
Пра ге ро яў і дзя цей 
— Ваш ге рой у «Бе лых ро-

сах-2» у пэў ным сэн се — бе ла-
рус на ша га ча су. Які шлях ён 
пра хо дзіць, перш чым стаць 
са мім са бой?

— Мой ге рой — Ар цём Ба ро-
дзіч (да рэ чы, ёсць у мя не ся бар з 
аб са лют на та кім жа імем і проз ві-
шчам — так са ма ак цёр Ку па лаў-
ска га тэ ат ра). Ска ро ча на май го 
пер са на жа ўсе за вуць Бо дзя. Ён 
не буй ны біз нес мен, але ён вель мі 
хо ча ім быць, та му што час та кі, 
трэ ба мець фі нан са вую не за леж-
насць. Яму зда ец ца, што так ён 
ста не асо бай. У яго ёсць ся бар па 
мя нуш цы Рус — Ру са чэн ка (іг рае 
Сяр гей Жбан коў). Яны ўдва іх пра-
ца ва лі ў фір ме. Але фір ма не бы ла 
вель мі па спя хо вай. Рап там да іх 
па сту пае пра па но ва ад за меж ных 
ін вес та раў: ка лі зной дуць мес ца 
для бу доў лі ту рыс тыч на га цэнт ра, 
то доб ра за ро бяць. Яны бя руц ца 
за гэ тую спра ву. Але ім за мі на-
юць жы ха ры мес ца, якое вы бра-
лі ін вес та ры. Там лі та раль на тры 
ха ты за ста ло ся. Але лю дзей трэ-
ба пе ра ка наць, што яны па він ны 
з'е хаць… Ка ра цей, Бо дзя спра буе 
ра біць тое, да ча го не ля жыць яго 
ду ша, спра буе пе ра маг чы ся бе і 

іс ці ту ды, ку ды не трэ ба іс ці. Гэ та 
не яго нае, і ён гэ та ра зу мее толь кі 
ў кан цы. І та кая транс фар ма цыя з 
ім ад бы ва ец ца: на па чат ку жорст-
кі і бес прын цы по вы, у кан цы ён 
ста но віц ца звы чай ным нар маль-
ным хлоп цам. І я ду маю, што ў яго 
нар маль ная свет лая бу ду чы ня. Та-
му што «Бе лыя ро сы-2» — гэ та 
не чор ны фільм. Я люб лю та кія 
доб рыя пе ра ме ны ў лю дзях. Для 
ней кіх су час ных мас та коў гэ та, 

маг чы ма, зда ец ца ба наль ным. 
Яны, маг чы ма, ду ма юць, што трэ-
ба шу каць не ча га ін ша га, не га ты-
ву. А мне гэ та га не хо чац ца. Мне 
заў сё ды хо чац ца ве рыць, што 
на пе ра дзе са праў ды ёсць неш та 
свет лае.

— Ці ёсць у вас улю бё ныя 
ро лі?

— Ну, я іх усе люб лю! Тыя, якія 
я ця пер іг раю, яны прос та ёсць. Мо-
жа быць, ёсць ней кая на сталь гія па 
ро лях, якія ўжо ады граў. Па Жа-

да ву з «Да ход на га мес ца», яко га 
я іг раў яшчэ ў Гор каў скім. Тое, што 
мы ма ем — гэ та ад но. А па тым, 
ча го ўжо ня ма, заўж ды су му еш, 
уз гад ва еш. Не ве даю, ці ха цеў бы 
я зноў іг раць Жа да ва, але шка да, 
што гэ тая ро ля ады шла, што, мо-
жа, не дас ка на ла сыг раў…

— Якіх гіс та рыч ных аль бо 
лі та ра тур ных пер са на жаў вы б 
ха це лі сыг раць на сцэ не аль бо 
ў кі но?

— Я так не за дум ваў ся ні ко лі. 
Па куль спра віц ца б з тым, што 
да юць. А так, каб ма рыць пра 
ней ка га пер са на жа… Заўж ды 
мя не не як пры ваб лі ваў шэкс-
пі раў скі та та Джуль е ты. І та кі 
ма на лог у яго ёсць пра нік нё ны. 
Мне хо чац ца іг раць та ту. Ад на-
знач на.

— А ва шы ўлас ныя дзе ці вас 
час та ба чаць? У вас та кі шчыль-
ны гра фік. Ка лі вы па спя ва е це іх 
вы хоў ваць?

— Ну, ця пер скла да ны час, яны 
ба чаць мя не ме ней. Але мы па-
спе лі ад па чыць ра зам. А на конт 

бе ла ру шчы ны… Гэ та ж не мы пры-
ду ма лі: ка лі ня ма мо вы, та ды ня-
ма на ро да. А мне так не хо чац ца, 
каб наш на род знік. Та му мае дзе ці 
до ма раз маў ля юць па-бе ла рус ку. 
Ха ця мая жон ка Ган на, да рэ чы, 
на ра дзі ла ся ў Ра сіі, у Мур ман ску. 
Але жы ве тут і так са ма раз маў ляе 
па-бе ла рус ку. Я ёй, праў да, так са-
ма ка жу, каб сваё не за бы ва ла. 
Але ў Бе ла ру сі шмат пры кла даў, 
ка лі лю дзі, якія пры яз джа лі з ін-
шых кра ін, ра бі лі для на шай кра і-

ны, мо жа, на ват больш, чым са мі 
бе ла ру сы. Ха ця б На тал лю Ар сен-
не ву пры га даць аль бо Ула дзі мі ра 
Му ля ві на. Са мае га лоў нае, што 
ў ма іх дзя цей сям'я аса цы ю ец ца 
з бе ла рус кай мо вай. Зра зу ме ла, 
што яны з дзець мі на ву лі цы раз-
маў ля юць па-рус ку. Ася ро дак та кі. 
У шко лу (у трэ ці клас) у нас хо дзіць 
толь кі сын Пі ліп. Ён на ву ча ец ца 
па ін ды ві ду аль ным пла не, пры пі-
са ны да бе ла рус ка моў най шко лы 
ў Пят рыш ках, та му што мы жы вём 
у Мін скім ра ё не. Але на ву ча ец ца 
ён до ма з ма май, яна яго пер шая 
на стаў ні ца. Прад ме ты ўсе па-бе ла-
рус ку: «Ча ла век і свет» ды ін шыя. 
А ў Пят рыш каў скую шко лу ён ез-
дзіць, каб зда ваць іс пы ты. Да рэ чы, 
най леп шы ву чань у кла се. Яшчэ 
па спя вае ха дзіць у ба сейн, ву чыц-
ца іграць на гі та ры.

Пра за ро бак
у тэ ат ры і кі но 

— У тэ ат раль ных ак цё раў 
вель мі не вя лі кія за роб кі, а сям'ю 
трэ ба ўтрым лі ваць. Вунь, ня даў-

на Свят ла на Зе лян коў ская га ва-
ры ла пра гэ та…

— Што тут га ва рыць… Зра зу-
ме ла, што гэ та га неб на. Ві да воч-
на, што за роб кі ў тэ ат ры прос та 
не су ад нос на ме ней, чым за роб кі 
ў кі но. І не заў сё ды ў кі но та кая 
пра ца, як у тэ ат ры. Та му, ка лі б, 
не дай Бог, паў ста ла пы тан не вы-
ба ру па між тэ ат рам і кі но, то я вы-
браў бы кі но. І не та му, што кі но 
ле пей, а та му што трэ ба прос та 
іс на ваць, утрым лі ваць сям'ю, 
чац вё ра дзя цей. Да та го ж у кі но 
сён ня так са ма неш та ад бы ва ец-
ца. У нас жа быў кры ху за ня пад, 
на огул кры зіс у кра і не. Ця пер, 
праў да, нель га ска заць, што бе-
ла рус кае кі но су свет на га ўзроў-
ню, але ней кі рух на пе рад ёсць. 
Мне так зда ец ца. Кры ху неш та 
ва ру шыц ца. І мы бя ром у гэ тым 
ней кі ўдзел, і спа дзя ю ся, што гэ та 
дасць плён.

— Вы адзін з са мых за па тра-
ба ва ных і вя до мых бе ла рус кіх 
ак цё раў. Ці не цяж ка пе ра хо-
дзіць ад тэ ат ра і вя лі ка га кі но 
да се ры яль на га фар ма ту?

— Ёсць рэ чы, дзе я за раб ляю, 
а ёсць рэ чы, дзе я пра цую. Ёсць 
для ду шы, а ёсць для іс на ван ня. 
Зра зу ме ла, што сён ня, дзя куй 
Бо гу, усё менш і менш з'яў ля ец-
ца пра па ноў, дзе трэ ба прос та 
«ад быць свой ну мар». У мя не ця-
пер вель мі шмат ці ка вых пра па-
ноў, раз на стай ных. Ге роі і та кія, 
і гэт кія: і ста ноў чыя, і ад моў ныя, і 
гід кія; і каз кі, і ка ме дыі, і ме лад ра-
мы. Ду маю, ка лі пра ца ёсць, дык 
трэ ба пра ца ваць. Ка лісь ці я ўжо 
ка заў: па куль ёсць маг чы масць 
ра біць тут, у Бе ла ру сі, дык трэ ба 
ра біць тут. Ну, бы вае ча сам, што 
ста міў ся… Вось скон чы лі ся здым кі 
«Бе лых ро саў», і я бу ду цал кам ад-
да ваць ся бе тэ ат ру. Там Мі ка лай 
Пі ні гін пла нуе ста віць спек такль 
«Пан Та дэ вуш» па Ада му Міц ке ві-
чу. Ну, і да лей ней кія пла ны. Ужо 
здым каў не бу дзе. Ёсць ак цё ры, 
якія толь кі зды ма юц ца, ёсць — 
якія толь кі ў тэ ат ры пра цу юць. Я і 
там, і там спра бую. Па куль у мя не 
гэ та зболь ша га атрым лі ваец ца. 
Бу ду пра цяг ваць.

Пра на цы я наль нае
кі но, за ня пад і кры зіс 

— Што па він на ад быц ца, 
каб пра бе ла рус кае кі но за га-
ва ры лі, каб на цы я наль ная кі-
на шко ла з'я ві ла ся, стыль, ад-
мет насць?

— Ве да е це, ча го б я ха цеў і 
што, мне зда ец ца, маг ло б не як 
да па маг чы бе ла рус ка му кі но? 
Я даў но пра гэ та ка заў і да сюль 
так ду маю. Мы па він ны зды маць 
сваё і, мо жа, нам трэ ба яшчэ раз 
прай сці гэ ты шлях, як прай шлі 
Чэ хія, Поль шча. Яны эк ра ні за-
ва лі ўсю сваю на цы я наль ную 
лі та ра ту ру. Мне зда ец ца, што 
гэ та ўсё ж трэ ба пе ра жыць. 
Бух гал та ры ска жуць, што гэ та 

ня вы гад на, што рын ку збы ту 
не бу дзе. Яны ска жуць, што нам 
трэ ба зды маць на Ра сію па та кіх 
і гэт кіх пры чы нах. Але па куль мы 
гэ та га шля ху не прой дзем, мы 
не зра зу ме ем, што са праў ды на-
ша. Нам трэ ба яшчэ раз прай сці 
гэ ты шлях, як гэ та бы ло на па-
чат ку ХХ ста год дзя, шу каць ме-
на ві та свой, бе ла рус кі твар. Мы 
кры ху са ро ме ем ся гэ та га, нам 
зда ец ца, што мы не та кія, як усе. 
Ва ўсіх та кая ба га тая гіс то рыя, 
а мы хто та кія? З ад на го бо ку — 
вя лі кая Ра сія, з дру го га — Аме-
ры ка ды Еў ро па. А ў нас так са ма 
ёсць су свет на вя до мыя мас тац-
кія тво ры і пісь мен ні кі. І нам трэ-
ба на рэш це зра зу мець, хто мы 
ёсць. Та му што мы сён ня ў та кім 
ста но ві шчы «па між». Не тыя і 
не гэ тыя…

— Па-мой му, у бе ла ру саў гэ-
та спрад веч нае ста но ві шча…

— Не, гэ та з пэў на га ча су мы 
ста лі «ту тэй шы мі»… Да гэ та га ў 
нас бы ла вель мі буй ная і моц ная 
гіс то рыя, ма гут ная дзяр жа ва — 
Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае. Ёсць 
бе ла ру сы, якія бы лі ге ро я мі Аме-
ры кі, Чы лі. Прос та мы не ве да ем 
гэ та га: якія жы лі лю дзі, якія ме лі 
ма ёнт кі, якія мар шал кі бы лі, якія 
проз ві шчы; што яны ра бі лі, якая 
там даб ра чын насць ад бы ва ла ся. 
Ге на мі мы вель мі моц ныя. А ў су-
час нас ці — кво лыя. Вось у гэ тым 
пла не ў нас за стой. Мы ўсё яшчэ 
не ве да ем, ку ды нам ру хац ца. Тут 
і не да кі но на ват! Нам трэ ба яшчэ 
раз прай сці ад кла сі кі да су час нас-
ці ва ўсім. Мне ду ма ец ца — гэ та 
пра віль ны шлях.

— Па вел, а як па-ва ша му зра-
біць так, каб бе ла рус кі гля дач 
пай шоў гля дзець бе ла рус кае 
кі но?

— Ён па ві нен ба чыць у бе-
ла рус кім кі но тое, ча го ня ма ў 
за меж ным. Па куль мы бу дзем 

пад раб ляц ца пад за меж ныя пра-
ек ты — «пад Аме ры ку», «пад 
Ра сію» — гля дач бу дзе вы бі раць 
ары гі наль нае — тое, з ча го мы ка-
пі ру ем. У нас па він на быць тое, 
што ты чыц ца ме на ві та на шай зям-
лі, на ро да, гіс то рыі. Тыя ж са мыя 
«Апост алы…» Гэ та ж бе ла рус кая 
ле ген да. Тут ужо і аме ры кан цам, 
і ра сі я нам са мім бу дзе ці ка ва па-
гля дзець. І бе ла рус кім гле да чам 
гэ та бу дзе ці ка ва. Гэ та як ары гі-
наль ныя бе ла рус кія ар на мен ты, 
спе вы, лю дзі: толь кі не чым аў тэн-
тыч ным мы мо жам быць ці ка выя 
і за меж ным гле да чам так са ма. 
Вось фільм «У ту ма не» Сяр гея 
Лаз ні цы па вод ле Ва сі ля Бы ка-
ва — гэ та па дзея. Та му што пра 
Бе ла русь, пра на ша га пісь мен ні-
ка за га ва ры лі ў све це. Вось гэ та 
тое, пра што я ка жу — кла сі ка. 
Трэ ба шу каць ся бе, па куль ёсць 
сі лы, жа дан не. А так мы — як мой 
пер са наж Бо дзя: ён ду мае, што 
ён та кі еў ра пей скі біз нес мен, але 
з-за пра гі быць та кім ён прос та 
страч вае свой твар. Яму так гэ-
та не па суе, што яго знут ры вы-
ва роч вае. Ён прос та ста но віц ца 
брыд кім, не пры ем ным, ён ста но-
віц ца ні кім. Ве да е це, як га во раць: 
«Свой час не пры хо дзіць да та го, 
хто ду мае, што яго час прый дзе». 
Не трэ ба ча каць, трэ ба за раз па-
чы наць.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

На род ны ар тыст Ра сіі пры яз джаў у Мінск па чы таць «Воб ла ка 
ў шта нах» Ма я коў ска га — у кан цэр це ка мер на га ан самб ля 
«Са ліс ты Маск вы» пад кі раў ніц твам Юрыя Баш ме та, які з 
2006 го да кож ную во сень пра во дзіць у Бе ла ру сі фес ты валь 
свай го імя.

— Ак цёр ская пра фе сія ад рэ на лі на вая. Лю быя экс пе ры мен ты мне 
як твор ча му ча ла ве ку да да юць ад рэ на лі ну. Па доб ныя экс пе ры мен-
ты з ар кест рам ад бы ва юц ца да стат ко ва рэд ка. А гэ та экс пе ры мент, 
якім ха це ла ся па ра да ваць гле да ча: да рэ ва лю цый ная паэ зія, за сна-
ва ная на аса біс тых пе ра жы ван нях, гу чыць ця пер з му зы кай, — ска-
заў Кан стан цін Ха бен скі. — Гіс то рыя па каз вае, што мно гія паэ ты і 
пісь мен ні кі, апіс ва ю чы свае ду шэў ныя па ку ты, га ва ры лі шмат та го, 
што кла дзец ца на на строй, на сі ту а цыю. Гэ та мне зда ец ца вель мі 
ак ту аль ным па ду шэў ным на строі. Нам трэ ба бы ло су мяс ціць двух 
ня прос тых твор цаў у ад ным кан цэр це. Та ко га мы яшчэ не ра бі лі ні-
дзе. Я з за да валь нен нем пры ехаў у Мінск, тым больш што апош ні 
раз я тут быў га доў 15 та му на зад.

На ту раль на, што двум вель мі за ня тым май страм мець рэ пе ты-
цыі на пя рэ дад ні та ко га кан цэр та бы ло скла да на, та му да па маг лі 
су час ныя тэх на ло гіі: мож на не збі рац ца ў ад ным па мяш кан ні, але 
аб мер ка ваць, як стро іць пра гра му.

Му зы ка бы ла пад-
ма ца ва на вы ста вай 
бе ла рус кіх мас та коў 
з ка лек цыі кам па ніі 
«Зубр ка пі тал». Як 
ад зна чы ла прад стаў-
нік кам па ніі Ан та ні на 
Ся раб ра ко ва, Ві цеб-
ская шко ла — гэ та 
брэнд, вя до мы да лё-
ка за ме жа мі на шай 
кра і ны.

— Звяр ні це ўва гу 
на коль касць бе ла рус-
кіх вы ка наў цаў, асаб-
лі ва ма ла дых, якія сё-
ле та пры ма юць удзел 
у фес ты ва лі Юрыя 
Баш ме та, на прык лад, 
ар кестр пад кі раў ніц-
твам Ула дзі мі ра Пер-
лі на, які ка рыс та ец ца 
пос пе хам за ме жа мі 

Бе ла ру сі, — ка жа мас тац кі кі раў нік фес ты ва лю Рас ці слаў Кры мер. — 
Спе цы яль на за моў ле ны твор бе ла рус ка му кам па зі та ру: «Ар хі тэк тон» 
Ва ле рыя Во ра на ва на пі са ны для ча ты рох пі я ніс таў.

Фес ты валь Юрыя Баш ме та на дум ку Кры ме ра, ка рыс та ец ца не вя-
лі кай коль кас цю бюд жэт ных срод каў. На мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Ула дзі мір Ка ра чэў скі ад зна чыў:

— Гэ та прык лад дзяр жаў на га і пры ват на га парт нёр ства. Дзя ку ю-
чы ак тыў най пад трым цы спон са раў, парт нё раў, пры не вя лі кім фі нан-
са ван ні з бюд жэ ту мо гуць пра хо дзіць буй ныя фес ты ва лі з удзе лам 
зо рак су свет най му зы кі.

Ад на з та кіх зо рак — су час ны поль скі кам па зі тар Кшыш таф Пен-
дэ рэц кі, адзін з прад стаў ні коў му зыч на га аван гар дыз му. Прэм' е ры 
яго тво раў у све це ста но вяц ца па дзея мі, а ён сам — ча ка ны госць 
у лю бой кра і не. Учо ра на сцэ не фі лар мо ніі ле ген да су час най му зы кі 
(яко му ўжо 80 га доў) вы сту паў як ды ры жор.

З асаб лі ва ча ка ных зо рак сё ле та ў фес ты ва лі бя рэ ўдзел вя до мы 
ў све це скры пач Мак сім Вен ге раў, яко га да гэ туль у Мін ску не слу ха лі. 
Іг раць му зы кант бу дзе на скрып цы Стра ды ва ры, смыч ком сла ву та га 
му зы кан та Яшы Хей фі ца. Але гэ ты кан цэрт бу дзе на за кан чэн не — 
12 каст рыч ні ка.

Фес ты валь ныя кан цэр ты сё ле та мож на бу дзе па гля дзець на тэ-
ле ка на ле «Бе ла русь-3».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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СЦЕ ШЫК 
Кан стан цiн Сце шык — аў тар п'е сы 

«Ка рот ка ча со вая», якая пры цяг ну ла 
ўва гу ра сiй ска га рэ жы сё ра Ся мё на 
Алек санд роў ска га. Тэ ат раль ны фо-
рум даў яму маг чы масць пра экс пе ры-
мен та ваць. Ён гэ та зра бiў. П'е са пра 
ка рот ка ча со вую ча ла ве чую па мяць, 
у якой iдзе дыя лог баць кi з сы нам, дэ-
ман стра ва ла ся ў вы гля дзе… цiт раў 
на сця не. Iх пра чы та лi. Сут насць зра-
зу ме лi. Да лей — па ча ла ся дэ ман стра-
цыя та го, што, на дум ку рэ жы сё ра, уяў-
ляе са бой ка рот ка ча со васць. На сцэ не 
па ся род рас стаў ле най ста рой мэб лi 
ля жа лi на вуш нi кi, да якiх па ча лi вы-
хо дзiць лю дзi з за лы i неш та ў iх слу-
хаць. Па ме ры та го, як за лу за паў ня ла 
цi шы ня, усё больш i больш з'яў ля ла ся 
жа дан не ў гле да чоў уз нi мац ца на сцэ-
ну. У на вуш нi ках гу ча ла тая ж п'е са, 
якую чы та лi па ро лях роз ныя лю дзi — 
ча сам баць ка з сы нам, ча сам iн шыя, 
на ват сам рэ жы сёр… Гле да чы мя ня лi-
ся на вуш нi ка мi, каб па слу хаць роз ных 
вы ка наў цаў, ка лi iх мож на так на зваць. 
Пе ра хо дзi лi з ка на пы на крэс ла i гэ-
так да лей. У ней кi мо мант мэб лю ста лi 
пры маць — вы но сiць лi та раль на з-пад 
тых, хто быў на сцэ не. Да во дзi ла ся iс цi 
зноў у гля дзель ную за лу, на зi ра ю чы 
за тым, як рэ ча iс насць iм гнен на мя-
ня ла ся, а сцэ на пус це ла. Ка рот ка ча-
со васць улас цi вая не толь кi па мя цi. 
Яна, бы вае, улас цi вая па чуц цям, яна 
ўлас цi вая са мо му жыц цю. I ў гэ тым 
жыц цi ней кi мi фраг мен та мi з'яў ля юц-
ца iн шыя лю дзi. Ка рот ка ча со выя з'яў-
лен нi… Каб по тым i яны — лю дзi з iх 
праб ле ма мi, жа дан ня мi i ча кан ня мi — 
сыш лi ў цем ру за быц ця…

Ме та фа рыч на i цi ка ва. Iн тэр ак тыў-
на. Так па да ва ла ся. Але не ўсе бы лi 
га то выя да та ко га ра ды каль на га экс-
пе ры мен та: фак тыч на да маўк лi вай 
дэ ман стра цыi дра ма тур гii.

ПРА ЖКО 
I, мо жа быць, пы тан нi да экс пе ры-

мен та з «Ка рот ка ча со вай» за ста лi ся 
б, каб не бы ло iн шых — з п'е сай Паў ла 
Пра жко «За сму ча ны ха ке iст».

У бы лым па вiль ё не за во да (клуб 
«Ме100») раз мяс цi лi ся дзве дзiў ныя 
гля дзель ныя пля цоў кi, па дзе ле ныя 
бе лы мi ар ку ша мi па пе ры, па вод ле 
за ду мы рэ жы сё ра Дзмiт рыя Вал каст-
рэ ла ва. Гэ та той са мы рэ жы сёр, якi 
ў Санкт-Пе цяр бур гу вель мi ак тыў на 
ста вiць п'е сы бе ла рус ка га дра ма тур га 
Пра жко. I вось — Мiнск. I трэ ба ра да-
вац ца: та кi рэ жы сёр ды ў нас неш та 
зра бiў! Але пас ля — больш пы тан няў: 
а што ж зра бiў? Што гэ та бы ло?

Па вел Пра жко пры ду маў ге роя — 
Iга ра, на ту ру паэ тыч ную, на ват уз нёс-
лую. Мы ад ра зу, дзя ку ю чы дзяў чы не, 
што чы тае вер шы, ува хо дзiм у свет 
гэ та га ча ла ве ка з вель мi пя шчот-
най ду шой: гэ та яго вер шы. Мес ца-
мi — ама тар скiя, мес ца мi — лi ры ка, 
мес ца мi — гра фа ман ства. Цi штось цi 
па доб нае на ней кiя дзён нi ка выя за-
пi сы (ча го вар та толь кi ад на за ўва га: 
ка лi iн шыя муж чы ны на зы ва лi жон ку 
«яна», то ён заў сё ды — Iрын ка…). Хо-
чац ца ры даць ад шчы рас цi!.. I вось 
на ступ ная част ка жыц ця Iга ра не як 
не ста су ец ца з яго ду шэў най част кай: 
ён — муж ны муж чы на, якi гу ляе ў ха-
кей. Але яго са мо га ў гля дзель ным 
па вiль ё не мы ба чым толь кi ў вi дэа, 
якое дэ ман стру ец ца на бе лым эк ра не. 
Iгар вы ра шыў зра бiць сва iм ка ле гам 
па ка ман дзе пры ем нае: упры го жыў 
рас пра наль ню вы ра за ны мi з па пе ры 
бе лы мi сня жын ка мi. Вось та кi ўчы нак 
для са праўд на га муж чы ны.

Але не як не ста са ва ла ся пер шае з 
дру гiм. Дзве част кi жыц ця Iга ра так i 
за ста лi ся част ка мi: вер шы пра гу ча-
лi, вi дэа па гля дзе лi (трэ ба ска заць, 
трош кi за цяг ну тае). Але ча му та ды 
трэ ба бы ло раз бi ваць пра сто ру на два 
па вiль ё ны, ка лi з гэ тым рэ жы сёр нi як 
не па гу ляў? Бы ло б зра зу ме ла, ка лi б 
у ад ным пе рад гле да ча мi раз горт ва-
ла ся паэ тыч нае жыц цё, а ў дру гiм — 
ха кей нае. Але кан цэп цыя не пай шла 
да лей за тое, каб га ла сы ў ад ным i 
дру гiм па вiль ё не да га ня лi адзiн дру го-
га. Са мым пры ем ным эпi зо дам гэ та га 
спек так лю быў вы хад з па вiль ё наў, 
дзе ча каў пры ем ны сюр прыз — раз-
ве ша ныя па пя ро выя сня жын кi…

Але гэ та хут чэй экс клю зiў ад Пра-
жко (амаль гла мур ны) — ад мыс ло ва 
для Бе ла ру сi. Ну «не зай шлi» тут асаб-
лi ва яго ра ней шыя п'е сы, дзе гу ча ла 
рус кая не нар ма тыў ная лек сi ка…

БА ГА СЛАЎ СКI 
Ча му пры хо дзяць у снах ня бож чы-

кi? Што яны хо чуць па ве да мiць? Пра 
што па пя рэ дзiць? Ад ной чы зда ец ца, 
што дзе ля та го, каб вы свет лiць ней кiя 
пы тан нi, на якiя ра ней не знай шло ся 
ад ка заў: «Та та, а ты мя не лю бiў?..» 
Але i ў снах ад каз ад ра зу не да ец ца. 
Да яго трэ ба дай сцi. Са спець. Быць 
га то вым. Ге рой п'е сы Дзмiт рыя Ба га-

слаў ска га «Цi хі шоргат сы хо дзя чых 
кро каў» па ку туе ад сва iх сноў, у якiх 
раз маў ляе з па мер лым баць кам. Едзе 
жыць у яго ха ту — каб зра зу мець неш-
та важ нае для ся бе. Па чуць ад яго па-
ра ду, як па чыс цiць ка ло дзеж, i прось-
бу пры браць куст з мат чы най ма гi лы, 
бо душыць яе… Ра за брац ца з сёст-
ра мi, якiя хо чуць пра даць ха ту, — каб 
яму па кi ну лi. I ўсё-та кi зра зу мець сэнс 
гэ тых пя ку чых сноў — у эк стра сен са 
(псi хо ла га). Але зноў ад iх па ку та ваць, 
су стра кац ца са сва я ка мi ды су се дам, 
якi ве даў баць ку, каб за даць усё тое ж 
пы тан не…

I зноў па чаць трыз нiць… Зноў 
чыс цiць ка ло дзеж i пры бi раць куст, 
з кож ным ра зам на блi жа ю чы чар го-
вую су стрэ чу з баць кам. Вы сы па ец ца 
пя сок (ён сiм ва лi зуе ва ду) — як iдзе 
час га лоў на га ге роя. I з кож ным ра-
зам усё больш цiс не гэ тае пы тан не. 
З кож ным ра зам гук свiс ту лек, з якi мi 
гу ля лi ў дзя цiн стве, ста но вiц ца пра-
нiз лi вей шым: усе вы рас лi, у кож на га 
з дзя цей сваё жыц цё, усiм па трэб ны 
гро шы, i толь кi Аляк санд ру — баць-
ка ва ха та.

П'е са iдзе нi бы та кру га мi. Кож ны 
но вы вi ток — но вы сэнс, но вы пласт, 
за якiм на блi жа ец ца ад каз. Ар тыс ты 
Рэс пуб лi кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 
дра ма тур гii спра ба ва лi вы цяг нуць 
на пру жан не iг рой. На жаль, пра ца 
рэ жы сё ра Ша мi ля Дый кан ба е ва (за-
про ша ны з Кыр гыз ста на) не да зво-
лi ла ад чуць шмат уз роў не васць дра-
ма тур гiч на га ма тэ ры я лу. Асоб ныя 
мо ман ты ме та фар не вы ра тоў ва лi 
сi ту а цыю: роз ныя ўзроў нi за ста лi ся 
не акрэс ле ны мi рэ жы су рай. А шка-
да: глы бо кi i вель мi ча ла ве чы ма тэ-
ры ял звяр тае да та го, што ты чыц ца i 
тур буе кож на га: да шчы рас цi, лю бо вi, 
та кiх рэд кiх ця пер на ват ся род блiз кiх 
лю дзей. Аляк сандр ад каз зна хо дзiць. 
I ра зу мее, ча му ж да яго ў сны так на-
стой лi ва пры хо дзiў баць ка… А за iм i 
гля дач — та му што сю жэт i сэнс п'е сы 
Дзмiт рыя Ба га слаў ска га зра зу ме лы 
з та го, што пра маў ля юць ар тыс ты, 
а не з та го, як гэ та па да дзе на на сцэ-
не. Так, мi нi ма лiзм, так, ад чу ван не ця-
ку час цi ча су, змен лi вас цi (праз пя сок) 
ёсць. Але гэ та та кая дро бязь у па раў-
на ннi з тым, пра што п'е са. Дзiў на тое, 
што яе аў тар — зу сiм ма ла ды ча ла-
век. А та кое ад чу ван не, што пра жыў 
сто га доў… Ка лi глы бi ня ёсць, то яна 
ёсць, ня гле дзя чы на не су па дзен не з 
глы бi нёй рэ жы су ры. I гэ та вы рас ла i 
вы ха ва ла ся ў нас!

IНА ЗЕМ ЦАЎ 
Што ёсць «мы»? З ча го яно ства-

ра ец ца? I дзе вы рас тае? На су пе рак 
ча му? Та кiя пы тан нi за да ваў са бе — i 
бе ла рус кiм гле да чам — Вя ча слаў Iна-
зем цаў, аў тар спек так ля «Ра монт», 
прэм' е ру яко га прад ста вiў плас тыч ны 
тэ атр «Iн жэст».

Нам фак тыч на рас па вя лi гiс то рыю 
на шай кра i ны. Пры го жай, як ра нiш няе 
свi тан не над вод най па верх няй. Спеў-
най, як пту шы ны гай. Ра ман тыч най, 
як па ца лун кi за ка ха ных пры зi хат лi-
вым агень чы ку. Та кой пры ваб най, 
але трош кi, мо жа, ар ха iч най. Ча му б 
не зра бiць у ёй якую рэ кан струк цыю? 
Ёсць жа спе цы я лiс ты! Ёсць зем ля ме-
ры, якiя час ад ча су пры гля да юц ца да 
аб ся гаў, але вось жа ня ўда ча: ня зруч-
на ха дзiць — за цяг вае…

За цяг вае, уцяг вае, пры цяг вае. 
Уцяг вае i гэ тае дзе ян не, вель мi не-
та роп кае, на ват трош кi ма на тон нае, 
але та кое па доб нае на рытм на ша га 
жыц ця. I з гэ тым пры хо дзiц ца лi чыц ца, 
са чыць за пер са на жа мi, якiя вы паў за-
юць… з гля дзель най за лы. Дзе ян не 
раз горт ва ец ца лi та раль на на ад ва рот: 
гле да чы за ня лi мес цы, згод на з квiт ка-
мi, на сцэ не. I ад туль, са сцэ ны, на зi-
ра лi за тым, што ро бяць ар тыс ты, якiя 
хо дзяць, ла зяць, поў за юць па крэс лах, 
пра валь ва юц ца, зноў уста юць, каб па-
ка заць, як мо жа ад наў ляц ца жыц цё ў 
асоб на ўзя тай ку пi не па ся род баг ны, 
якiя ка ла рыт ныя ў ёй ёсць пер са на жы, 
як у iх ад бы ва юц ца свя ты i вя сел лi, як 
плён на пра цу ец ца.

Але не па кi да ла ад чу ван не та го, 
што га лоў ныя ўдзель нi кi гэ та га спек-
так ля раз мяс цi лi ся ме на вi та там, дзе 
сцэ на. I на зi ра лi ад туль за тым, якая iх 
улас ная рэ ча iс насць. Гэ та спек такль, 
дзе ў кож на га — i з ар тыс таў, i з гле-
да чоў — свая ро ля. Не здар ма ў фi на-
ле жы ха ры гэ тай мiс тэ рыч най кра i ны 
паў зуць да сцэ ны з квет ка мi — i дзя-
чаць тым, хто гля дзеў пер фор манс, 
якi ёсць у жыц цi. Але што гэ та бы ло: 
экс пе ры мент аль бо част ка са праўд на-
га жыц ця, у якiм, да рэ чы, ёсць мес ца i 
ар тыс там, i куль тур ным уста но вам, 
якiя пе ры я дыч на пе ра жы ва юць ра-
монт?..

За сло на. Му зы ка. Апла дыс мен ты. 
Ка му?..

Тым, хто ро бiць у нас тэ атр як мас-
тац тва, не звяр та ю чы ўва гу на густ ма-
са вай аў ды то рыi. I аў ды то рыi — за тое, 
што дае тэ мы для асэн са ван ня.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

Пра «Тэ Арт»Пра «Тэ Арт»  ��

Нот ны ра докНот ны ра док  ��

Фак тыч на пра рыў: на ай чын най сцэ не ад ра зу ча ты ры но выя спек-
так лi, аў та ры якiх — на шы су час ныя дра ма тур гi. Плюс яшчэ адзiн — 
плас тыч ны. Ушчып нi це мя не!.. Гэ та не сон, а ява, хоць мес ца мi яна 
бы ла амаль па доб ная на сон — па вод ле трак тоў кi па ста ноў шчы каў. 
Але сут насць не ў гэ тым, а ў тым, у што мы са мi доў га не ве ры лi 
(звы чай ная бе ла рус кая прак ты ка), па куль не па ка за лi iн шыя: у Бе-
ла ру сi рап там з'я вi лi ся ак ту аль ныя п'е сы, якiя мож на i трэ ба ста вiць. 
Толь кi вось апош няе — ста вiць — ты чыц ца ўжо не Бе ла ру сi, а кра iн 
су сед нiх. Не як дзiў на, але факт: бе ла рус кi тэ атр за ста ец ца больш 
гру васт кiм i тра ды цый ным як з пунк ту гле джан ня рэ жы сёр ска га, так i 
аў тар ска га. Сло ва «аў тар скi» на ўмыс на стаў лю дру гiм, та му што яны, 
аў та ры, як раз за ле жаць ад жа дан ня рэ жы сё раў iх ста вiць. А ў рэ жы-
сё раў гэ тае жа дан не ў боль шай сту пе нi пра дык та ва на кан тэкс там, 
дзе маг чы мыя цi не маг чы мыя экс пе ры мен ты. Дык вось, фес ты валь 
на тое i па трэ бен, каб ча сам ра бiць не маг чы мае маг чы мым.
На прык лад, па ка заць да ку мен таль ны тэ атр праз па ста ноў ку ў Но-
вым дра ма тыч ным тэ ат ры «PATRIS» (пра яе бу дзе асоб ная га вор ка 
ад Тац ця ны Ар ло вай). Але ха це ла ся б спы нiц ца на iн шых спек так лях, 
каб на зваць iм ёны i па ка заць сут насць экс пе ры мен та рэ жы сёр ска га, 
гле бу для яко га ства ра юць дра ма тур гi.

СА ЛІС ТЫ 
З МАСК ВЫ

Сцэ нiч ныя фе но МЕ НЫ

Дзмiт рый РЭ НАН СКI, тэ ат ра вед, на чаль нiк 
ад дзе ла па су вя зях з гра мад скас цю Тэ ат раль на-
куль тур на га комп лек са «Алек санд рын скi»:

— За апош няе дзе ся цi год дзе ад бы ла ся не ве-
ра год ная экс пан сiя бе ла рус кай дра ма тур гii на ра-
сiй скую сцэ ну — ка лi на шэ ра гу дра ма тур гiч ных 
кон кур саў у Ра сii з'я вi ла ся не каль кi но вых для 
ра сiй скай дра ма тур гiч най пра сто ры iм ён (Па вел 
Пра жко, Анд рэй Ку рэй чык, Кан стан цiн Сце шык). 
Па коль кi гэ тая пле я да з'я вi ла ся ў адзiн мо мант i 
вель мi яр ка, то ста ла маг чы ма га ва рыць пра 
фе но мен «но вай хва лi» бе ла рус кай дра ма тур-
гii. Та му што бе ла рус кая дра ма тур гiч ная шко ла 
бы ла заў сё ды моц ная ў са вец кай куль тур най 
пра сто ры. Але пле я да, якая вы сту пi ла ў 2000-я 
га ды, не ме ла нi чо га агуль на га з ты мi дра ма тур-
га мi, якiя пра ца ва лi яшчэ ў са вец кi час. «Но вая 
дра ма» пе ра тва ры ла ся са з'я вы мар гi наль най 
фак тыч на ў мэй нстрым. Пры гэ тым у бе ла рус кай 
тэ ат раль най пра сто ры iх фак тыч на ня ма, за вы-
клю чэн нем ге ра iч ных вы сiл каў, якiя ро бяць эн-
ту зi яс ты ў Мiн ску, ней кiх аб лас ных га ра дах, дзе 
з'яў ля юц ца адзiн ка выя па ста ноў кi п'ес Пра жко, 
Сце шы ка, Ба га слаў ска га. Але гэ та не па раў наль-
на з Ра сi яй.

Але на КА ВАЛЬ СКАЯ, тэ ат ра вед, стар шы-
ня экс перт най ра ды На цы я наль най тэ ат раль най 
прэ мii «За ла тая мас ка»:

— 7 га доў я зай ма ла ся фес ты ва лем «Лю бi маў-
ка», дзе мы пра во дзi лi кон курс, на якi ма ла дыя 
лю дзi да сы ла лi п'е сы, на пi са ныя на рус кай мо ве. 
П'е сы Кос цi Сце шы ка, Паў ла Пра жко i Дзмiт рыя 
Ба га слаў ска га заў сё ды вы па да лi з трэн даў, за iх 
чап ля ла ся во ка. На пра сто ры рус кай мо вы ма-
ла дыя лю дзi пi са лi п'е сы, якiя не ўклад ва лi ся ў 
афi цый нае мас тац тва. Мы шу ка лi ары гi наль ныя 
рэ чы, i яны заў сё ды зна хо дзi лi ся ў Бе ла ру сi…

Воль га ША КI НА, тэ ат раль ны кры тык, аў тар 
га зе ты «Ведомости» i ча со пi са «Афиша»:

— У мя не па ча ло ся зна ём ства з бе ла рус кай 
дра ма тур гi яй дзя ку ю чы Паў лу Пра жко. Але по-
тым я ўба чы ла аб са лют на iн ша га аў та ра — Кан-
стан цi на Сце шы ка, якi iг рае са сло вам. А по тым 
з'я вiў ся са праў ды ма гiч ны рэа лiст (з чым у нас 
вя лi кiя праб ле мы, гэ ты во пыт стра ча ны) — Ба га-
слаў скi. I ён так са ма ака заў ся з Мiн ска. Ме на вi та 
тут «узы шлi» тры са мыя цi ка выя дра ма тур гi для 
мя не за апош нiя 10 га доў.

Для мя не з плы нi «Но вая дра ма» вы лу ча ец ца 
Пра жко. Я б ска за ла, што гэ та но вая эс тэ ты ка… 
Для яго ня ма по гля ду: нi знут ры, нi звон ку. Ня-
ма iе рар хii. Пра жко ёсць аў тар, але ён нi вод на га 
ра зу не злi ва ец ца нi з са мiм са бой, нi з ланд-
шаф там, нi са сва iм пер са на жам. А пры гэ тым 
ён i ёсць — яны… Ка лi я па ча ла чы таць тэкс ты 
Пра жко, я зра зу ме ла, што яны звя за ны з пе ра-
жы ван нем па мя цi i дэ жа вю, маг чы мас цю атры-
маць дыя лог з iн шы мi пра сто ра мi i су све та мi, i 
ты не ра зу ме еш, у якiх су вя зях ты ў гэ ты мо мант 
зна хо дзiш ся.

За пi са ла Ла ры са ЦI МО ШЫК

■

Чым 
пры ваб лi вае 
ма ла дая 
бе ла рус кая 
дра ма тур гiя 
ра сi ян?
Пра гэ та га ва ры лi 
кры ты кi i экс пер ты 
тэ ат ра з Ра сii, якiя 
на ве да лi Мiн скi фо рум

«ТРЭ БА ШУ КАЦЬ СВОЙ АДМЕТНЫ ТВАР»
Ак цёр Ку па лаў ска га тэ ат ра Па вел Хар лан чук — адзін з са мых 
пры кмет ных ак цё раў свай го ча су. Яго твар па зна валь ны і ў 
пэў ным сэн се свед чыць пра знак якас ці та го, у чым Па вел бя-
рэ ўдзел. Акра мя тэ ат ра ён ак тыў на зды ма ец ца ў кі но і тэ ле се-
ры я лах (ра сі я нам ён доб ра вя до мы), пра цуе вя доў цам роз ных 
куль тур ных ім прэз. Дня мі скон чы лі ся здым кі філь ма па вод ле 
сцэ на рыя Аляк сея Ду да ра ва «Бе лыя ро сы-2» (рэж. Аляк санд-
ра Бу тар), у якім Хар лан чук іграе ад ну з га лоў ных ро ляў. А 
не ўза ба ве ў Ку па лаў скім пач нуц ца рэ пе ты цыі ам бі цый на га 
«Па на Та дэ ву ша», у якім Па вел так са ма за дзей ні ча ны.
А па куль ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» на зды мач най пля цоў цы 
па спе ла па раз маў ляць з ак цё рам пра скла да ны вы бар па між 
тэ ат рам і кі но, пра тое, як вы жыць на ма лень кі за ро бак і вы-
хоў ваць дзя цей (якіх у Паў ла чац вё ра!) па-бе ла рус ку.

Зімовая феерыяЗімовая феерыя
пасля спектакляпасля спектакля

паводле Паўла ПРАЖКО.паводле Паўла ПРАЖКО.
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Я люб лю та кія доб рыя 
пе ра ме ны ў лю дзях. Для 
ней кіх су час ных мас та коў 
гэ та, маг чы ма, зда ец ца 
ба наль ным. А мне заў сё ды 
хо чац ца ве рыць, што 
на пе ра дзе са праў ды ёсць 
неш та свет лае.

Ста ла маг чы ма га ва рыць 
пра фе но мен «но вай 
хва лi» бе ла рус кай 
дра ма тур гii.

Бух гал та ры ска жуць, што гэ та ня вы гад на,
што рын ку збы ту не бу дзе. Яны ска жуць,
што нам трэ ба зды маць на Ра сію па та кіх і гэт кіх 
пры чы нах. Але па куль мы гэ та га шля ху не прой дзем, 
мы не зра зу ме ем, што са праў ды на ша.

АсобыАсобы  ��Ак цёр 
Па вел ХАР ЛАН ЧУК:


