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Дастаткова слыннай у гісторыі тэатральнага мастацтва Заходняй 

Беларусі ў перыяд 1920–1930-х гг. была дзейнасць Віленскай 
беларускай гімназіі, на базе якой працавала Беларуская 
драматычная майстроўня, якой кіраваў Ф. К. Аляхновіч.  

Аналiз дакументальных матэрыялаў, перыядычных выданняў за 
1920–1930-я гг. i сучасных тэатразнаўчых даследаванняў У. Няфѐда 
[13], У.Ковеля [10], А.Лабовiча [12] і В.Герасiмава [5], а таксама 
рэпертуару калектываў Заходняй Беларусi даюць падставу 
сцвярджаць пра значны ўплыў Ф.Аляхновiча на тэатральную 
культуру не толькі заходняй часткі Беларускага Паазер’я, але і 
ўсяго тэатральнага мастацтва Беларусі, асабліва аматарскага. Яго 
тэатральная i грамадска-палiтычная дзейнасць даволі глыбока 
разгледжана У. I. Няфѐдам у спецыяльнай манаграфii [13]. Аўтар 
працы, грунтуючыся на бiяграфii «Францiшак Алекна-Аляхновiч», 
напiсанай К. Б. Езавiтавым, закранае асноўныя этапы яго жыцця, 
робiць аналiз яго 17 драматычных твораў (драм i камедый на 
бытавыя тэмы i сцэнiчных твораў на сюжэты казак i легенд) i 
аргументуе важкасць яго ўкладу ў беларускае тэатральнае 
мастацтва як драматурга, рэжысѐра, акцѐра, аўтара прац па гiсторыi 
нацыянальнага тэатра. Таму лiчым магчымым не звяртацца да 
гэтага пытання. Але ѐсць патрэба звярнуць увагу на некаторыя 
грані творчасцi Ф. Аляхновіча ў вiленскi перыяд пазнейшага часу. 

 Аналізуючы тэатральны працэс Заходняй Беларусi даследчык 
А. А. Лабовiч даволі поўна асвятляе дзейнасць Беларускай 
драматычнай майстроўнi ў Вiльнi [11, с. 486–487]. Аднак, з-за 
немагчымасці ў савецкія часы станоўча ацаніць творчую дзейнасць 
Ф. Аляхновiча, тэатразнаўца нават не называе яго прозвiшча сярод 
удзельнікаў гэтага калектыву. Друкаваныя выданнi тых часоў 
(«Грамадзянiн», «Беларускае жыццѐ», «Беларускi звон» і 
«Беларускi голас»; дарэчы, выдаўцом трох апошнiх газет з’яўляўся 
менавіта сам Ф. Аляхновiч) сведчаць аб значным уплыве асобы 
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драматурга i яго творчасцi на тэатральную культуру Заходняй 
Беларусi. Сумесна з Б. Тарашкевiчам i iншымi дзеячамi 
нацыянальнага адраджэння ѐн у 1921 г. распрацоўвае i падпiсвае 
«Статут таварыства беларускай школы». У хуткiм часе ў Вiльнi 
адкрываецца беларуская гiмназiя, пры якой працуе i драматычны 
гурток. Па запрашэнні вучняў гiмназii аматарамi сцэны перыядычна 
кiруе Ф.Аляхновiч, якi ў гэты час мае невялiкую трупу прафесiйных 
выканаўцаў. Ён разумее  
i падтрымлiвае iмкненне да тэатральнай культуры i мастацтва не 
толькi жыхароў Вiльнi, але i невялiкiх мястэчак. Побач з 
гастрольнай дзейнасцю рэжысѐр пiша п’есы, працуе з гiмназiйным 
гуртком, ладзiць сумесныя пастаноўкi, у якiх бяруць удзел як 
школьнiкi, так i прафесiйныя выканаўцы. Адной з такiх работ 
можна назваць спектакль «Пан мiнiстр» па п’есе Аляхновіча, паказ 
якога адбыўся на сцэне гiмназii [1, с. 2].  

Раней Ф.Аляхновiч не меў прамога дачынення да работы 
Беларускай драматычнай майстроўнi. Аднак падчас працы па 
стварэнні стацыянарнага прафесiйнага тэатра ў Вiльнi ў 1923 г. 
драматург выбiраецца дырэктарам i рэжысѐрам дадзенага 
«кааператыўнага таварыства». Мэтай яго дзейнасцi было стварэнне 
Беларускага тэатра i кiнематографа ў Вiльнi, аказанне фінансавай 
дапамогі сябрам майстроўнi. Акрамя Ф. Аляхновiча i 
М. Красiнскага, якiя ўваходзілi ў склад кiраўнiцтва гэтай арга-
нiзацыі, у ѐй працуюць Р. Астроўскi, Э. Будзько, А. Трэпка, 
Л. Зашэцкi, А. I Я. Гапановiчы, А. Мiхневiч, М. Капэль, М. Пяткевiч, 
А. Канчэўскi, Р. Залкiнд, А. Быхавец, У. Манкевiч, Н. Бельдзюкевiч [4, 
с. 4].  

З 1924 г. майстроўня рэгулярна, амаль штотыдзень, ладзіць 
спектаклi. Рэпертуар складаецца з найбольш актуальных i вядомых 
твораў М. Крапiўнiцкага, Э. Ажэшка, Я. Купалы, Л. Родзевiча, 
В. Дунiна-Марцiнкевiча. Ф. Аляхновiч папаўняе рэпертуар 
уласнымi п’есамi, сярод якіх «На Антокалi», «Манька» (пазней 
перапрацаваная i перайменаваная драматургам у «Дрыгву»). 

Значнае месца ў дзейнасцi гэтага творчага калектыву адводзiцца і 
лекцыйнай працы. Напрыклад, 17 лютага 1924 г. А. Луцкевiч чытае 
лекцыю-рэферат «Аб беларускай драме» [4, с. 4], а 24 лютага 
Ф. Аляхновiч выступае з дакладам «Аб беларускiм тэатры». 
Дапрацаваны i пашыраны гэты матэрыял пад назвай «Беларускi 
тэатр» выдаецца асобнай манаграфiяй у кастрычнiку таго ж года ў 
Вільні і становіцца першым даследаваннем гісторыі беларускага 
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тэатра. Пазней менавіта гэта праца бярэцца У.І.Няфѐдам за аснову 
для напісання навуковай работы па гісторыі тэатра Беларусі.  

Як было заўважана вышэй, праца Беларускай драматычнай 
майстроўнi грунтавалася на базе Вiленскай гiмназii, таму 
асноўнымi ўдзельнiкамi i гледачамi студыi былi яе вучнi. Па 
прычыне матэрыяльных цяжкасцей, недахопу спецыялiстаў у галiне 
сцэнічнай творчасцi, а галоўнае ў вынiку перашкод у адносiнах да 
дзейнасцi драматычнай дружыны гiмназii (дазвол на пастаноўку 
часам чакалi больш за месяц [9, с. 4]) тэатр гiмназii вымушаны быў 
перайсцi да формы «вечарынак». Побач з падрыхтоўкай 
дэкламацый, танцаў, спеваў майстроўняй ствараюцца яшчэ дзве 
драматычныя пастаноўкi. Спектакль па п’есе У.Галубка «Апошняе 
спатканне», якi адбыўся 3 кастрычнiка 1925 г. у рэжысуры 
Ф. Аляхновiча («... гулялi вучнi на рэдкасць добра, старанна, па-
мастацку») [6, с. 4]. 3 лютага таго ж года гiмназiсты паставілi 
камедыю «Шчаслiвы муж» Ф.Аляхновiча з дабрачыннай мэтай 
дапамогi незаможным навучэнцам гiмназii. 

Пасля спынення дзейнасцi Беларускай драматычнай майстроўнi, 
Ф.Аляхновiч застаецца без творчага калектыву, але ўсѐ ж спрабуе 
ладзiць асобныя пастаноўкi з аматарамi. Газета «Беларуская 
крынiца» паведамляе аб двух спектаклях, якiя адбылiся ў зале 
кансерваторыi на аснове п’ес Э. Ажэшка  
«У зiмовы вечар» i Ф. Аляхновiча «Птушка шчасця», пастаўленых у 
1935 г. Рэцэнзент даволі падрабязна аналiзуе абодва спектаклi.  

Вiдавочнай з’яўляецца незадаволенасць крытыка мастацка-
эстэтычнымi якасцямi работы аматараў. «...Калi б яе (п’есу 
Э. Ажэшка – I.А.) згуляць беззаганна, прадстаўляла б абраз вялiкай 
мастацкай вартасцi» [1, с. 2]. Другая п’еса, сцэнiчнае ўвасабленне 
якой драматург i рэжысѐр трактуе «больш рэалiстычна <...> 
страцiла свой лагодны, лѐгка-казачны характар, засталася абразком 
грубага i прымiтыўнага характару беларускага селянiна» [1, с. 2]. 
Станоўчую ацэнку крытыка атрымалi акцѐрскiя работы 
Ф. Аляхновiча ў ролi разбойнiка Рыся i Жыда (у другiм спектаклi). 
Добрае ўражанне пакiнулi i дэкарацыi, створаныя вядомым 
беларускім мастаком П. Сергiевiчам. Напрыканцы крытык дае 
параду рэжысѐру-пастаноўшчыку «звярнуць увагу на рэпертуар, 
артыстычнае i тэхнiчнае ўдасканаленне iгры і больш прыстасавацца 
да вымоў часу й асяродзiшча» [1, с. 2]. 

17 сакавiка 1935 г. у той жа глядзельнай зале ладзiцца 
«спектакль-вечарынка» дзеля «…ушанавання 25-годдзя 
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беларускага тэатра ў Вiльнi». Праграма ўключае драматычную 
частку (пастаноўкі драмы «Ценi» i камедыi «Чорт i баба» 
Ф. Аляхновiча) i выступленне хору, рэпертуар якога складаецца з 
беларускiх народных песень, апрацаваных Р. Шырмай [3, с. 3]. 

Такім чынам, грунтуючыся нават на сціслым аналiзе 
дакументальных матэрыялаў і перыядычных выданняў 1920–1930-х гг. 
і рэпертуару аматарскіх тэатральных калектываў Заходняй Бе-
ларусi, мы можам гаварыць пра значны ўплыў Ф. Аляхновiча на 
тэатральную культуру не толькі заходняй часткі Беларускага 
Паазер’я, але і ўсяго тэатральнага мастацтва Беларусі, прычым не 
толькі аматарскага, але і прафесійнага.  
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