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— Але ў вас ужо ёсць во пыт i 

рэ жы сёр скай ра бо ты: сё ле та ва 

ўнi вер сi тэ це куль ту ры па ста вi лi 

спек такль «Ка ро бач ка» па п'е се 

Мi ка лая Ка ля ды. Якiя ўра жан нi 

за ста лi ся?

— Шчы ра ка жу чы, спа чат ку бы-

ло вель мi скла да на: вя лiз ная ад-

каз насць — па ста ноў ка, ра бо та 

над све там, ман таж му зы кi. I ў ка-

ле джы, i ва ўнi вер сi тэ це я атрым-

лi ва ла спе цы яль насць рэ жы сё ра, 

але ка лi за ста еш ся сам-на сам з 

ак цё ра мi, якiм трэ ба рас тлу ма чыць 

кан цэп цыю спек так ля i пе рад кож-

ным удзель нi кам па ста вiць за да чу, 

ра зу ме еш, што ад ных тэ а рэ тыч-

ных ве даў не да стат ко ва. Ра зам з 

ад на курс нi ца мi ву чы лi ся ўся му ў 

пра цэ се — пад рых тоў ка спек так-

ля доў жы ла ся паў та ра го да. За тое 

ця пер я дак лад на ве даю, што най-

блi жэй шы час мне хо чац ца пры-

свя цiць ак цёр ска му май стэр ству. 

Маг чы ма, ак цёр ства ака жац ца для 

мя не свое асаб лi вым эта пам на 

шля ху да пра фе сi я наль най рэ жы-

су ры — на ват ёсць пэў ныя дум кi 

аб маг чы мых па ста ноў ках у бу ду-

чы нi. Але перш чым па зi цы я на ваць 

ся бе як рэ жы сёр, я лi чу, не аб ход на 

на поў нi цу прай сцi ак цёр скую шко-

лу, ад чуць, па ста рац ца зра зу мець 

скла да ную ак цёр скую пры ро ду. 

Як раз над гэ тым мне ця пер трэ ба 

пра ца ваць i пра ца ваць.

— Мне вя до ма, што кас цю мы 

да спек так ля вы так са ма пад-

рых та ва лi са ма стой на. Дзе на-

ву чы лi ся так шыць?

— На пэў на, зда га да лi ся, што 

п'е са «Ка ро бач ка» ўтрым лi вае ма-

ты вы го га леў скiх «Мёрт вых душ». 

У той жа час Мi ка лай Ка ля да пра-

па ноў вае i да дат ко вае зна чэн не 

сло ва: у па чат ку тво ра тлу ма чыц-

ца, што ка ро бач ка — гэ та яшчэ i 

ба та нiч ны тэр мiн: су хi плод квет ка-

вай рас лi ны. Я па ду ма ла: «А гэ та 

iдэя!» Так i ас тат нiя ге ра i нi на бы лi 

якас цi кве так — дзьму хаў ца, вяр гi-

нi i ма ку. Я ра зу ме ла, што на шыц-

цё пад за каз гро шай ня ма. Трэ ба 

штось цi ра бiць... Ага, ёсць чыр во-

ная тка нi на, з якой мож на зра бiць 

май ку для ма ку. Шыць я асаб лi ва 

не ўме ла — так, гу зiк пры шыць. 

Але, дзя куй бо гу, ёсць iн тэр нэт, 

«Ютуб»: спа чат ку па спра ба ва-

ла на ма шын цы, по тым знай шла 

вi дэа, як зра бiць па тай ныя швы 

ўруч ную. Га то ва! Ця пер мне па-

трэб ны кап ту рок для дзьму хаў ца. 

Зноў жа зна хо джу вi дэа ўрок, як 

на нi заць ма тэ ры ял, каб ён тры маў 

фор му. Шмат iдэй пры хо дзi ла ўжо 

ў пра цэ се ра бо ты. На прык лад, сцэ-

ног раф пад ка за ла мне, што для 

сквап най Ка ро бач кi бы ло б доб ра 

зра бiць кас цюм з кi шэ ня мi. Я рас-

кi да ла ста рую вя за ную ка мi зэль-

ку — i атры ма ла ся доб рая ас но ва 

для кi шэ нек. Вось так за два тыд нi 

прый шло ся асво iць спра ву, якая 

ра ней не цi ка вi ла.

— А як рэ жы сёр скi до свед 

паў плы ваў на ва шу ак цёр скую 

свя до масць?

— Зме ны са праў ды ад бы лi ся. 

Ра ней я не ра зу ме ла, ча му рэ жы-

сё ры мне ро бяць пэў ныя за ўва гi. 

«Па ду ма еш, на гу не так па вяр-

ну ла — гэ та ж дро бязь, нi хто i не 

за ўва жыць», — зла ва ла ся я. А ця-

пер ра зу мею, што не дро бязь. Рэ-

жы сёр ба чыць агуль ную кар цi ну, 

i яго аба вя зак — ад шлi фоў ваць 

кож ную дэ таль. Па быў шы на мес-

 цы па ста ноў шчы ка, ад чу ла, якое ж

шчас це, ка лi ар тыс ты та бе да -

вя ра юць i пра цяг ва юць ста рац ца, 

хоць i са мi ўжо вель мi ста мi лi ся, 

знер ва ва лi ся. Ды i за ла тыя сло вы 

Ста нi слаў ска га мне ця пер зра зу-

ме лыя як нi ко лi: «Па кiнь це праб-

ле мы за па ро гам тэ ат ра».

— Ве даю, што за мi ну лы год 

вы па гля дзе лi ка ля паў сот нi 

спек так ляў. Як ду ма е це, дзя ку ю-

 чы якой па ста ноў цы не ама тар 

тэ ат ра мо жа за ча ра вац ца тэ ат-

раль ным мас тац твам?

— У Рэс пуб лi кан скiм тэ ат-

ры бе ла рус кай дра ма тур гii ёсць 

спек такль, якi я па гля дзе ла ўжо 

трой чы — i пай ду на яго яшчэ i 

яшчэ. Гэ та па ста ноў ка Ша мi ля 

Дый кан ба е ва «Цi хi шэпт сы хо дзя-

чых кро каў» — па п'е се Дзмiт рыя 

Ба га слаў ска га. Упер шы ню «Цi хi 

шэпт...» я па гля дзе ла яшчэ пад час 

ву чо бы ў ка ле джы. Доб ра па мя таю 

свае ўра жан нi: вый шла з тэ ат ра 

i дзве га дзi ны ха дзi ла па го ра дзе 

i пла ка ла... «На шы баць кi, на шы 

да ра гiя баць кi, як жа вам хо чац ца 

ве даць, што мы лю бiм вас. I як жа 

хо чац ца ве даць нам», — ду ма ла ся 

ў той ве чар. А якая не ве ра год ная 

ро ля ў гэ тым спек так лi ў Мак сi ма 

Бра гiн ца!

— Яшчэ ад но ва ша за хап лен-

не — паэ зiя. На Бя рэ зiн шчы не — 

ма лой ра дзi ме — на ват вый шаў 

ваш паэ тыч ны збор нiк «Ма на лог 

ду шы»...

— Так, я вель мi ўдзяч ная бя-

рэ зiн скай бiб лi я тэ цы, што тая да-

па маг ла ма iм вер шам вый сцi ў 

свет — гэ та не за быў ны па да ру-

нак. Ця пер, шчы ра ка жу чы, я пi шу 

ўжо менш, чым ра ней. За тое сён ня

больш уваж лi ва, больш стро га

стаў лю ся да сва iх тэкс таў. У та кiм 

кры тыч ным пе ра асэн са ван нi твор-

час цi мне вель мi да па мог удзел 

у паэ тыч ным шоу «Эша фот»: ты 

вы хо дзiш са сва ёй лю боў най лi ры-

кай да пуб лi кi — i не вя до масць! Як 

ад рэ агуе за ла, што я па чую пас ля 

вы ступ лен ня? Асу джэн не? Па хва-

лу? Дзiў ныя бы лi па чуц цi. Во пыт, 

без умоў на, най ба га цей шы.

Ма рыя СТРАХ, 

сту дэнт ка IV кур са

 фа куль тэ та жур на лiс ты кi БДУ.

Фо та з ар хi ва ге ра i нi.

«Не цi ка вых ро ляў 
не iс нуе»

Ка рон ны 
МАС КА рад

Вы за ўва жы лi, што апош нiм ча сам у гра мад скiх мес цах ста ла 

на шмат больш пры го жых дзяў чат?! Iх i ра ней не бра ка ва ла, 

па праў дзе ка жу чы, але ж ця пер... Яно як ра ней бы ло? («Аб-

га няе хло пец дзяў чы ну, агляд ва ец ца i з пры крас цю кi дае: 

«Эх, якую «пя тую кроп ку» са пса ва ла!») А ця пер боль шасць у 

мас ках, толь кi ад ны воч кi блi шчаць! («Лю дзi, якiя но сяць мас-

кi на пад ба род ку, на пэў на, пад час сек су тры ма юць прэ зер ва-

тыў у ру ках».) Ну, лi та раль на кож ная пры га жу ня! А ка лi яшчэ 

i фi гур ка зграб ная... («Сён ня да ста ла з са май даль няй па лi цы 

ша фы джын сы ча соў ма ла до сцi, а яны на пры га жос цi ма ёй 

не аб дым най не сы хо дзяц ца. — Муж, — ка жу, — ча му ты ра ней 

мне не ска заў, што я так ад' ела ся? Той (здзiў ле на): — А што, так 

мож на бы ло?») Вя до ма, та кi «мас ка рад» не ад доб ра га жыц-

ця, але, бач ты, як атры ма ла ся?! («У да да так да фi гi ў кi шэ нi 

за раз мож на i язык пад мас кай па каз ваць».) Дзяў ча там на ват 

фар ба вац ца не трэ ба, каб сха дзiць, на прык лад, у кра му. Мас-

ку на дзе ла i пай шла са бе, нi хто нi чо га не за ўва жыць. («Нi ко лi 

не га ва ры це жан чы не, што ў яе пры го жыя ву сы. На ват ка лi 

яны вель мi-вель мi пры го жыя. Не трэ ба».) А iнт ры гi коль кi? 

Род ную жон ку мож на на ву лi цы не па знаць! («Яны вель мi пла-

ка лi i ўсё нi як не маг лi раз вi тац ца: ён ад' яз джаў у ка ман дзi-

роў ку, а яна — да ма цi ў iн шы го рад. А су стрэ лi ся ў Тур цыi на 

ад ным ку рор це...»)

Ну, гэ та пра тых, хто пра цяг вае ха дзiць 

на ра бо ту. («Лi чу, што ка лi ў кан цы пра-

цоў на га дня ў ця бе не трэс ну ла ве на ў 

во ку, дык ця бе трэ ба па збаў ляць прэ мii».) 

А мно гiя ж шчы ру юць на ад да лен цы або 

ўво гу ле зна хо дзяц ца на са ма iза ля цыi. 

Пер шым яшчэ хоць ёсць чым за няц ца. 

(«Мне па да ба ла ся мая ра ней шая ра бо та. 

Але жон ка ска за ла, што ўсё жыц цё пра-

ца ваць кi роў цам ка на пы не маг чы ма».)

З дру гi мi не каль кi больш скла да на. Яны ж 

так са ма лю дзi, i нi што ча ла ве чае iм не 

чу жое. («— Да ра гая, ча му ты пе ра ста ла 

са чыць за са бой? — Я ся бе нi ў чым не 

па да зраю».) Ча су проць ма, а чым за няц ца? («Вы ве да е це, на ка ран цi-

не до ма зу сiм не сум на! Але як та кое мо жа быць, што ў ад ным па ке це 

ры су 2789 зяр нят, а ў iн шым — 2804?») Да рэ чы, пра... грэч ку. Усё 

па мя та юць, як на па чат ку мно гiя кi ну лi ся на роў нi з ту а лет най па пе рай 

на бы ваць яе? Вi даць, не ка то рыя ства ры лi доб рыя за па сы, та му што 

з'я вiў ся но вы трэнд. Вы не па ве ры це — пай шла мо да на... бро вы з гэ-

тых круп. («— Сён ня на вя чэ ру ў нас грэч ка? — З чым? — З чым я ця бе 

i вiн шую!») Плюс клей. Што цi ка ва, за хап ля юц ца та кой «твор час цю» 

вы ключ на рус ка моў ныя бло ге ры. Еў ра пей цы i аме ры кан цы не ра зу ме-

юць гэ тай лю бо вi да ад на го з на цы я наль ных хар чо вых сiм ва лаў сла вян. 

(«Наш ча ла век не пе ра мож ны! Як ку пiць га рэл ку ў су пер мар ке це пас ля 

22 га дзiн, ка лi яе про даж за ба ро не ны? Трэ ба ў ганд лё вай за ле ад крыць 

бу тэль ку i глы нуць змес цi ва. Ахо ва пры му сiць апла цiць яе!»)

I яшчэ пра «на ша га» ча ла ве ка. У Ра сii на фо не за клi каў улад за ста-

вац ца до ма на па чат ку эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi вы рас лi про да жы срод-

каў кант ра цэп цыi i та ва раў для да рос лых: апроч прэ зер ва ты ваў по пыт 

па вя лi чыў ся на кас цю мы мед сяс цёр i кар ты «Ка ма сут ра». («Вась мi-

клас нiк Ан тон 17 ра зоў пе ра чы таў «Чыр во ны кап ту рок», але так i не 

знай шоў хоць бы ад на го су па дзен ня з тым фiль мам, якi ён знай шоў 

у баць кi ў ша фе».) Про да жы та ва раў для да рос лых та ды вы рас лi на 

300 пра цэн таў у па раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я дам мi ну ла га го да, як 

пад лi чы лi па за пы це «Га зе ты. RU» ана лi ты кi Ozon. У ся рэд нiм па куп нiк 

браў па тры-пяць упа ко вак прэ зер ва ты ваў i луб ры кан таў. («Пад час 

паў стан ня ма шын га лоў нае — быць да лей ад фаб ры кi вiб ра та раў».) 

Зра зу ме ла, тут жа на ра дзi лi ся жар ты на кшталт «не цу кар i ту а лет ную 

па пе ру з грэч кай трэ ба бы ло пер ша па чат ко ва ха паць».

I што б вы ду ма лi, тыя сло вы пра прэ зер ва ты вы бы лi пра ро чы мi: яны 

ста лi... дэ фi цы там. Ма лай зiй ская кам па нiя Karex Bhd, якая вы раб ляе

кож ны пя ты кан дом у све це (най больш вя до мы брэнд на ўсход не-

 еў ра пей скiм рын ку — Durex), за кры ла ся з пры чы ны стро га га ка ран цi ну. 

(«Еш це больш час на ку. Гэ та не да па ма гае су праць ка ра на вi ру са, але 

тры мае iн шых на не аб ход най дыс тан цыi».) Iм гнен на ўтва рыў ся дэ фi цыт 

на су свет ным рын ку ста мiль ё наў прэ зер ва ты ваў — ме на вi та столь кi 

кам па нiя вы пус ка ла за ты дзень. («Доб рыя дзяў ча ты пад аў жа юць жыц-

цё, а дрэн ныя — на паў ня юць яго ўра жан ня мi».) Урад Ма лай зii му сiў 

даць ад мыс ло вы да звол ад на вiць ра бо ту з 50-пра цэнт най за груз кай. 

Дзе ля гэ та га кам па нii на да лi ста тус «кры тыч на важ най вы твор час цi». 

(«Што мо жа быць горш, чым слон у кра ме з фар фо ра вым по су дам? 

Во жык на фаб ры цы прэ зер ва ты ваў».)

Да рэ чы, у мно гiх кра i нах праг на зу юць рост на ра джаль нас цi пас ля 

за кан чэн ня ка ран цi ну. («На стаў нiк iн фар ма ты кi не ка рыс та ец ца ан ты-

вi рус нi кам. Ка жа, што «ад чу ван нi не тыя».) Гэ так жа праг на зу юць, што 

пас ля пан дэ мii мно гiя па ры мо гуць рас стац ца. («— Ма ма, а хто мой 

та та? — Не ве даю. Ён быў у мас цы».) Пры чы на ба наль ная: да лё ка не 

ўсе бы лi га то выя пра во дзiць так мно га ча су са, зда ва ла ся б, блiз кiм i 

род ным ча ла ве кам. («Ся джу на кух нi, пра цую. А па ло ве дру гой га дзi ны 

но чы за хо дзiць жон ка i за яў ляе: «Я за муж няя жан чы на! Я не па вiн на, 

не ха чу i не бу ду спаць ад на!» За бра ла ка та i пай шла ў спаль ню».)

Та му хо чац ца па жа даць усiм: тры май це ся ад но ад на го! Ду май це 

пра па зi тыў нае. Смех так са ма да па ма гае. («Доб ры жарт — гэ та той, 

за якi ця бе хо чуць за бiць, але не мо гуць, та му што р жуць».) За ста-

вай це ся зда ро выя!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Перш чым па зi цы я на ваць 
ся бе як рэ жы сёр, я лi чу, 
не аб ход на на поў нi цу прай сцi 
ак цёр скую шко лу, ад чуць, 
па ста рац ца зра зу мець 
скла да ную ак цёр скую 
пры ро ду». 
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