
— Вы вяр ну лі ся з Маск вы, дзе 
прад стаў ля лі спек такль «Піг ма-
лі ён»...

— Так, іг ра лі яго ў Куль тур ным 
цэнт ры па соль ства Бе ла ру сі, нас 
цёп ла пры ма лі. Як пад ме ціў рэ жы-
сёр-да ку мен та ліст Сяр гей Каць-
ер, «Піг ма лі ён» для тэ ат ра-сту дыі 
кі на ак цё ра ў ней кай сту пе ні ві зі-
тоў ка, як «Паў лін ка» для ку па лаў-
цаў. На са мрэч мы не зба ла ва ныя 
гаст ро ля мі, я, да рэ чы, упер шы ню 
вы сту па ла ў Маск ве. У «Піг ма лі ё-
не» іг раю амаль 17 га доў. І, вядома, 
псі ха ла гіч на скла да на вы хо дзіць 
на сцэ ну з па чуц цём на віз ны, ка-
лі спек такль ідзе не каль кі ра зоў у 
ме сяц на пра ця гу амаль двух дзе-
ся ці год дзяў.

— З ва шых ро ляў у тэ ат ры 
якая вам блі жэй?

— Усе свае ро лі я не прос та так 
іг раю. І кож най ма гу га на рыц ца, 
бо ў іх укла дзе на па-мак сі му ме: 
пры ду ма на мной ці ўзя та з жыц-
ця, пад гле джа на, пад слу ха на. Яны 
жы выя, скла да юц ца з мно гіх рэ чаў, 
каш тоў ныя для мя не. На прык лад, 
у спек так лі «Вель мі прос тая гіс то-
рыя» я іг раю Свін ню, але гэ та ж 
не зна чыць, што ў жыц ці я свін ня. 
Я ж іг раю не знеш нюю аба лон ку, а 
ўнут ра ную сут насць. І я лі чу, што 
ма ёй іс нас ці бліз кая гэ та ро ля.

— Ёсць ро лі, дзе ля якіх пры хо-
дзі ла ся пе ра адоль ваць, ла маць 
ся бе?

— У кі но та кое бы вае. Гэ та не я, а 
мя не бя руць на ро лю, і пры хо дзіц ца 
іг раць. Я ста ра юся не як вый сці са 
ста но ві шча, пры ду маць неш та ці ка-
вае, каб гэ та ста ла ма ім. Сут насць 
ак цёр скай пра фе сіі — пры сво іць, 
зра біць сва ім. Тая ж Элі за ў «Піг ма-
лі ё не» — мая Элі за. Ін шая акт ры са 
сыг рае — гэ та бу дзе яе Элі за. З 
га да мі я па-ін ша му пра ца ваць ста-
ла. Ёсць та кі вы раз: «Чым да лей ад 
мас та ка, тым вы шэй твор мас тац-
тва». Не аба вяз ко ва ся бе экс плу а-
та ваць увесь час . У на шых ак цё раў 
ча сам ро ля — гэ та вы нік ня ўда ла га 
аса біс та га жыц ця. У Га лі ву дзе най-
час цей прос та ства ра юць воб раз, 
іг ра юць ха рак тар. Гэ та ж так са ма 
вя лі кае май стэр ства.

— Што па-ва ша му са мае скла-
да нае ў ак цёр скай пра фе сіі?

— У тэ ат ры, як я ўжо ка за ла, 
мне ня прос та за хоў ваць па чуц цё 

на віз ны, іг ра ю чы 
спек так лі га да мі. І 
яшчэ ёсць не вя лі-
кая скла да насць, 
дак лад ней, асаб лі-
васць на шай пра-
фе сіі — на ма цаць 
ха рак тар, ад чуць, 
хто гэ ты пер са наж. 
Бы вае, рэ пе ці ру-
еш-рэ пе ці ру еш, а 
ён не на ра джа ец-
ца і ўсё. Вось за раз 
мы зда лі прэм' ер ны 
спек такль «Ваў кі 
і авеч кі», я вель мі 
люб лю сваю ро-
лю — Гла фі ры. Але 
лі та раль на на апош-
нім спек так лі зра зу-
ме ла, што на рэш це 
з'яў ля ец ца яна, мая 

Гла фі ра. Да гэ та га я іг ра ла неш та з 
уба ча на га, пад слу ха на га, пры ду ма-
на га, зроб ле на га з рэ жы сё рам. А тут 
рап там ад чу ваю, што яна па чы нае 
мной кі ра ваць. І гэ та ўжо яна, Гла фі-
ра, па чы нае ха дзіць па сцэ не.

У кі но аса біс та для мя не са мая 
вя лі кая скла да насць — гэ та ран ні 
пад' ём і на пру жа ны гра фік ра бо-
ты. Пра чнуц ца а чац вёр тай ра ні цы, 
у шэсць быць на пля цоў цы све жань-
кай, і да но чы пра ца ваць — з дзе сяц-
цю зме на мі кас цю ма, гры ма, пры-
чос кі, на хо ла дзе, без вы год. Доў гі 
час «за хоў ваць стан» — пла каць ці 
смя яц ца, і ча каць, па куль па клі чуць 
у кадр. Лі та раль на на днях да зня лі 
фільм «Фла мін га». Ро ля ка ме дый-
ная, на ват тра гі ка ме дый ная, мне 
па да ба ец ца, на ра дзі ла ся для мя не 
лёг ка. Я іг раю ды рэк тар ку клу ба, 
жан чы ну, па кі ну тую чар го вым ка-
ва ле рам. Ка лі мне зра бі лі пры чос ку, 
ма кі яж, я зра зу ме ла, што чымсь ці 
па доб ная да Мар га рэт Тэт чэр. На ват 
па пра сі ла мас та ка кар ці ны зра біць 
мне яе парт рэт і па ста віць у ка бі нет. 
Не ка то рыя, праў да, ду ма лі, што гэ та 
парт рэт ма ёй ма мы... На здым ках 
бы ло фі зіч на ня прос та: зды ма лі на 
хо ла дзе. Уя ві це, як вы гля дае акт-
ры са, апра ну тая ў не каль кі сла-
ёў адзен ня ды яшчэ аб ве ша ная 
гу ка вым аб ста ля ван нем. Пры 
гэ тым у кад ры вы гля даць трэ ба 
строй най і вы тан ча най.

— Вер нем ся да тэ ат ра... Як 
на строй ва е це ся бе пе рад спек-
так лем?

— Я вя ду за кры тае, ці хае 
жыц цё. Не ха джу ў рэ ста ра ны, 
на ту соў кі — ні ку ды. Усё маё 
жыц цё — на за па шван не энер-
гіі і пад рых тоў ка да та го, каб 
вый сці на сцэ ну. Спе цы яль на 
не рых ту ю ся, ні ко лі ў жыц ці не 
паў та раю тэкст пе рад спек так-
лем, на ват ка лі не іг ра ла ў ім 
паў го да. Прос та трэ ба кры ху 
адзі но ты, на дзець кас цюм, па-
гля дзець на ся бе...

— Пас ля спек так ля лёг ка 
пры хо дзі це ў ся бе?

— Так. Я ад ра зу эма цы я наль на 
вы клю ча ю ся. Але фі зіч на на на ступ-
ны дзень скла да на, ра ні цай устаць 
над звы чай цяж ка... На сцэ ну ак цёр 
вы хо дзіць ад кры ты, та му ў яго трап-
ляе ўсё — і доб рае, і дрэн нае. Чу жая 
энер ге ты ка вы мот вае. Лю дзі ж усе 
роз ныя.

— На столь кі ад чу валь ная 
энер ге ты ка за лы?

— Ка неш не. Кож на га гле да ча! 
На ця бе гля дзяць тры га дзі ны, ця бе 
ацэнь ва юць, ра зам з та бой пе ра-
жы ва юць, ду ма юць. Мне зда ец ца, 
я на ват ве даю, хто што ду мае. Вось 
ся дзіць 250 гле да чоў, і я ад чу ваю, 
што нех та адзін ня доб ра на мя не 
гля дзіць. Пер ша па чат ко ва ча ла-
век на стро е ны не га тыў на, га то вы 
толь кі кры ты ка ваць. На вош та та ды 
прый шоў у тэ атр?

— Чы та е це вод гу кі на спек так лі, 
ка мен та рыі?

— Ра ней чы та ла, рас строй ва-
ла ся, ка лі штось ці не так. Імк ну-
ла ся ўцяг нуць кож на га гле да ча ў 
за ле. Ця пер больш так не раб лю. 
Гля дач сам уцяг нец ца, ка лі ён на 
гэ та здоль ны. Вы хо дзіш на сцэ ну 
і ад ра зу ад чу ва еш: цяж кая за ла 
ці лёг кая. Бы вае, што спа чат ку не 
твой гля дач, а пад час спек так ля 
так уцяг ва ец ца, што ро біц ца тва ім. 
А ўво гу ле ў нас лю дзі ма лай цы, хо-
дзяць у тэ атр.

— Якім па ві нен быць ідэа льны 
рэ жы сёр?

— Я пра ціў нік уся го ідэа льна га. 
Са ма не імк ну ся быць ідэа льнай. 
І рэ жы сёр не па ві нен та кім быць. 
Гэ та ж заў сё ды асо ба, пры чым з 
моц ным ха рак та рам. Ён па ві нен за 
ўсё ад каз ваць, усё чуць і ба чыць, 
усім кі ра ваць і ка рэк та ваць. З кож-
ным ча ла ве кам раз маў ляць на яго 
мо ве. Са ша (зна ка мі ты рэ жы сёр 
і муж акт ры сы Аляк сандр Яф рэ-
маў. — Аўт.) бліз кі да ідэа льна га, 
хоць мне не хо чац ца ўжы ваць гэ та 
сло ва. Ён вя лі кі пра фе сі я нал, ва ло-
дае ўсі мі тон ка сця мі май стэр ства, 
умее кан так та ваць з ак цё ра мі.

— Вам лёг ка пра ца ваць з му-
жам на зды мач най пля цоў цы?

— Ня прос та. Бо ў мя не так са ма 
ха рак тар. Праў да, на апош няй кар-
ці не ён ска заў, што са мной ста ла 
знач на ляг чэй. Так, я змя ні ла ся, але 
спра чац ца не пе ра ста ла. І Са ша ча-

сам пры знае: ты ме ла ра цыю. Ця пер 
час цей я ўсё ж ста ра юся вы кон ваць 
за да чу рэ жы сё ра моўч кі. Ра ней бы-
ла жорст кім пер фек цы я ніс там, мя-
не не маг чы ма бы ло спы ніць у спра-
ве ўдас ка на лен ня, я ба чы ла, што 
мож на зра біць лепш, по тым яшчэ 
лепш.... За раз зма га ю ся з гэ тым. 
Мне з Са шам ці ка ва: я пры дум ваю 
штось ці, ён ухва ляе, пад каз вае, та-
кая вось уза ем ная твор часць. Праў-
да, з ін шы мі рэ жы сё ра мі пра сцей: 
па кан флік ту еш, по тым прый дзеш 
да до му, пры ціс неш ся да пля ча му-
жа, і ўсё доб ра. А ка лі пад час зды-
мак з Са шам па кан флік ту еш, гэ та 
цяг нец ца і да лей. На пля цоў цы за 
яго пе ра жы ваю, ба чу, як яму ня-
прос та, та ды і мне цяж ка.

— Ці шмат за ле жыць ад парт-
нё ра ў філь ме, на сцэ не? Вы 
час та пра цу е це ра зам з ак цё рам 
Паў лам Хар лан чу ком...

— Так, я ча ла век, за леж ны ад 
парт нё ра. Гэ та, на пэў на, не вель мі 
доб ра. Па ша — адзін з ма іх лю бі-
мых парт нё раў, мы доб ра спра ца ва-
лі ся. Ён так са ма ка жа, што са мной 
лёг ка. З ім не трэ ба да дат ко ва да-
маў ляц ца, што мы бу дзем ра біць на 
сцэ не. На ват імк нём ся не раз маў-
ляць да спек так ля, каб упер шы ню 
су стрэц ца там. І па чы на ец ца свое-
асаб лі вае ўза е ма дзе ян не: я штось-
ці мя няю ў сва ёй ро лі, і ён так са ма. 
І ў гэ тым ня ма на пру жан ня. Гэ та 
шчас це мець та ко га парт нё ра. Іх 
шмат, тая ж Ла ры са Мар ша ла ва ў 
ро лі ма дэ му а зэль Ку ку ў «Бе зы мен-
най зор цы». Мне вель мі кам форт на 
з ёй іг раць. Ка лі гля дзім ад на ад-
ной у во чы, мы ра зу ме ем, пра што 
га во рым гле да чу. Але для гэ та га 
трэ ба штось ці, што вас аб' яд ноў-
вае, ней кі агуль ны сак рэт, пе ра жы-
ван не. Ёсць ак цё ры, у якіх я ву чу ся 
ча мусь ці. Вось па гля дзе ла фільм 
«Лю біць — не лю біць» з Свят ла най 
Ход чан ка вай. За хап ля ю ся вя лі кай 
сту пен ню яе ўнут ра най сва бо ды. 
Мне гэ та га ча сам не стае.

— У ва шай філь ма гра фіі ка ля 
сот ні філь маў, а так са ма дзя сят кі 
ро ляў у тэ ат ры. Лі чы це кар' е ру 
ўда лай?

— Мне грэх скар дзіц ца. Я апош-
нім ча сам за па тра ба ва ная акт ры са. 
Мя не па зна юць, час та па ды хо дзяць 
на ву лі цы, я чую ў свой ад рас доб рыя 
сло вы. Але, як ка жуць, за спа ко іць 
ак цё ра мо жа толь кі аб са лют ны 
пос пех. Ка неш не, яго ў мя не ня ма. 
Маг чы ма, трэ ба ку дысь ці па ехаць, 

мець уда лую кар' е ру там, — та ды 
ця бе пры зна юць до ма. Але ў жыц-
ці ж усё ад нос на: мож на ні чо га не 
мець і быць цал кам шчас лі вым. 
А мож на мець шмат і быць не за-
да во ле ным. Я шчас лі вая тым, што 
на рэш це знай шла той стан, ка лі 
мож на прос та жыць і ад чу ваць ад 
гэ та га аса ло ду. Я не маг ла яго зра-
зу мець доў гія га ды. На пэў на, ад-
чу ван не та го, што я ма гу жыць і 
без да сяг нен няў, і ёсць маё са мае 
вя лі кае да сяг нен не на сён ня.

— Бач на, што вы шмат пра цу-
е це над са бой...

— Не без гэ та га. Ка лісь ці я імк ну-
ла ся ўдас ка наль ваць ся бе, да ся гаць 
ней кіх ідэа лаў, ла маць ся бе. За раз я 
зна ём лю ся з са бой, мне вель мі па да-
ба ец ца мой це ня вы бок, па да ба ец ца 
быць роз най, жы вой. Не толь кі доб-
рай дзяў чын кай, а дзесь ці і дрэн най. 
І, як ні дзіў на, ка лі я па зна ё мі ла ся са 
сва ім Це нем, мне ста лі пра па ноў ваць 
ро лі ад моў ных пер са на жаў — шмат. 
І ў мя не па ча ло атрым лі вац ца іх ства-
раць. Гэ та на шмат ці ка вей, чым быць 
ідэа льнай.

— У кі но вы ства ры лі і ня ма-
ла воб ра заў жан чын з тра гіч ным 
лё сам...

— Столь кі, што ця пер ар га нізм 
прос та ад штур хоў вае гэ та, не хо-
чац ца іх ра біць. Але рэ жы сё ры ба-
чаць, што ў мя не гэ та ёсць — тра-
гізм у ва чах. І вы ка рыс тоў ва юць. 
Мне на да ку чы ла пла каць. За раз 
імк ну ся да гу ма ру, шу каю, як па-
вяр нуць па-ін ша му, каб не пла каць. 
Вось «Фла мін га», зда ва ла ся б, ка-
ме дыя ка ме ды яй, але ўсё роў на ка-
жуць, што ге ра і ню шка да. Ці ка ва 
іг раць та кую су месь.

— Ня гле дзя чы на гэ та, у ня-
даў няй кар ці не Вя ча сла ва Ні кі-
фа ра ва «Тум-Па бі-Дум» вы зноў 
сыг ра лі жан чы ну з дра ма тыч ным 
лё сам, якая стра ці ла дзі ця...

— Ка лі па чы та ла сцэ на рый і зра-
зу ме ла, ча го ад мя не хо ча рэ жы сёр, 
ад чу ла, што прый дзец ца па кі нуць 
сваю зо ну кам фор ту, за быць ад чу-

ван не шчас ця, яко га, між ін шым, 
я да ся га ла вя лі кай пра цай. На 
про бах зра зу ме ла, што не ха чу 
ўцяг вац ца, але ад чу ла, што ўжо 
ўцяг ну ла ся. Бы ло вель мі ня прос-
та жыць не каль кі ме ся цаў у гэ-
тым ста не, і ён не ад пус каў мя не 
яшчэ пра цяг лы час пас ля зды мак. 
Я на ват на ад па чы нак з'ез дзі ла і 
там не змаг ла рас сла біц ца. Але 
не шка дую, што сыг ра ла та кую 
ро лю. У ней кай сту пе ні гэ та мя не 
вяр ну ла ў пра фе сію. Чым больш 
па чы на еш ад чу ваць шчас це, тым 
менш жа да еш зай мац ца ак цёр-
ствам: не хо чац ца ўва саб ляць 
чу жыя ня шчас ці. Ад чу ва еш, што 
та бе так доб ра, што хутка ты ўжо 
і не акт ры са. А по тым неш та зда-
ра ец ца — і ты зноў у пра фе сіі.

Але на КРА ВЕЦ.
krаvеts@zvіаzdа.bу
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Ва ле рыя 
АР ЛА НА ВА:

«Ёсць не вя лі кая скла да насць, 
дак лад ней, асаб лі васць 
на шай пра фе сіі — на ма цаць 
ха рак тар, ад чуць, хто гэ ты 
пер са наж. Бы вае, рэ пе ці-
ру еш-рэ пе ці ру еш, а ён не 
на ра джа ец ца і ўсё».

«На пэў на, ад чу ван не та го, 
што я ма гу жыць і без 
да сяг нен няў, і ёсць маё са мае 
вя лі кае да сяг нен не на сён ня».

«Ча сам быць дрэн най дзяў чын кай 
на шмат ці ка вей, 
чым ідэа льнай»

Ва ле рыя — ад на з са мых за па тра ба ва ных 

бе ла рус кіх акт рыс. Прад стаў ні цу тэ ат ра-сту дыі 

кі на ак цё ра ў свае кар ці ны за пра ша юць не толь кі 

бе ла рус кія рэ жы сё ры. Ак тыў на яна зды ма ец ца 

і ў ра сій скіх філь мах і се ры я лах. Аб тон ка сцях 

ак цёр ска га май стэр ства, уза е ма дзе ян ні 

з рэ жы сё ра мі, ся род якіх і зна ка мі ты Аляк сандр 

Яф рэ маў, які да рэ чы, з'яў ля ец ца му жам акт ры сы, 

аб пра фе сій ным пос пеху і прос тым шчас ці мы 

па гу та ры лі з Ва ле ры яй.

У спек так лі «Ваў кі і авеч кі».


