
НАЙНОЎШЫ БЕЛАРУСКІ ТЭАТР 

 Няма дыму, затое ёсць свечкі на торце 

26-31 траўня запрашаем вас на спектаклі і прэзентацыі з памежжа 

перформансу і тэатральнай інсталяцыі, а таксама да тэатралагічных, 

культуразнаўчых і сацыялагічных спрэчак з творацамі, запрошанымі з 

Беларусі і Польшчы. Імпрэзы арганізаваныя супольна з Гданьскім 

Шэкспіраўскім тэатрам, арганізатарам Беларускага Тыдня.  

Яшчэ некалькі год таму ў Мінску спектаклі на сацыяльныя тэмы, 

інспіраваныя  візуальным мастцтвам ці дакументалістыкай, былі рэдкімі і 

адзінкавымі.  Цяпер іх неспадзявана многа. Здалёк ад тэатральных 

установаў і тэатраў з плюшавымі крэсламі, -  аднак пры ўдзеле ктораў і 

рэжысёраў, - з’яўляюцца новыя нізкабюджэтныя праекты, а іх творцы 

пачынаюць прамаўляць уласным голасам. Яны маладыя, у іх ёсць мары, 

яны хочуць жыць еўрапейцамі. Яны прыўносяць у тэатр эстэтыку 

хіпстэрскіх клубаў,  візуалізацыі да бітаў, савецкі вінтаж, фільтруюць ідэі, 

у якія  верылі іх бацькі даўным-даўно... у БССР. Прытым тэатральны 

асяродак пашыраецца і ўсё больш людзей прыходзяць у тэатры.  

Новы беларускі тэатр жыве новымі тэмамі: уключаецца ў плынь 

сусветнай “рэвалюцыі клопату”, звяртаецца да феміністычных тэмаў, 

дыскутую з неалібералізмам, падважвае партыярхат. Любіць забаву, 

правакуе гледачоў выйсці з імпрэзы і падумаць, слухае зняважаных, дае 

голас  духам, ахвярам, лёсу і прызначэнню. Памяць і гісторыя ўсё 

часьцей трапляюць ў кола яго ўвагі, хаця і інакш, чым у класічным 

дакументальным тэатры. Пасля цяжкай шматгадовай працы некалькіх 

пакаленьняў беларусаў, культурнага адраджэння 1980-х, здушаных 

надзей 1990-х, у  XXI стагоддзі прыйшоў час  памерыцца з глабальнасцю. 

Тэатральныя творцы ўпэўнена ўжываюць ўяўленьне, гумар і замірэнне 

(можна назваць яго процілегласцю бунту) – гэтыя сродкі выразу 

адначасова з’яўляюцца і нацыянальнымі рысамі, якія высьмейваюцца ў 

папулярных анекдотах пра беларусаў. Ці выпадковае ўжыванне гэтых 

“нацыянальных” сродкаў? А можа, гэта вынік тэатральнай працы апошніх 

год? Альбо літаратурных, драматургічных пошукаў, адкрывання Захаду, 

культурнай “трансплантацыі” ці “чагосьці накшталт”, як любяць казаць у 

Беларусі.  

Магчыма, ужо неабавязкова  рабіць тэатр з веданнем старой 

“тэатральнай традыцыі”? Каб рабіць новае, магчыма, варта забыцца на 

Высьпянскага і ягонае “бачу вялізны тэатр”, на Рэдуту Юліюша Астэрвы, 



тэатр Тадэуша Кантара, Ежы Гратоўскага – рэфарматараў сусветнага 

тэатру і творцаў рэформ, якія абмінулі Беларусь у часы СССР? 

Канстанцін Станіслаўскі і найлепшыя традыцыі МХАТ, здаецца, таксама 

не да канца засвоенымі ў Мінску. З Мінска часцей выязджалі ў Маскву і 

Пецярбург, каб браць удзел у новых тэатральных з’явах, чым 

перасаджвалі іх на беларускую глебу. Ці беларускі тэатр самазарадзіўся ў 

пустцы без гэтых тэатральных традыцый? З’яўляецца пытанне: а што 

такое пустка? 

Беручы ўдзел у беларускіх прадстаўленнях і спадарожных спатканнях, 

варта пашукаць адказу на гэтыя пытанні, бо яны тычацца і стану 

сучаснага тэатру. Паспрабуем адказаць і на пытанне, чаму тэатральныя 

аповесці з Беларусі так часта гучаць па-руску, хаця ў іншых сферах 

мастакі дбаюць пра выкарыстанне беларускай мовы. Пабачым, як 

служыць дзвюхмоўе мастацтву Беларусі.  

Адно вядома: найноўшы беларускі тэатр нарадзіўся ў краіне, якая 

знаходзіцца на маргінэсе Еўропы, стагоддзямі была краінай мігрантаў, 

шматкультурнасці пад “імперскім ботам”, мае застарэлуюі традыцыю 

быць грамадствам, але не дзяржавай. Гэты тэатр нарадзіўся ў 

спэцыфічны момант гісторыі Еўропы, падчас вялікай міграцыі з Усходу, 

уцёкаў і пошукаў новых месцаў для жыцця для мільёнаў людзей, падчас 

гібрыдных войнаў, якія штодзённа адбываюцца навокал, хаця і 

віртуальна. Наколькі гэта важныя тэмы для беларускіх творцаў?  

Любая тэатральная імпрэза ў Беларусі можа быць знянацку адмененая як 

“пагроза пажарнай бяспецы”. Гэта часта прымяняльны від цэнзуры. Тут, 

падчас нашых сустрэч з беларускім мастацтвам, пажарныя даюць дазвол 

на ўжыванне агню. 
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