ак цё ры. Ін-

шая — ка лі ёй пра па ну юць 

пра гэ та вы ка зац ца. Неш-

та кштал ту псі ха тэ ра пеў-

тыч на га се ан са. Гле да чы 

па він ны быць пад рых та ва-

ныя да та ко га пра гля ду?

— Яны ні чо га не па він-

ны — толь кі прый сці ў тэ атр. 

На ша за да ча — раз маў ляць 

з людзь мі так, каб яны лёг-

ка ўклю чы лі ся ў раз мо ву. 

Нам прын цы по ва па трэб на 

ма лая пля цоў ка, та му што 

ўсе мусяць ад но ад на го ба-

чыць: сваё стаў лен не мож на 

вы ка заць не толь кі сло ва мі, 

а на ват по зір кам. Тэ атр — 

жы вое мас тац тва, скі ра ва-

нае на лю дзей. Са праў ды, 

свое асаб лі вая тэ ра пія, а ў 

нас на ват афарм лен не звя-

за нае з арт-тэ ра пі яй. Я і сам 

атрым лі ваю тэ ра пію, ка лі 

гля джу доб ры спек такль.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

«Тут ін шае 
ад чу ван не зям лі»

Аляк сей Шу таў ву чыў ся на ак цёр скім фа куль тэ це 

УДІ Ка (май стэр ня А. Джы гар ха ня на і А. Фі ло за ва). 

Слу жыў у тэ ат ры пад кі раў ніц твам Ар ме на Джы гар-

ха ня на, у «Цэнт ры дра ма тур гіі і рэ жы су ры» Мі ха і ла 

Ро шчы на і Аляк сея Ка зан ца ва, у тэ ат ры «Ча ла век». 

Вя до мы гле да чам па ак цёр скіх ра бо тах больш чым у 

20 філь мах (ся род іх «Сі бір скі цы руль нік» М. Мі хал ко ва, 

«Пе цяр бург скія та ям ні цы», «Бед ная На сця», «Вы клік», 

«Вяр тан не Мух та ра» і ін шыя). З 2017 го да — ак цёр Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га Ма ла дзёж на га тэ ат ра.

Ён ні ко лі не апа вя даў пра шкі ле ты ў ша фе

як ар тыст, але вы ра шыў зра біць гэ та як рэ жы сёр. 

У са ка ві ку Аляк сей ШУ ТАЎ прад ста віць у 

Бе ла рус кім дзяр жаў ным ма ла дзёж ным тэ ат ры 

спек такль-ін тэр ак тыў «Шкі ле ты», дзе пра па нуе 

па раз ва жаць пра тое, на коль кі вар та да вя раць 

бліз кім і ці мож на ім ха ваць свае сак рэ ты. 

Вя до мы па ра бо тах у ра сій скіх ды ўкра ін скіх 

філь мах і се ры я лах ак цёр вы ра шыў па спра ба ваць 

ся бе ў якас ці рэ жы сё ра ў Бе ла ру сі. Са спеў?..


