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Вяртанне памяцi

Андрэй Масквiн, Беларускi тэатр 1920–30-х: адабраная памяць. Перак-
лад з польскай – Алена Пятровiч i Марыя Пушкiна, Мiнск 2016, сс. 438.

Манаграфiя Андрэя Масквiна “Беларускi тэатр 1920–30-х: адабраная па-
мяць” – з лiку так званых прарыуных, этапных. Работа прысвечана узнаулен-
ню гiсторыi беларускага тэатра перыяду нацыянальна-культурнага адраджэн-
ня. Вядома, што гiсторыя нацыянальнага мастацтва шчыльна звязана з гi-
сторыяй краiны. Развiццë беларускай культуры першай трэцi ХХ стагоддзя
iшло паралельна са станауленнем мадэрнай беларускай нацыi. У гэты час ад-
бываюцца iнтэнсiуныя працэсы нацыянальнага самавызначэння, бурны рост
нацыянальнай свядомасцi. У навуковай лiтаратуры гэты перыяд вызначаны
як перыяд нацыянальнага адраджэння1.

А. Масквiным здзейснена сапрауды маштабная праца па зборы фактыч-
нага матэрыялу, аднауленню тэатральнага рэпертуара, тэатральных падзей,
мастацкiх акцый, планау, iдэй, стварэннi тэатральнай храналогii.

Можна упэунена сцвярджаць, што з пастауленымi мэтамi – даць нарыс
акалiчнасцей з’яулення i дзейнасцi трох беларускiх тэатральных калекты-
вау: БДТ-1, БДТ-2 i Тэатральнай трупы Уладзiслава Галубка, рэканструк-
цыяй асобных спектакляу на падставе ацалелых крынiц (21), паглыбленым
апiсаннем часта невядомых акалiчнасцей распаду беларускiх тэатральных
калектывау у вынiку узмоцненага умяшальнiцтва партыйнай улады у сферу

мастацтва i яе гвалтоунай iдэалагiзацыi на хвалi сталiнскiх чыстак i рэ-
прэсiй у дачыненнi да культурных дзеячау (22) – аутар справiуся блiскуча.

Манаграфiя А. Масквiна – своеасаблiвая энцыклапедыя беларускага тэат-
ра 1920–30-х гадоу.Даследчык падае кароткiя бiяграфiчныя звесткi практычна
усiх тагачасных дзеячау тэатральнага мастацтва. Уражвае колькасць iмëнау,
вернутых аутарам у кантэкст нацыянальнай культуры, як акторау, рэжысë-
рау, так i тэатральных крытыкау, а таксама – надзвычай салiдны спiс выкары-
станых крынiц: 219 для першага раздзела, 674 – для другога, 67 – для трэцяга.
Узноулены репертуар БДТ-1, БДТ-2, БДТ-3 па сезонах. Таксама у манаграфii
змешчаны цiкавы фотаархiу.

А. Масквiн грунтоуна разглядае дзейнасць трох асноуных тэатральных
труп, прасочвае шляхi станаулення беларускага тэатра 1920-х гадоу i яго заня-
паду, ацэньвае ролю таго цi iншага дзеяча у развiццi тэатральнага мастацтва.

Надзвычай каштоуным аспектам работы з’яуляецца рэканструкцыя
А. Масквiным асобных спектакляу. Уражвае маштаб работы, праведзены
даследчыкам у гэтым напрамку. А. Масквiн узнауляе змест i сцэнаграфiю
спектакляу праз рэжысëрскiя экзэмпляры тэкстау, лiсты, дзëннiкi, фотадаку-
менты, крытычныя водгукi у прэсе. Такая праца вымагала сур’ëзных крапат-

1 У. М. Конан, Адраджэнне, [у:] Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. У 6 т., Мiнск
1993, т. 1, с. 58–61.
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лiвых шматгадовых навуковых росшукау у шматлiкiх архiвах i тэатральных
установах: Нацыянальны архiу Рэспублiкi Беларусь, Беларускi дзяржауны ар-
хiу-музей лiтаратуры i мастацтва, Дзяржауны музей гiсторыi тэатральнай
i музычнай культуры Рэспублiкi Беларусь, Гасцëуня Уладзiслава Галубка,
Архiу аддзялення тэатра Iнстытута мастацтвазнауства, этнаграфii i фальк-
лору iмя Кандрата Крапiвы Нацыянальнай акадэмii навук Рэспублiкi Бела-
русь, Дзяржауны архiу Вiцебскай вобласцi, Расiйскi дзяржауны архiу лiта-
ратуры i мастацтва. Дзякуючы гэтаму аутар змог адшукаць i выкарыстаць
шматлiкiя не вядомыя раней i нiколi не згадваныя сведчаннi i дакументы (27).
Таксама падобная праца сведчыць пра выключную адданасць i захопленасць
даследчыка абранай тэмай. I высiлкi вучонага не былi марнымi. Работа атры-
малася.

Трэба аддаць належнае даследчыцкай прыстойнасцi А. Масквiна, якi
з удзячнасцю узгадвае сваiх папярэднiкау – даследчыкау беларускага тэат-
ра, а таксама тых, хто дапамагау яму падчас пошукау матэрыялау.

Ва уступе да манаграфii А. Масквiн робiць экскурс у гiсторыю пачатку
ХХ стагоддзя, акрэслiвае акалiчнасцi сацыяльна-палiтычнай i грамадска-куль-
турнай сiтуацыi, падае гiсторыю беларускага тэатра таго часу, даводзiць,што
беларускi тэатр 1920-х гадоу – вынiк натуральнага i лагiчнага развiцця нацыя-
нальнай культуры.

Далей даследчык узнауляе старонкi дзейнасцi Iнстытута па вывучэннi ма-
стацтва, створанага пры Iнбелкульце, яго секцый i камiсiй. Так, сярод задач,
што стаялi перад Iнстытутам былi заснаванне беларускага тэатральнага
музея (15), падрыхтоука слоунiка тэатральнай тэрмiналогii (16). А. Масквiн
прыводзiць цiкавыя звесткi пра тое, што за кароткi тэрмiн архiу тэатральна-
га музея сабрау больш за тысячу дакументау i матэрыялау, якiя з’яулялiся
сапраудным скарбам для беларускай тэатральнай культуры (18). Уражвае пе-
ралiк дакладау па тэорыi i гiсторыi беларускага тэатра, скрупулëзна сабраных
i прыведзеных даследчыкам, якiя зачытвалiся на пасяджэннях тэатральнай
секцыi. Наколькi б пашырылася наша уяуленне пра беларускую культуру, калi
б гэтыя даклады захавалiся i былi апублiкаваныя! Але... галоунае упрауленне
па справах лiтаратуры i выдавецтвау (Гулiв) адклiкала дазвол на яе вы-
данне (публiкацыя штогадовiка “Беларускае мастацтва” – А. М.), а сабраныя
матэрыялы былi страчаныя (20). Не быу выдадзены i падрыхтаваны тэрмiна-
лагiчны слоунiк, якi складауся больш чым з тысячы слоунiкавых артыкулау,
а матэрыялы загiнулi (20).

Адзначыушы, што найважнейшыя адкрыццi у галiне сцэнiчнага ма-
стацтва былi зроблены у першай чвэрцi ХХ ст. (10–11), А. Масквiн да-
водзiць сiнхроннасць развiцця еурапейскага i беларускага тэатра. На аснове
аналiзу разнастайных навуковых, архiуных крынiц А. Масквiн робiць высно-
ву, што дзейнасць БДТ-1, БДТ-2 i Тэатральнай трупы Уладзiслава Галубка
адлюстроувае тры асобныя шляхi мастацкiх пошукау i розныя магчымасцi
развiцця (21).

Адпаведна, манаграфiя А. Масквiна складаецца з трох раздзелау: “Бела-
рускi першы дзяржауны тэатр”, “Беларускi другi дзяржауны тэатр”, “Тэа-
тральная трупа Уладзiслава Галубка”.
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Адным з аспектау работы А. Масквiна з’яуляецца даследаванне такой цi-
кавай з’явы, як беларускi сiнтэтычны спектакль i сiнтэтычны тэатр. Аутар
iдэi сiнтэтычнага спектакля – маскоускi рэжысëр Сяргей Разанау, якi быу
запрошаны на пасаду мастацкага кiраунiка БДТ-2 i якi iмкнууся зрабiць
БДТ-2 сапрауды нацыянальным тэатрам. Па словах С. Разанава, нацыяналь-
ным можна назваць калектыу, што забяспечвае духоуны пажытак, якi да-
дзеная нацыянальная супольнасць лiчыць найбольш уласцiвым для сябе (274).

А. Масквiн прыходзiць да высновы, што даробак гэтага перыяду ахоп-
лiвау творы i прадстауленнi рознага узроуню, пачынаючы ад аматарскага
тэатра праз класiчны i акадэмiчны кiрунак, якi выконвау ролю эстэтычна-
га канону, i да авангардных кiрункау, часта нават радыкальных, якiя маглi
лiчыцца варожымi i iдэалагiчна небяспечнымi. Выразнай была размаiтасць
эстэтык i iх зауважная фрагментарнасць... (408). Адной з важнейшых за-
слуг беларускага тэатра таго часу аутар лiчыць выхаванне нацыянальнай
свядомасцi гледача: Беларуская п’еса здолела не толькi прамовiць са сцэны
на роднай мове гледачоу, але i, несуменна, зачараваць сваю аудыторыю (пе-
радусiм эстэтыкай беларускага слова) i завязаць з ëю жывы i неспасрэдны
кантакт, якi узмяцняе i умацоувае яе каранi, мiфы i надзеi (412).

А. Масквiн робiць слушныя падагульненнi адносна спецыфiкi развiцця та-
гачаснай беларускай драматургii: Так, беларуская п’еса з’явiлася найперш як
этнаграфiчна-фальклорны жанр, што крыху пазней развiуся да блiзкай ëй
формы мiстычна-казачнай п’есы з яе багатай фантастыкай i наiуным гi-
старызмам, да таго ж iдэалагiчна афарбаванай. Затым яна атрымала форму
гiстарычнай драмы з моцна падкрэсленымi i сiмвалiчна актуалiзаванымi па-
дзеямi са старажытнай гiсторыi беларускай зямлi, сярод iншага – Вялiкага
Княства Лiтоускага, дзейнасцю Францыска Скарыны i паустаннем 1863 го-
да. Гэтыя тры этапы станаулення можна у прынцыпе назваць эвалюцыяй

беларускай п’есы, бо у пэуным сэнсе гэтая эвалюцыя была магчымая у вынiку
адкiдання авангардных кiрункау, якiя разглядалiся як скрайнiя, i узмацненнем
тэндэнцыi “псеудакласiчных”, эстэтычна кананiчных i насуперак усëй фар-
мальна i сцэнiчна кансерватыунай iдэалогii (411). Гэтыя высновы з’яуляюцца
важкiм даробкам i у развiццë беларускага лiтаратуразнауства.

Даследчык паслядоуна прасочвае працэс страты беларускiм тэатрам на-
цыянальнага аблiчча, негатыуны уплыу так званай масавай культуры, неаб-
ходнасць падпарадкоувацца густам шырокiх працоуных мас, якiя аддавалi пе-
равагу забавам, аперетцы або цырку (25), а таксама патрабаванням партый-
нага кiраунiцтва, гэта значыць iдэям “класавага змагання”, барацьбы з “фар-
малiзмам”, вульгарнай ацэнкi нацыянальнага, класiчнай спадчыны, што пры-
водзiла да спрошчанасцi, iлюстрацыйнасцi, ператварэння тэатра у банальную
агiтку.

Манаграфiя А. Масквiна чытаецца не толькi як навуковае даследаванне,
але i сацыяльна-псiхалагiчны твор, дзе узнауляюцца не толькi акалiчнасцi
дзейнасцi знакавых тэатральных калектывау 1920-х гадоу, але i падаецца псi-
халагiчны партрэт найбольш зауважных тэатральных дзеячау таго часу, апi-
сваюцца побытавыя умовы iх жыцця, асабiстыя стасункi, мiжасабовыя кан-
флiкты.
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Вельмi дакладная i удалая назва манаграфii – “Адабраная памяць”. Ас-
ноунае уражанне пасля азнаямлення з работай А. Масквiна – горыч страты.
Беларускi тэатр 1920-х гадоу захапляе разнастайнасцю пошукау, мадэрнасцю.
Гэта быу нацыянальны тэатр еурапейскага узроуню. I пошукi гэтыя былi гвал-
тоуна спынены, самыя таленавiтыя творцы апынулiся пад катком рэпрэсiй.

Адна з высноу, што вынiкае з манаграфii А. Масквiна – пры спрыяль-
ных умовах беларускае мастацтва i культура перажывае надзычайны уздым,
а беларуская нацыя валодае выключным крэатыуным патэнцыялам.

Трэба адзначыць, што Андрэй Масквiн – доктар фiлалагiчных навук, да-
цэнт Варшаускага унiверсiтэта, супрацоунiк кафедры мiжкультурных дасле-
даванняу Цэнтральнай i Усходняй Еуропы (Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-Wschodniej) – адзiн з самых вядомых даследчыкау i папуля-
рызатарау беларускага тэатра i драматургii, аутар шматлiкiх публiкацый па
пытаннях мастацтва, тэатру i кiно, укладальнiк трохтомнай анталогii бела-
рускай драматургii “Новая беларуская драматургiя”, перакладзенай на поль-
скую мову.

Манаграфiя “Беларускi тэатр 1920–30-х: адабраная памяць” Андрэя Мас-
квiна – важкi наробак у даследаваннi беларускага тэатральнага мастацтва
i культуры у цэлым.
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