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— То-бок со рак га доў у Ку па-

лаў скім на ват за ма ла?

— Ка неш не, ма ла. Гэ та тое ж 

са мае, ка лі б вы жы лі з лю бі мым 

ча ла ве кам, а ў вас за пы та лі ся: 

«Слу хай це, а ці не шмат ча су вы з 

ім пра во дзі це? Вам не на да ку чы ла 

з ад ным і тым жа муж чы нам?» Та-

кіх пы тан няў не ўзні кае, ка лі лю біш 

і ка ха еш.

— Ка лі вы па сту па лі ў тэ ат-

раль на-мас тац кі ін сты тут, у гра-

мад стве лі чы ла ся прэ стыж ным 

быць ак цё рам?

— На ўрад, я на ват сло ва та-

ко га не ве даў, пра гро шы та ды 

ні хто не ду маў. Я не з-за прэ сты жу 

ту ды пай шоў, у мя не вы ба ру не 

бы ло, у шко ле я з трэ ця га кла са 

зай маў ся ў дра ма тыч ным гурт-

ку, усе ве да лі, што Ма на еў бу дзе 

ар тыс там. Пер шы час я на ват не 

ду маў, што ак цёр — гэ та пра фе-

сія. У ма ім уяў лен ні ар тыс ты тэ-

ат раў — як мы ў шко ле ся дзе лі 

на ўро ках і ў воль ны час ста ві лі 

спек так лі — пра ца ва лі ў кра мах 

ці на за во дах, а ве ча рам збі ра лі-

ся і іг ра лі. Я не ве даў, што на гэ та 

трэ ба ву чыц ца.

— Ці змя ні ла ся ў па раў на нні з 

ча са мі, ка лі вы па чы на лі пра цу, 

стаў лен не да тэ ат ра і ў цэ лым 

да куль ту ры?

— На жаль, змя ні лі ся і мес ца, і 

ро ля куль ту ры. Та ды лю дзі так са-

ма бы лі не ба га тыя, але стаў лен-

не да мас тац тва ме лі зу сім ін шае. 

Не з бо ку дзяр жа вы — тут ні чо га 

асаб лі ва не па мя ня ла ся, а з бо ку 

звы чай ных лю дзей. Яшчэ ў мае 

студэнцкія ча сы ў гар дэ ро бе пе-

ра апра на лі ся, бо ты кла лі ў сум ку, 

а ў тэ ат раль ную за лу ўва хо дзі лі 

ў ту фель ках. Гэ та бы ло не як не-

аб ход на — ха дзіць на спек так лі, 

слу хаць класіку, ве даць пра па-

ста ноў кі тэ ат ра опе ры і ба ле та. 

Коль кі мы там пра па да лі! І на гэ та 

зна хо дзіў ся час, хоць аса біс та я 

быў за ня ты больш, чым за раз. Як 

мы бе га лі на кан цэр ты ў фі лар-

мо ніі, ля це лі слу хаць хор Мі ні на. 

Нават у школе нас не пры му ша-

лі — мы з сяб ра мі ўсё ра бі лі са мі. 

Ка лі мне па да баў ся спек такль у 

Ку па лаў скім, я рас каз ваў пра яго 

аднакласнікам, збі раў гро шы, на-

бы ваў бі ле ты па трыц цаць ка пе ек 

на бель э таж і мы ра зам еха лі гля-

дзець. На шым клас ным кі раў ні ком 

бы ла ма ла дая дзяў чы на, хоць за 

нас ста рэй шая га доў на дзе сяць, 

дык мы і яе бра лі з са бой. Га доў 

пяць та му ў нас у Ку па лаў скім 

яшчэ пра ца ва ла ка сір ка Ле а ка-

дзія Іо сі фаў на Са ро ка — яна мя-

не па мя та ла з тых ча соў. Сён ня ж 

у лю дзей больш ней кай мі тус ні, 

гэ та за кла по ча насць, пры чым 

ча со вым і не тры ва лым, лу нае ў 

па вет ры. Увесь час ка жуць, што 

ня ма ча су, бо трэ ба за раб ляць 

гро шы. За раз та кая ідэа ло гія — 

гро шы і гро шы, хоць яны ні ко лі 

ні ко га не вы ра тоў ва лі і на зям лі 

не да зва ля лі па кі нуць больш, чым 

ад ме рыць Бог.

— А як гэ ты пе ра ход да ін-

шых каш тоў нас цяў ад быў ся, 

што зда ры ла ся?

— Усё зруйнавалася, да пэў ных 

рэ чаў бы ло ад но стаў лен не — ста-

ла зу сім ін шае. У са вец кія ча сы мы 

га ра ва лі, што за кры тыя ад на ва-

коль на га све ту, а ка лі за сло на аб-

ва лі ла ся, ні чо га доб ра га не атры-

ма ла ся. Ну, па ез дзі лі, па гля дзе лі, 

але ра зам з гэ тым да нас хлы ну ла 

тое, што на гэ тай зям лі, мо жа, і 

не бы ло па трэб на. Да гэ туль до лар 

ні ко лі не быў у цэнт ры каш тоў нас-

цяў, як бы бед на лю дзі не жы лі. 

Ад на ідэа ло гія знік ла, прый шлі 

ін шыя, усё ста ла да зво ле на, ча-

ла век на ўсё зай меў пра вы. Мя не 

маці вы хоў ва ла па-ін ша му.

— Вы ска за лі, што стаў лен не 

да куль ту ры з бо ку дзяр жа вы 

не змя ні ла ся. А якое гэ та стаў-

лен не?

— У тэ ат ры мы заў сё ды ча ка лі 

па ляп шэн няў, што бу дзе больш 

гаст ро ляў, на мас тац тва бу дзе 

вы дат коў вац ца больш гро шай, 

пры дуць но выя ча сы і мы на-

рэш це за жы вём. І так ужо со рак 

га доў, ад ны і тыя ж спа дзя ван ні. 

Ез дзіць ста лі менш, хоць на ват у 

са вец кія ча сы аб' ез дзі лі ўвесь Са-

юз. З Том ска еха лі ў Ял ту, Адэ су, 

Львоў, бы лі ў Ар хан гель ску, Мур-

ман ску. Мы ез дзі лі і рас каз ва лі, 

што ёсць та кая Бе ла русь, Мінск, 

Ку па лаў скі, які са праў ды лі чыў ся 

ад ным з най леп шых тэ ат раў Са-

вец ка га Са ю за. І нас па зна ва лі: 

ве да лі, што Ку па лаў скі — гэ та 

тэ атр, дзе пра цу юць Га лі на Ма-

ка ра ва, Стэ фа нія Ста ню та, Мі-

ка лай Яро мен ка. За раз ка жуць, 

што ня ма гро шай. Ку па лаў ска му 

цяж ка вы ехаць на ват у аб лас ныя 

цэнт ры, маў ляў, там лю дзі бяд-

ней шыя і не мо гуць за пла ціць за 

бі лет па мін скіх кош тах. Ра ней 

жа маг лі.

— Гаст ро лі тэ ат ра ў са вец кія 

ча сы бы лі аб ме жа ва ны тэ ры то-

ры яй Са ю за ці вы яшчэ не ку ды 

вы яз джа лі?

— Ез дзі лі ў Поль шчу, Бал га-

рыю. Гаст ро ляў у ка пі та ліс тыч ных 

кра і нах асаб лі ва не памятаю, але і 

так бы ло ці ка ва. Уя ві це са бе: пры-

ехаць на ба зу атам ных пад вод ных 

ло дак у Се ве радз вінск. Мы тра пі лі 

ту ды ў чэр ве ні, ка лі там уво гу ле не 

бы ло но чы, су цэль ны дзень. Для 

нас гэ та быў шок, ве чар жа па ві-

нен быць ве ча рам, а тут сон ца не 

за хо дзіць. Ад ной чы я лёг днём ад-

па чыць. Пра чы на ю ся і ду маю, што 

трэ ба іс ці на спек такль, а по тым 

гля джу — лю дзі ўжо сне да юць, я 

ўсё пе ра блы таў! З Се ве радз він ска 

мы па еха лі ў Кі еў, дзе ра да ва лі ся 

«нар маль ным» цёмным на чам. На 

гаст ро лях у Адэ се ка лек тыў тэ ат ра 

жыў по бач з пля жам «Ар ка дзія», і 

пас ля спек так ля мы іш лі ку пац ца, 

куп ля лі вяд ро па мі до раў за пяць 

ка пе ек, аб мяр коў ва лі бу ду чы ню, 

ад зна ча лі дні на ра джэн ні, мой у 

тым лі ку... Шмат што па мя та ец-

ца. Тру па бы ла зла джа ная, та му 

што мы кан так та ва лі ад но з ад-

ным не толь кі на рэ пе ты цы ях, але 

і ў па езд ках, бы ло больш ча ла ве-

чых ста сун каў, як у сям'і. За раз 

усе та кія за кла по ча ныя, асаб лі ва 

мо ладзь, — трэ ба за раб ляць гро-

шы на жыц цё, бо заробкі артыстаў 

вымушаюць жадаць лепшага, 

кар міць дзя цей, ку піць ма шы ну, 

бо хут касць ста ла ін шай. Мы заў-

сё ды ўсё па спя ва лі і ме лі да во лі 

воль на га ча су, па са бе ве даю, а 

за раз ні ку ды не па спя ва еш. На ват 

на ву коў цы ка жуць, што час ска ра-

ча ец ца і на тое, што ра ней мож на 

бы ло зра біць за га дзі ну, сён ня не 

хо піць, ска жам, шас ці.

— Ка лі на ва кол ле так змя ні-

ла ся, то як змя ніў ся Ку па лаў скі? 

Гэ та ўсё яшчэ сям'я?

— Так, сям'я, са праў ды сям'я, 

гэ та не для пры го жа га сло ва. Ста-

рэй шыя пай шлі, за раз у нас шмат 

мо ла дзі, але цёп лыя ад но сі ны за-

ста лі ся, што, на пэў на, пе рад аец-

ца ад бай цоў-за сна валь ні каў. У 

Ку па лаў скім заў сё ды на пер шым 

мес цы ста я лі ча ла ве чыя каш тоў-

нас ці. Лю дзі тут пры жы ва юц ца 

не толь кі па май стэр стве, але і па 

аса біс тых якас цях. Тым больш у 

на шай пра цы, дзе ты па ві нен неш-

та ад да ваць, важ на, чым ты на поў-

не ны. Пом ні це, як Ра неў скай ска-

за лі, што яна «вы плюх ну лася» на 

сцэ не? А яна ад ка за ла: «Мі лач ка 

мая, гэ та ж не памыі, каб іх «вы-

плюх ваць». Ме ла ся на ўва зе, чым 

сэр ца на поў не на, тое яно лю дзям 

і ад дае.

— Вы вя до мы сва і мі ка ме-

дый ны мі ро ля мі, а ў пра фе сій-

ных ко лах іс нуе мер ка ван не, 

што ка ме дыя — най скла да ней-

шы жанр. Што б вы ска за лі тым, 

для ка го ка ме дыя — лёг кае не-

пры ця заль нае ві до ві шча?

— Ка ме дыя — гэ та ад бі так 

ча ла ве ча га жыц ця, якое са мо па 

са бе з'яў ля ец ца ка ме ды яй. П'е сы 

Ан то на Чэ ха ва, на ват ка лі ў іх ня ма 

ні чо га смеш на га, усё роў на ка ме-

дый ныя: лю дзі не чу юць ад но ад-

на го, не за ўва жа юць тых, ка го ім 

па сы лае Бог. Ка лі па гля дзець на 

нас звер ху — так са ма бу дзе смеш-

на. Мы быц цам па сла ны на зям лю 

для не ча га вя лі ка га, на прык лад, 

каб ад даць дзе ля ка го-не будзь 

жыц цё, а мы мі ту сім ся. Ча су за ста-

ец ца менш і менш, а мы ўсё но сім-

ся, нам трэ ба тое і ін шае. А мо жа, 

вар та прос та па ся дзець у ці шы ні?.. 

Узор ная ка ме дыя — «Рэ ві зор» Мі-

ка лая Го га ля, у якой лю дзі пры ня лі 

абы-што за са мае га лоў нае. Гэ та 

смеш на і тра гіч на. Та му, вя до ма ж, 

са праўд ная вы со кая ка ме дыя — 

не прос та ха-ха, хі-хі, а су іс на ван не 

смеш на га і тра гіч на га.

— Вы зды ма лі ся ў ад ным з 

са мых, на пэў на, леп шых са вец-

кіх філь маў «Ідзі і гля дзі» Эле-

ма Клі ма ва. Вы па мя та е це гэ тыя 

здым кі?

— Ка неш не. Мя не та ды ўра зі-

ла стаў лен не Эле ма Клі ма ва да 

кі но і сва ёй спра вы. У мя не бы ла 

ма лень кая ро ля ад на го з пар ты за-

наў, фа то гра фа, які па ві нен рас-

смя шыць атрад пе рад апе ра цы яй. 

На эк ра не я пры сут ні чаў хві лі ны 

тры, але мя не вы клі ка лі ў Маск-

ву, я цэ лы ты дзень жыў у гас ці-

ні цы «Мас філь ма», ку ды Клі маў 

сам пры хо дзіў, каб ад рэ пе ці ра ваць 

маю част ку. Ён у мя не спы таў: «Ты 

змо жаш рас смя шыць трыс та ча ла-

век?» — а я хоць і быў са рам лі вым, 

ба дзё ра ска заў: «Па спра бую!» Іх 

трэ ба бы ло на са мрэч рас смя-

шыць, бо гэ та бы лі не ар тыс ты, а 

ма соў ка. Цэ лы ты дзень мы рэ пе ці-

ра ва лі ма лень кі эпі зод, та му мо жа-

це ўя віць, коль кі Клі маў пра ца ваў 

з вы ка наў цам га лоў най ро лі Аляк-

се ем Краў чан кам, у тым лі ку каб 

у та го «дах не па ехаў». Зды ма лі 

пад Сма ля ві ча мі, усё бы ло вель мі 

на ту раль на. У тэ ат ры я та ды рэ-

пе ці ра ваў «Ра да вых» Ду да ра ва, 

а пас ля ехаў у «са праўд ны» пар-

ты зан скі ла гер. Алесь Ада мо віч, 

пісь мен нік і аў тар сцэ на рыя, увесь 

час быў по бач, ат мас фе ра бы ла 

та кая, што ні я кай іг ры не маг ло 

быць, толь кі са праўд нае жыц цё. І 

ўво гу ле фільм, ка неш не, моц ны. 

Гэ та быў ад каз Клі ма ва на се ры-

ял «Сям нац цаць ім гнен няў вяс-

ны», дзе фа шыс ты — ра зум ныя 

і чыс цень кія. Ад кар ці ны ўсе бы лі 

ў шо ку, асаб лі ва, ка жуць, у ФРГ, 

дзе ма ла дыя нем цы пас ля пра гля-

ду пы та лі ся ў баць коў, ча му яны 

ха ва лі ад іх та кую праў ду.

— На ва шу свя до масць заў-

важ на ўплы вае рэ лі гія. Што ве ра 

дае вам у жыц ці?

— Яна дае са мае, на пэў на, 

важ нае — са мо жыц цё і яго сэнс, 

ра зу мен не, дзе ля ча го жыць і зай-

мац ца сва ёй спра вай. Ка лі ве да-

еш, што твая ду ша бес смя рот ная, 

ты, вя до ма ж, за да еш ся пэў ны мі 

пы тан ня мі. Ёсць та кое сцвер джан-

не, што, каб вы ка наць сваю ро лю 

на зям лі, трэ ба па бу да ваць дом, 

па са дзіць дрэ ва і вы рас ціць сы-

на. А ёсць лю дзі, якія па пэў ных 

пры чы нах не мо гуць на ра дзіць дзі-

ця, — і што, сэнс жыц ця зні кае? 

А дрэ ва па са дзіць? — як раз тут 

не да лё ка ста яць дрэ вы, на якіх 

фа шыс ты ве ша лі пар ты за наў і 

пад поль шчы каў. Хтось ці ж іх па са-

дзіў... Ну а дом — мож на і пуб ліч-

ны дом па бу да ваць. Як раз тэ атр 

мо жа да па маг чы знай сці сэн сы, 

тут ты ра зу ме еш, што важ ныя не 

толь кі твае пе ра жы ван ні. Го галь 

ка заў, што тэ атр — пры ступ ка да 

са праўд най ду хоў нас ці, ён мо жа 

пад няць ча ла ве ка над ма тэ ры яль-

ным. А Го га ля ці, ска жам, Да ста еў-

ска га ўво гу ле нель га ўя віць без ве-

ры, іх твор часць на ёй грун ту ец ца. 

Праў да, сэнс мас тац тва так са ма 

мо жа быць раз бу раль ным, ха ця ў 

та кім вы пад ку гэ та не мас тац тва. 

Та ле на ві ты ву чо ны мо жа вы най сці 

атам ную ці ней трон ную бом бу, а 

та ле на ві ты аў тар — раз ва ру шыць 

ніз кія па чуц ці. Аль бо, на ад ва рот, 

пад няць ду шу і сэр ца да не ба. Ве-

ра так са ма дае ра зу мен не, што за 

кож нае сло ва прый дзец ца даць 

ад каз — пер са на жам ты яго пра-

мо віў аль бо са мім са бой.

— То-бок ёсць рэ чы, якіх на 

сцэ не вы не зро бі це?

— Вя до ма, і я за клі каю тых, хто 

зай ма ец ца мас тац твам, быць вель-

мі піль ны мі. У Еван гел лі ска за на, 

што «спа ку сы не мо гуць не прый сці 

ў свет, але бя да та му, праз ка го яны 

пры хо дзяць». Трэ ба па мя таць, што 

мы за ўсё ад каз ныя, і праз гэ та ду-

маць, ці ста не ка му-не будзь лепш і 

ляг чэй ад та го, што мы по бач.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
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«Жыц цё са мо па са бе 
з'яў ля ец ца ка ме ды яй»

«У ма ім уяў лен ні ар тыс ты 
тэ ат раў — як мы ў шко ле 
ся дзе лі на ўро ках і ў воль ны 
час ста ві лі спек так лі — 
пра ца ва лі ў кра мах 
ці на за во дах, а ве ча рам 
збі ра лі ся і іг ра лі».

«На гаст ро лях у Адэ се 
ка лек тыў тэ ат ра жыў по бач 
з пля жам «Ар ка дзія», і пас ля 
спек так ля мы іш лі ку пац ца, 
куп ля лі вяд ро па мі до раў за 
пяць ка пе ек, аб мяр коў ва лі 
бу ду чы ню, ад зна ча лі дні 
на ра джэн ня, мой у тым 
лі ку...»

«Ад кар ці ны ўсе бы лі 
ў шо ку, асаб лі ва, ка жуць, 
у ФРГ, дзе ма ла дыя нем цы 
пас ля пра гля ду пы та лі ся 
ў баць коў, ча му яны ха ва лі 
ад іх та кую праў ду».


