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— Ва шы дзя ду ля, баць ка, муж 

і дач ка звя за ны з Ку па лаў скім 

тэ ат рам, і са мі вы пра цу е це тут 

з 1982 го да. Мож на ска заць, ад-

да лі яму ўжо больш за жыц цё. Ці 

шка да ва лі вы ка лі-не будзь, што 

за ста лі ся на ад ным мес цы і не 

па спра ба ва лі неш та ін шае?

— Не, ні ко лі. У свой час Ку па-

лаў скі тэ атр быў для мя не ідэ яй 

фікс, ма рай, не да сяж най Жар-

птуш кай, як у каз цы. Ён і са праў-

ды быў не да сяж ны, сю ды бра лі 

вы ключ ных лю дзей, най леп шых, 

«ад бор ных». Сён ня за кошт гэ та-

га ў нас ці ка вая і роз на ба ко вая 

тру па. Ка лі на чац вёр тым кур се 

мя не па клі ка лі ў Ку па лаў скі іг раць 

Паў лін ку, я на ват не ве даю, як гэ-

та вы тры ма ла. Ад каз насць бы ла 

на столь кі вы со кай, што, ка лі я па-

ды хо дзі ла да тэ ат ра, дзе па він на 

бы ла быць рэ пе ты цыя, мя не ўсю 

ка ла ці ла. Не дзе праз год я кры-

ху вы дых ну ла і ад чу ла, што мя не 

тут па ва жа юць, што ў мя не ёсць 

сяб ры, а леп ша га і быць не мо жа. 

Я ве даю ін шыя тру пы і ма гу ска-

заць, што ў нас вель мі пры стой-

ны тэ атр, перш за ўсё та му, што 

тут ня ма суб ар ды на цыі «я мэтр, 

а ты ні хто». Ста рэй шых у нас па-

ва жа юць, як баць ку, ма ці, дзя ду-

лю, мы ў сваю чар гу кла по цім ся 

пра мо ладзь, мо жам і па жу рыць, 

і па жар та ваць. У Ку па лаў скім усё 

вель мі прос та, без крыў лян ня, вы-

чвар нас ці, на ду ма нас ці. Мяр кую, 

з гля дзель най за лы бач на, што 

на сцэ не — прос та доб рыя вы ха-

ва ныя лю дзі. Коль кі б ні бы ло ў 

мя не роз ных пра па ноў, і за мя жу 

зва лі, я не маг ла ад сюль сыс ці, 

на пэў на, з-за ка ра нёў. Не ка му гэ-

та мо жа пад ацца дрэн ным, але 

ж ка лі ка ра ні доб рыя, то і дрэ ва 

нар маль на тры ма ец ца. Я лі чу, у 

мя не цу доў ныя ка ра ні і сям'я — 

скарб ні ца та лен таў і твор час ці. 

Мая ба бу ля так са ма бы ла акт ры-

сай, ма ці — пі я ніст кай. Я толь кі 

не ўпэў не на, што ха чу, каб мае 

ўну кі ў нашай краіне ста лі ар тыс-

та мі...

Магчыма, у якой-не будзь ін шай 

ар тыс таў больш па ва жа юць... Але 

ж з на шай пра фе сі яй мы ўсё роў на 

ба га цей шыя. Ні хто не мо жа ку піць 

тое, што нам да ец ца бяс плат на, — 

тое шчас це, ка лі ты зна хо дзіш ся на 

сцэ не і ад чу ва еш яд нан не з за лай. 

У Ку па лаў скім да та го ж асаб лі вая 

ат мас фе ра. Мой муж (рэжысёр і 

мастацкі кіраўнік РТБД Аляксандр 

Гарцуеў. — Аўт.) на днях прый-

шоў на зда чу спек так ля і ска заў, 

што ў Ку па лаў скім ад чу вае ся бе 

як до ма. І пра віль на, бо, ад пра ца-

ваў шы тут трыц цаць два га ды, ты 

на ўрад ці зной дзеш ін шы дом. Тут 

мы адзін ад на го пад трым лі ва ем, 

бо ў нас агуль ная спра ва, а адзін 

ты — ні хто. Хут ка нам бу дзе сто 

га доў. Да гэ та га мо ман ту хо чац ца, 

каб кра і на зра зу ме ла, на коль кі Ку-

па лаў скі важ ны аб' ект для на шай 

куль ту ры. Я б на ват у яго го нар год 

аб вяс ці ла.

— Вы з'яў ля е це ся свед кам та-

го, як раз ві ваў ся і мя няў ся Ку па-

лаў скі. Што тэ атр 1980—1990-х у 

па раў на нні з сён няш нім?

— Быў пе ры яд, ка лі на сцэ-

не бы ло бог ве дае што. По бач з 

грун тоў ны мі, цу доў ны мі, эпіч ны мі 

па ста ноў ка мі Ва ле рыя Ра еў ска га 

іш лі сла быя і без гус тоў ныя ка ме-

дыі. Ва ле рый Мі ка ла е віч, як мог, 

тры маў план ку тэ ат ра, а по тым 

прый шоў Мі ка лай Пі ні гін, і мы па-

сту по ва вы ру лі лі на тое, што на-

зы ва ец ца «і на шым, і ва шым». 

І ка пей чы ну за ра біць, і каб неш та 

вы со ка мас тац кае з'я ві ла ся. Ад-

куль у нас ка ба рэ і бур жу аз ныя 

ка ме дыі? — бо мы па він ны са мі 

ся бе кар міць, але і яны куль тур ныя 

знеш не, па сцэ наг ра фіі, па рэ жы-

су ры, па ак цёр скім вы ка нан ні. Бо 

мо гуць быць і не куль тур ны мі.

— А як 90-я прай шлі для тэ ат-

ра і вас аса біс та?

— Мы пра ца ва лі і пра ца ва лі, а 

для ўсіх бы ло ад но і тое ж — га-

ло та і бед на та. Бы лі пус тыя за лы 

на цу доў ных, тон кіх, ін тэ лі гент ных 

спек так лях. У вы ні ку іх зды ма лі, 

бо гля дач не ха дзіў. Па мя таю, як 

Анд рэй Анд ро сік па ста віў вель мі 

пры го жую «Бла кіт ную ру жу» па 

п'е се «Шкля ны звя ры нец» Тэ не сі 

Уіль ям са. За сло на ад кры ва ла ся, 

і мы ба чы лі на трэць за поў не ны 

пар тэр. А для ак цё ра, ка лі там пус-

та, пра ца ваць не маг чы ма і ба лю-

ча. Спек такль так і сы шоў, а я яго 

лю бі ла. А на ней кую бяз дар ную ка-

ме дыю ва лам ва ліў на род. Сён ня 

над на мі ня ма гэ тых на жніц, ця пер, 

дзя куй бо гу, усё пры стой на. За-

лы за паў ня юц ца, але, ка неш не, не 

са мі са бой: доб ра пра цуе рэ клам-

ная служ ба. Не як ха дзі ла гля дзець 

свай го сту дэн та ў ад ным з тэ ат раў 

і бы ла там ад ной з трыц ца ці ці са-

ра ка гле да чоў — гэ та жах.

— Ве даю, што пэў ны час у Ку-

па лаў ска га бы ла прак ты ка ез дзіць 

на гаст ро лі па вёс ках і мяс тэч ках 

кра і ны. Як гэ та ад бы ва ла ся?

— Цу доў на. На прык лад, з «Паў-

лін кай» еха лі ў Са лі горск — там у 

нас бы ла ба за. Мы спы ня лі ся ў гас-

ці ні цы і з гэ тай ба зы кож ны ве чар 

вы яз джа лі ў якую-не будзь вёс ку. 

Да мы куль ту ры бы лі роз ныя, па 

па ме рах бы ва лі быц цам гры мёр кі 

з ма лень кі мі сцэн ка мі. Па мя таю, у 

ад ным з та кіх бу дын каў у нас бы ла 

ве ча ры на, дык ма соў ка ўсоў ва ла-

ся ў вок ны, бо не бы ло ку ды на ват 

сес ці, не тое што тан цы тан ца ваць. 

Гля дач ся дзеў на та бу рэ ці ках, і вось 

так маг ло быць 25 спек так ляў за-

пар. У ве рас ні бы ва ла, яшчэ да па-

чат ку се зо на, еха лі ў якія-не будзь 

Уша чы, а ўжо бы ло хо лад на, та му 

на сцэ не ды ха лі па рай. Гэ та бы ла 

цу доў ная куль ту ра. Мы пры яз джа-

ем а шос тай ці сё май ве ча ра, а нам 

ка жуць: «Ой, не, мы не мо жам, ка-

роў яшчэ не па да ілі». І мы ча ка ем 

скан чэн ня вя чэр няй дой кі, ідзём да 

ба бу лек па да маш нія яй кі і ма ла ко, 

хто са лка якое, хто цы бу лю бя рэ, 

а тыя ка жуць: «Ой, не трэ ба мне 

ва шых гро шай». Ка лі жан чы ны па-

до яць ка роў, мы іг ра ем спек такль 

і поз на-поз на вяр та ем ся на ба зу. 

Ча му мы гэ та ро бім, не аб мяр коў-

ва ла ся. Пуб лі ка пры хо дзі ла з вяр гі-

ня мі, дзе ці бе га лі, ба буль кі ра да ва-

лі ся — гэ та ж цуд. У пэў ны мо мант 

гэ та ста ла не па трэб на.

— Тэ атр жа шмат ванд руе. 

Якая ў вас бы ла са мая эк за тыч-

ная кра і на для гаст ро ляў?

— На пэў на, са май эк за тыч най 

быў Кі тай, ле тась мы з «Чай кай» 

пра еха лі з яго поўд ня на поў нач. Мы 

і сён ня на сталь гу ем аб той па езд цы. 

Гэ та бы ло ці ка ва, зу сім ін шая пла не-

та, мы так і не зра зу ме лі, што гэ та за 

яна. Звы чай на мы пра ца ва лі ў агро-

міс тых опер ных тэ ат рах: у Гу анч жоў, 

на прык лад, два ра зы іг ра лі ў за ле на 

1800 мес цаў, і яны ўсе бы лі за ня тыя. 

Я не ве да ла, як мы вер нем ся ў наш 

ма ле неч кі Ку па лаў скі і бу дзем тут 

іг раць. Я ўво гу ле ар тыст ста ды ё на. 

Ка лі я пер шы раз на ста ды ё не чы та-

ла Ку па лу, па ду ма ла: «Бо жа-Бо жа, 

ча му я не на ра дзі ла ся дзе-не будзь 

у Грэ цыі, каб іг раць у ам фі тэ ат ры». 

Ка лі яны апла дзі ра ва лі і неш та кры-

ча лі на кі тай скай, гэ та вель мі ўзруш-

ва ла, тыя гаст ро лі за пом ні лі ся на 

ўсё жыц цё. Больш ска жу, ча сам яны 

рэ ага ва лі і ўспры ма лі «Чай ку» лепш 

за бе ла рус кіх гле да чоў.

— Са сва ім му жам вы за раз 

пра цу е це ў роз ных тэ ат рах. Вы 

не як да па ма га е це ад но ад на му 

ў ра бо це?

— Без умоў на, толь кі не агрэ сіў-

на, спе цы яль на ні хто не ўмеш ва-

ец ца ў пра цэс. Мы заў сё ды по бач, 

я звяр та ю ся да яго з пы тан ня мі, 

мы аб мяр коў ва ем, што зда ры ла-

ся за дзень. Ка лі мы пра во дзім 

ад па чы нак на ху та ры, пра ца ідзе 

агуль ная: у яго шмат лі та ра тур ных 

спраў, бо ён з ні чо га ці з не ча га 

ства рае п'е сы, я так са ма неш та 

чы таю, рых ту ю ся да сту дэн таў. 

І, без умоў на, мы ўплы ва ем адзін на 

ад на го. На сён няш ні дзень мы ўжо 

ад но цэ лае, хоць ён зу сім ад роз ны. 

Як і дач ка — «асоб ная асо ба».

— А ў дач кі вы не ча му ву чы-

це ся?

— Так, і ўво гу ле ў мо ла дзі, я ж 

не з-за гро шай пра цую ў Ака дэ міі 

мас тац тваў. У сту дэн таў я пе рай-

маю сме ласць, якой мне ча сам не 

ха пае, яны да па ма га юць мне не 

за шор ваць во чы і быць на хва лі, не 

згу біць смак су час нас ці і не стаць 

ака дэ міч най спа рах не лай цёт кай. 

Сту дэн ты пры хо дзяць і заў сё ды 

ней кія ін шыя, яны ма ла дыя, ці-

каў ныя, ад кры тыя, праў да, бы вае 

за над та. Ча сам ім зда ец ца, што 

яны ад кры ва юць «аме ры кі», а я 

ім рас каз ваю, што гэ тыя «аме ры-

кі» ўжо бы лі ад кры ты, на прык лад, 

Усе ва ла дам Ме ер холь дам, Аляк-

санд рам Та і ра вым ці ўво гу ле ў ча-

сы Ста ра жыт най Грэ цыі.

— А як вы ўспры ма е це зме-

ны, якія сён ня ад бы ва юц ца 

з тэ ат рам, рэ жы сёр скія кан цэп-

ту аль ныя, плас тыч ныя по шу кі?

— Я лі чу, на прык лад, «Чай ку» 

Мі ка лая Пі ні гі на кан цэп ту аль най 

гіс то ры яй. Я за тое, каб усё, што 

мо жа быць, — усё бы ло, ка лі яно 

не ўтрым лі вае аб ра зу ці агрэ сіў на 

спра ча ец ца з сут нас цю тэ ат ра.

— Та ды трэ ба рас тлу ма чыць, 

што та кое сут насць тэ ат ра.

— Я ду маю, што сут насць тэ-

ат ра не ў пад клю чэн ні га ла вы — 

гэ та толь кі па чуц ці і пе ра жы ван ні. 

Ка лі я ся джу ў за ле, па ві нен зда-

рыц ца ка тар сіс — ці ад свет лай, 

яск ра вай ка ме дыі (а ка ме дыя 

на огул скла да ней шы за ін шыя 

жанр), ці ад дра ма тыч на га раз-

бу рэн ня ча ла ве чай іс то ты. Ты 

па чы на еш іг раць ро лю ад ным, а 

кан ча еш зу сім ін шым — тое ж 

па він на зда рыц ца і ў гля дзель-

най за ле. А га ла ва пад клю ча ец ца 

ўжо паз ней. У тэ ат ры не трэ ба па-

каз ваць кар цін ку і неш та раз жоў-

ваць — я ха чу ўба чыць на мёк, які, 

як ра зум ны ча ла век, ка неш не, 

зра зу мею. Не ка то рыя су час ныя 

па ста ноў кі, пра якія ка жуць як 

пра ад крыц цё Аме ры кі, на са мрэч 

тра ціч ныя ці на ват чац вяр ціч ныя і 

пя ця рыч ныя. Мы аб' ез дзі лі ўвесь 

свет з «Кры ва вай Мэ ры» — вось 

гэ та быў уні каль ны спек такль, у 

пэў ным сэн се тое са мае ад крыц-

цё Аме ры кі.

— Важ ным для ак цё ра з'яў-

ля ец ца мо мант, ка лі яго не ку-

ды «вы бі ра юць», то-бок за пра-

ша юць на ро лю. Ці за ха ва ла ся 

ў вас тра пя тан не пе рад гэ тым 

мо ман там?

— Коль кі б ар тыс ту ні бы ло га-

доў і як бы ён ся бе ні ад чу ваў у 

пра фе сіі, ён ба лю ча ўспры мае, ка-

лі не ба чыць ся бе ў рас кла дзе. Та-

кая дзіў ная ў нас пра фе сія — нель-

га зай сці на га ру і на ёй за стац ца. 

Каб быць на вяр шы ні, на ват каб 

прос та не ад ка ціц ца на зад, трэ-

ба ўвесь час бег чы з усяе сі лы. Я 

ста ра юся пад рых та ваць сту дэн таў, 

каб яны ўсё пра віль на ўспры ма лі 

і ў вы пад ках, ка лі іх не вы бі ра юць 

на ро лю, ду ма лі аб тым, ча му яны 

не па ды хо дзяць і ці ёсць ім у спек-

так лі ўво гу ле што ра біць.

— Бе ла рус кія ак цё ры, і вы 

ў пры ват нас ці, да во лі мно га 

ўдзель ні ча юць у ра сій скіх тэ ле-

ві зій ных пра ек тах. Ці не шка да 

вам вы сіл каў на та ко га кштал ту 

пра цу?

— Не, на жаль, не шка да, бо я 

за гэ та атрым лі ваю гро шы. Пры 

ін шым рас кла дзе я ні ко лі б у іх не 

зды ма ла ся, і мно гія з нас па лі чы-

лі б за леп шае па ча каць не ча га 

ін ша га. Для мя не ро ля без адзі-

на га сло ва ў Сяр гея Та лы ба ва 

(у бе ла рус кім філь ме 2018 го да 

«Унут ры ся бе». — Аўт.) пе ра важ-

вае ўсе мае па пя рэд нія ро лі ў кі но. 

А што нам ра біць, як жыць, дзя цей 

кар міць, апра на цца, ля чыць зу бы, 

пла ціць за ква тэ ру? Удзел у ра сій-

скіх се ры я лах — гэ та не аб ход насць. 

Ся род іх ёсць і пры стой ныя, я, на-

прык лад, не шка дую, што зня ла ся ў 

«Чор най кры ві», пры ем на хоць бы, 

ка лі рэ жы сёр ве дае, як з та бой пра-

ца ваць на зды мач най пля цоў цы. Ну 

а дзе ж на шы бе ла рус кія філь мы?

— Зна чыць, жыц цё ак цё ра не 

та кое пры го жае, як па да ец ца?

— Не, не та кое пры го жае. Але 

я ве да ла, што мя не ча кае. Прос та 

ха це ла ся б, каб ста ві лі ся да нас 

кры ху з боль шай па ва гай. Бо ка лі 

знік не гэ тая дроб ная ін тэ лі ген цыя, 

не ве даю, што з на мі бу дзе. «Ура-

джай» (но вая па ста ноў ка Ку па лаў-

ска га тэ ат ра па п'е се Паў ла Пра-

жко. — Аўт.) улас на і па каз вае, 

што нас ча кае. Да та го дой дзе, 

што мы бу дзем гуг ліць, як пры-

шыць гу зік. Я ба чу шмат цу доў ных, 

пры го жых, ра зум ных дзяў чат, якія 

не мо гуць знай сці хлоп ца, які б ім 

ад па вя даў... гэ та ж праб ле ма.

— У нас не да хоп муж чын?

— Не, не да хоп тых са мых муж-

чын.

— І пад ка нец, Зоя, я ўспа мі-

наю, як павольна вы адчувае-

це сябе ў  ка рот кай су кен цы ў 

«Рэвізоры»... рас ка жы це ваш 

сак рэт пры га жос ці.

— На сцэ не я ва ўсім ад чу ваю 

ся бе па воль на, хоць комп лек саў 

больш, чым у ка го. У жыц ці, мне 

зда ец ца, ка рот кую су кен ку я не 

на сі ла ўжо га доў сто пяць дзя сят. 

Я лі чу так: на зваў ся груз дом, лезь 

у кош. У ар тыс таў ёсць як пра вы, 

так і аба вяз кі. Ты аба вя за ны пры-

стой на вы гля даць і не ма еш пра-

ва не пра ца ваць над са бой. Усё 

жыц цё я гэ тым і зай ма ю ся. Ка лі 

ня ма зда роўя па бе гаць ці зра біць 

план ку, ста ра юся больш ха дзіць. 

Хоць пра ца ў нас та кая, што не 

за се дзіш ся, і са сту дэн та мі я так-

са ма бе гаю, больш на ват, чым 

яны. На рэш це, не ра біць дрэн-

на га ін шым і ду маць пра най леп-

шае — гэ та так са ма дзей ні чае.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«З НА ШАЙ ПРА ФЕ СІ ЯЙ
МЫ ЎСЁ РОЎ НА БА ГА ЦЕЙ ШЫЯ»
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


