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Пра аса цы я тыў нае мыс лен не і твор чыя экс-
пе ры мен ты — раз мо ва з га лоў ным рэ жы-
сё рам Ма гі лёў ска га аб лас но га драм тэ ат ра 
Са улі у сам Вар на сам.

Сё ле та ў куль тур ным жыц ці Ма гі лё ва ад бы ла ся 
знач ная па дзея. У аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра, 
які паў та ра го да пра ца ваў без га лоў на га рэ жы сё ра, 
з'я віў ся та ле на ві ты мас тац кі кі раў нік Са улі ус Вар нас. 
Прай шло зу сім ма ла ча су, але на ват не толь кі тэ-
ат ра лы за ўва жы лі пер шыя ста ноў чыя вы ні кі гэ та га 
су пра цоў ніц тва. Па ста ноў ка гэ та га май стра сцэ ны 
«Фрэ кен Жу лі» на сё лет нім між на род ным ма ла дзёж-
ным фес ты ва лі «M@rt.Кон такт-2014» бы ла ад зна ча-
на спе цы яль ны мі ўзна га ро да мі двой чы — за леп шую 
рэ жы сёр скую пра цу і та ле на ві тае вы ка нан не га лоў-
най ро лі ма гі лёў скай акт ры сай Але най Кры ва нос. 
А ня даў на тэ атр ажыц ця віў вель мі ці ка вы пра ект
«M@rt.Кон такт-2016» — аб вяс ціў на бор школь ні каў 
на так зва ныя ак цёр скія кур сы. Ка лі гэ та су пра-
цоў ніц тва бу дзе мець плён, пад лет кі змо гуць стаць 
на ву чэн ца мі ак цёр скай шко лы Са улі у са Вар на са. 
Аў тар ідэі спа дзя ец ца, што Ма гі лёў скі драм тэ атр 
мо жа стаць з'я вай у куль тур ным ася род дзі кра і ны.

— Як раз 55 га доў та му ў Ма гі лё ве ад быў ся 
пер шы і апош ні вы пуск тэ ат раль най сту дыі. На 
жаль з-за не да хо пу срод каў яна за кры ла ся. Але 
дзя ку ю чы ёй ад быў ся пры ток та ле на ві тай мо-
ла дзі ў тэ атр… Вы вы ра шы лі паў та рыць гэ ты 
прык лад?

— Як лю бо му ар га ніз му, тэ ат ру па трэб на «жы-
вая кроў». Тыя ак цё ры, якія сён ня за ня ты ў ад ных 
спек так лях, заўт ра бу дуць іг раць у ін шых, больш 
ад па вед ных іх уз рос ту і па тра ба ван ням. На іх мес ца 
па він ны прый сці ін шыя. Сту дыя пры тэ ат ры вель мі 
па трэб на, але спа чат ку гэ та бу дзе прос та пра ект — 
ні я кіх вя лі кіх ам бі цый. Мы па спра бу ем на пра ця гу 
2 га доў па ста віць ма ла дзёж ны спек такль. Пад час 
гэ тай ра бо ты ўзнік не шмат пы тан няў і па сцэ ніч най 
мо ве, і па ім пра ві за цыі, і па го ла се — усё гэ та мы 
бу дзем раз ві ваць. Тым больш, што ў тэ ат ры ёсць і 
ак цё ры, і рэ жы сё ры, якія ма юць во пыт пе да га гіч най 
пра цы. Мы ра зам па він ны ўвес ці пад лет каў у гэ ты 
ар га нізм, у на шу пра фе сію.

— Вы па чы на лі ме на ві та так?
— Пе рад тым, як па сту піць у Ле нін град скі ін сты-

тут тэ ат ра, му зы кі і кі но, я ву чыў ся ў ак цёр скай 
сту дыі Юо за са Міль ці ні са ў Па ня ве жы се. Гэ та быў 
адзін з вя ду чых тэ ат раў у Са вец кім Са ю зе, ку ды 
пры яз джа лі тэ ат ра лы на ват з Ула дзі вас то ка. Міль ці-
ніс быў вуч нем зна ка мі та га фран цуз ска га рэ жы сё ра 
Шар ля Дзю ле на, пра ца ваў з та кі мі вя до мы мі ак цё-
ра мі, як Мар сэль Мар со, Жан Ві лар, Мад лен Рэ но. 
Пад час ву чо бы ў яго сту дыі мы ме лі маг чы масць 
па спра ба ваць ся бе не толь кі ў якас ці ар тыс таў, але 
і тэх ніч ных ра бот ні каў. Вель мі ка рыс на па знаць тэ-
атр з усіх ба коў, каб не дзя ліць пра цу на асноў ную і 
да па мож ную. Толь кі агуль ны мі на ма ган ня мі мож на 
ства рыць неш та па-са праўд на му знач нае.

— Ча му вы збі ра е це ся на ву чыць ма гі лёў скую 
мо ладзь?

— У пер шую чар гу пач нём з трэ нін гу па аса цы я-
тыў ным мыс лен ні, які пра па ноў ва лі Ру дольф Штай-
нер і яго пас ля доў нік Мі ха іл Чэ хаў. Шко ла Штай не ра 
бы ла ад ной з вя ду чых ва ўсей Еў ро пе. Ён пад рых-
тоў ваў ужо да рос ла га ча ла ве ка зноў ку па ды хо дзіць 
да све та ра зу мен ня.

— Ёсць ужо ах вот ныя па спра ба ваць ся бе?
Як бу дзе вес ці ся ад бор?

— Зра зу ме ла, ёсць. І мы спа дзя ём ся пры няць 
усіх. Іх ве ды мя не не ці ка вяць — гэ та бу дзе раз мо-
ва. Ёсць пэў ныя тэс ты, якія рас кры ва юць пры ро ду 
ча ла ве ка, тое, што за кла дзе на ў ім, пад каз ва юць, 
на што трэ ба звяр нуць ува гу. Мне па трэб на ве даць 
пра іх све та ад чу ван не, пра тое, што для іх важ на, 
што па да ба ец ца ў жыц ці, што ха це ла ся б вы пра віць, 
змя ніць. Да ве дац ца пра іх імк нен ні, фан та зіі, ма ры. 
Ар тыст — вель мі скла да ная пра фе сія. На па чат ку 
не рас кры ты, праз 3 га ды ён мо жа стаць са мым леп-
шым. Трэ ба ства рыць умо вы, каб гэ та ад бы ло ся, каб 
ма ла дыя лю дзі жа да лі, ства раць, раз маў ляць са све-
там. Яны па він ны са мі бу да ваць храм у сва ёй ду шы 
і за клі каць да гэ та га ўсіх тых, хто бу дзе пры хо дзіць 
у тэ атр. Мы па він ны за ста вац ца вуч ня мі да кан ца 
жыц ця, на ват та ды, ка лі ў кі шэ ні ля жыць не каль кі 
дып ло маў. Як ка заў Да ста еў скі, па куль мы шу ка ем 
іс ці ну, мы жы выя. Вар та толь кі спы ніц ца ў по шу ках 
яе — і смерць пры хо дзіць ад ра зу.

— Пад рых тоў ка доб рых ак цё раў па тра буе 
вя лі кіх срод каў. Ці га то вы тэ атр іс ці на та кія ах-
вя ры?

— Спа чат ку мы бу дзем ах вя ра ваць сва ім ча сам 
дзе ля ідэі, а ка лі ўба чым, што гэ та па тра буе да дат-
ко вых укла дан няў, бу дзем вы ра шаць, як дзей ні чаць 
да лей. Ка лі спат рэ біц ца, мы змо жам за пра сіць на-
стаў ні ка па энер ге ты цы з Пе цяр бур га, пе да го гаў з 
Літ вы, Укра і ны, Мін ска. За раз трэ ба або рых та ваць 
спе цы я ліс таў вы со кай якас ці, або на огул не зай мац-
ца гэ тым. Але па куль кур сы не бу дуць плат ны мі. Я 
на огул скеп тыч на стаў лю ся да сцвяр джэн ня: чым 
больш пла цяць, тым лепш пра цу юць. Ча ла ве ку ха-
пае мі ні му му, каб ён мог год на жыць. У твор час ці 
лю дзі час цей за ўсё пра цу юць за ідэю. Ка лі хо чаш 
вя лі кіх гро шай, трэ ба іс ці ў біз нес. Але я ве даю лю-
дзей, якія ста лі ба га ты мі, а шчас ця так і не знай шлі. 
Га лоў нае, каб мож на бы ло рэа лі за ваць ся бе.

— А якія ад чу ван ні бы лі ў вас, ка лі вы толь кі 
прый шлі ў тэ атр? Як вы зра зу ме лі, што гэ та ме-
на ві та ва ша пра фе сія?

— Юо зас Міль ці ніс быў для мя не ў той час не-
да сяж най ве лі чы нёй. У яго ву чы лі ся та кія зор кі, як 
Да на тас Ба ні о ніс, Бро нюс Баб каў скас, Ста сіс Пет-
ро най ціс, ін шыя вы дат ныя ар тыс ты. Пас ля шко лы я 
на огул па сту піў у по лі тэх ніч ны ін сты тут на фа куль тэт 
пра мыс ло ва га і гра ма дзян ска га бу даў ніц тва. Але ад-
ной чы су стрэў та ва ры ша, які па хва ліў ся, што ву чыц-
ца ў Міль ці ні са, і я так са ма за ха цеў па спра ба ваць. 
Па мя таю, ка лі прый шоў, на бор ужо скон чыў ся, але 
мя не зга дзі лі ся па гля дзець. Я чы таў вер шы, па каз-
ваў ней кія эцю ды і — мя не пры ня лі! Міль ці ніс быў 
не з тых, хто ро біць кам плі мен ты, доб рых слоў ён 
на огул не ка заў. Да ўсіх без вы клю чэн ня ста віў ся 
так, што склад ва ла ся ўра жан не: ты пус тое мес ца, ні 

на што не вар ты ча ла век. І трэ ба бы ло пе ра сту піць 
це раз ам бі цыі, каб за стац ца ў яго сту дыі і да сяг нуць 
ней ка га пос пе ху. Да рэ чы, я па ра лель на ву чыў ся ў 
по лі тэх ніч ным ін сты ту це і ў сту дыі Міль ці ні са — спаў 
уся го па 4 га дзі ны ў су ткі. Бы ло цяж ка, але я не аб 
чым не шка дую.

— У роз ныя га ды вы пра ца ва лі рэ жы сё рам 
і кі раў ні ком Па ня веж ска га тэ ат ра дра мы імя 
Міль ці ні са, га лоў ным рэ жы сё рам Шаў ляй ска-
га тэ ат ра дра мы, ды рэк та рам Рус ка га тэ ат ра 
дра мы ў Віль ню се. Пры ма лі ўдзел у шмат лі кіх 
між на род ных тэ ат раль ных пра ек тах, пра во дзі лі 
май стар-кла сы для ак цё раў і рэ жы сё раў у Лон-
да не, Віль ню се, Льво ве, Кі шы нё ве… Як вы тра-
пі лі ў Ма гі лёў?

— З ды рэк та рам тэ ат ра Анд рэ ем Но ві ка вым я 
па зна ё міў ся ў Літ ве, дзе ён быў на ма ім май стар-
кла се. Пас ля гэ та га я і атры маў ад яго за пра шэн не 
на па ста ноў ку спек так ля. Ма гі лёў скі «Та рэл кін» па 
дра ме Су ха ва-Ка бы лі на быў у мя не ўжо пя ты па лі-
ку. Але ён для мя не са мы да ра гі і леп шы. «Фрэ кен 
Жу лі» так са ма не пер шы мой ва ры янт. Адзін з іх быў 
зроб ле ны на сцэ не су свет на вя до ма га на цы я наль-
на га тэ ат ра Ма ке до ніі — у Скоп'і. Але ма гі лёў ская 
па ста ноў ка мне больш па да ба ец ца. У Але ны Кры-
ва нос, якая іг рае га лоў ную ро лю, ёсць неш та та кое, 
што на дае па ста ноў цы ме та фа рыч ны сэнс. У тых, 
хто спа вя дае кла січ ны лі та ра тур ны тэ атр, мо гуць 
з'я віц ца пы тан ні: ча му та кое гу чан не, та кія ак цэн ты, 
ча му так трак ту ец ца тэкст? Але той, хто ўспры мае 
та таль ны рэ жы сёр скі тэ атр, гэ та ра зу мее. Мне вель-
мі па да ба юц ца на шы ста сун кі з ды рэк та рам тэ ат ра. 
У ін шых тэ ат рах з'яў ля лі ся роз ныя не да га во ра нас ці, 
кан флік ты, та му што ад мі ніст ра цыі па трэб на ад но, а 
мас тац кай част цы ін шае. Зра зу ме ла, тэ атр за раб-
ляе сва і мі спек так ля мі, але ў Анд рэя Но ві ка ва ёсць 
чуц цё, ра зу мен не та го, для ча го на огул тэ атр іс нуе. 
А ён іс нуе ме на ві та для та го, каб за ра зіць гле да-
ча твор чым па чат кам. Сэнс на ша га зна хо джан ня 
на зям лі не ў тым, каб прос та за баў ляц ца. Мы не 
па він ны па ту раць ніз кім, без гус тоў ным жа дан ням. 
Трэ ба, каб тэ атр вы хоў ваў. Ка лі ў нас атры ма ец ца 
ства рыць тэ атр, які за гу чыць як з'я ва, гэ та бу дзе 
доб ра. Але, каб на ву чыц ца плыс ці, трэ ба спа чат ку 
скок нуць у ва ду, па спра ба ваць.

— Гэ та бу дзе экс пе ры мен таль ны тэ атр?
— Рэ жы сёр скі. Сён ня ён і не мо жа быць ін шым. 

Экс пе ры мен таль ным мож на на зваць кож ны тэ атр, 
які зна хо дзіц ца ў по шу ках. Але мне ці ка ва раз маў-
ляць на ўзроў ні лё су. Тэ атр не з'яў ля ец ца слу гой 
лі та ра ту ры. Мы, вы браў шы ад ну ці не каль кі тэм з 
тво ра, пе ра тва ра ем тэкст у сваю мо ву, спра бу ем 
знай сці, праз што яго вы ра зіць. Мы вы ра шы лі, што 
ство рым не каль кі кі рун каў у тэ ат ры, адзін з якіх 
бу дзе да ку мен таль ны. На ма лой сцэ не бу дуць іс ці 
ак ту аль ныя спек так лі па дра ма тур гіі Алек сі е віч — аб 
са ма губ стве, аб тым, ча му столь кі ня шчас ных, аб 
аф ган скай праб ле ме. І над гэ тым ужо пра цуе ак цёр 
і рэ жы сёр на ша га тэ ат ра Ула дзі мір Пят ро віч. Яшчэ 
адзін рэ жы сёр Вік тар Кур жа лаў хут ка прад ста віць 
спек такль па п'е се «Свае лю дзі — па ла дзім».

— А як жа маш таб ныя па коль кас ці ак цё раў і 
дэ ка ра цый па ста ноў кі, якія так лю біць наш гля-
дач? Тэ атр ад іх ад мо віц ца?

— Мы па ду ма ем, як гэ та ра біць. Мож на ка заць 
пра ло жак, а мож на — пра ду шу ў лож ку.

— Што сён ня ў тэ ат раль ным све це лі чыц ца 
на ва тар скім, вы клі кае ін та рэс?

— Ёсць роз ныя кі рун кі по шу каў. Ці ка васць вы клі-
ка юць тыя ін ста ля цыі, што ро біць Дзміт рый Кры маў 
са сту дэн та мі ў Маск ве, цырк Вя ча сла ва Па лу ні на 
ў Санкт-Пе цяр бур гу — гэ та так са ма кі ру нак тэ ат ра 
з мі ні му мам тэкс ту. На огул су свет ная тэн дэн цыя ў 
тым, што тэкст зы хо дзіць са сцэ ны, яго ўсё менш і 
менш, а больш па вет ра. Тэ атр па чы на ец ца там, дзе 
за кан чва юц ца сло вы. Ву чо ныя ад кры лі, што мы мо-
жам ста са вац ца не толь кі праз сло вы, але і без іх. І 
тэ атр да па ма гае лю дзям раз віць гэ тыя здоль нас ці.

— Па аду ка цыі вы яшчэ і ар хі тэк тар-бу даў нік. 
Якім ба чы це Ма гі лёў?

— Па энер ге ты цы ён доб ры, не мае агрэ сіі. Лю дзі 
так са ма доб ра зыч лі выя. Ма гі лёў аса цы ю ец ца ў мя-
не, ка то лі ка, з пра ва слаў ным Пад ні коль скім ма нас-
ты ром. Ка лі ёсць жа дан не ўба чыць Ма гі лёў, ідзі це 
ў ма нас тыр. Гэ та пункт ад лі ку. А доб рых мес цаў у 
го ра дзе шмат — пло шча ка ля Ра ту шы, пе ша ход ная 
ву лі ца Ле нін ская… На огул, Бе ла русь мя ня ец ца ў 
леп шы бок. Мне па да ба ец ца Мінск — праз ней кі час 
ён бу дзе вель мі пры го жы. У ім ёсць вель мі «смач-
ныя» ку точ кі. Кра і на жы ве бу ду чыняй, ад чу ва ец ца 
ста ноў чая энер гія. Я жы ву тут са сту дзе ня і па куль 
не рас ча ра ваў ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Ён па клі каў яе ў… іг раль ны 
дом. Пры тым, што Лі за га то-
вая бы ла пай сці за Гер ма нам 
на край све ту. Ад да ла пе ра ва гу 
яму пе рад ха ро шым, за мож ным 
і на дзей ным жа ні хом. Але яго 
па лі ла ін шая страсць. Як маг ла 
скон чыц ца гэ тая гіс то рыя?

У Пуш кі на, які на пі саў «Пі ка-
вую да му», фі нал адзін. У Пят ра 
Чай коў ска га, які ства раў опе ру 
па вод ле ліб рэ та свай го бра-
та Ма дэс та, усё зу сім не так. І 
не маг ло, на пэў на, быць інакш: 
ча ла век, які цал кам ад да ец ца 
страс цям, трап ляе ва ўла ду дэ-
ма ніч ных сіл, ён не су пра ціў ля-
ец ца ім, а на ад ва рот, пес ціць 
сваё жа дан не вый граць гро шы. 
У вы ні ку — прай грае ду шу, жыц-
цё. І не толь кі сваё.

Ці ма ла та кіх гіс то рый сён-
ня? Ды без ліч — дэ ман аза рту 
(зрэш ты, і лю бы ін шы) вель мі 
моц ны. Тра піш да яго ў па лон — і 
ўсё, іс ну еш згод на з яго ўмо ва-
мі, у га ла ве толь кі тры кар ты: 
трой ка, ся мёр ка, туз. Тры кар ты, 
якія мо гуць пе ра вяр нуць жыц цё. 
Та кі — так!

У но вай вер сіі «Пі ка вай да-
мы» Пят ра Чай коў ска га ў На цы-
я наль ным ака дэ міч ным Вя лі кім 
тэ ат ры опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь як раз ро біц ца ак цэнт 
на міс ты цы, якая су пра ва джае 
страс ныя на ту ры, та кія, як Гер-
ман. Ды і ў Лі зы, па сут нас ці, 
свая страсць — да Гер ма на, яна 
так са ма гу біць дзяў чы ну. Што 
ўжо ка заць пра ста рую гра фі ню: 
тая хоць і ад дае Бо гу ду шу, але 
на ўрад ці ў тым све це яна трап-
ляе ў доб рае мес ца, ка лі на ват 
пас ля смер ці пе ра сле дуе і спа-
ку шае жы вых.

У Чай коў ска га атры ма ла ся 
свая «Пі ка вая да ма», на ват па 
сю жэ це шмат у чым ад роз ная 
ад пуш кін скай апо вес ці. Але міс-
ты кі ха пае — не толь кі сю жэт-
най. Ёю пра сяк ну тая най перш 
му зы ка (не ка то рыя пар тыі ста лі 
на ват па пу ляр ны мі за доў гі час 
па спя хо ва га іс на ван ня на сцэ не 
гэ та га тво ра). Міс тыч ны дух па-
він на бы ла пе ра даць рэ жы сёр-
ская кан цэп цыя.

— На ша ідэя па ля гае на трох 
кар тах: трой ка ся мёр ка, туз. 
Як ка хан не, жыц цё, смерць, — 
тлу ма чыць рэ жы сёр-па ста ноў-
шчык Пла мен Кар та лаў, ды рэк-
тар Са фій ска га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та. — Вар' яц кая гіс то рыя 

Гер ма на пра сяк ну та міс ты кай. 
І для мя не як для рэ жы сё ра бы-
ло важ на да сяг нуць спа лу чэн ня 
з му зы кай Чай коў ска га, які, як 
ча раў нік, ма люе парт рэ ты на 
сцэ не. І на ша дзея, на ша та ям-
ні ца за сна ва ная на парт рэ тах, 
што ства ра юць са ліс ты сва і мі 
га ла са мі. Больш важ ная псі ха-
ло гія, ха рак тар, які на ра дзіў ся 
і раз ві ваў ся на ва чах, дзіў ная 
шы за фрэ ніч ная ат мас фе ра, та-
му што Гер ман — пра дукт сва іх 
сяб роў. Яму ка жуць: «Ты хво-
ры, ты дзіў ны…» І ён спа чат ку не 
пры мае, але по тым па га джа ец-
ца: «Я хво ры, я дзіў ны…» Ён шу-
кае сваё ка хан не — і вось яно. 
Але ёсць дру гі бе раг — ба гац-
це. Ён ха цеў бы ўзяць ба гац це 
праз та ям ні цу трох кар таў. І ён 
прай грае сваё ка хан не, як кар ту, 

гра фі ні і са мо му са бе. Нам ха це-
ла ся пад крэс ліць умоў насць та-
го, што ад бы ва ец ца: рэ аль насць 
і ірэ аль насць, ра цы я наль насць 
і іра цы я наль насць. Ха чу вы ка-
заць маё за да валь нен не ад ва-
шых цу доў ных ар тыс таў, та му 
што дзя ку ю чы ім ува саб лен не 
кан цэп цыі атры ма ла ся не сум-
ным.

У гэ тым, да рэ чы, так са ма 
ёсць пэў ная за слу га рэ жы сё ра, 
яко га за пра сі ла да пра цы над 
«Пі ка вай да май» пас ля па ка зу 
ў Мін ску «Зігф ры да» Ры хар да 
Ваг не ра тру пай Са фій ска га тэ-
ат ра. Той спек такль бу дзе доў га 
пом ніц ца мін скай пуб лі цы, та му 
што над звы чай пра цяг лую (ка ля 

5 га дзін) опе ру слу ха лі на ад ным 
ды хан ні. Опе ра Пят ра Чай коў-
ска га «Пі ка вая да ма» — твор 
так са ма маш таб ны. Міс ты ка з 
му зы кай — са мо па са бе доб рае 
спа лу чэн не, каб за інт ры га ваць 
слу ха ча і тры маць яго ўва гу, але 
доў гі твор па тра буе ўнут ра на га 
ру ху ў са мой па ста ноў цы. Рэ жы-
сёр яго ўба чыў у раз віц ці са міх 
ха рак та раў. На прык лад, ад на 
з вы ка наў цаў ро лі Лі зы, за слу-
жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі Ні на 
Ша ру бі на (пры зна ча ны яшчэ На-
стас ся Маск ві на, Тац ця на Гаў-
ры ла ва, Ка ця ры на Га лаў лё ва), 
пры зна ла ся: «Пар тыя па тра буе 
шмат эмо цый. Ця пе раш няя Лі-
за — вель мі жы вы ча ла век, у ёй 

умя шча ец ца бу ра страс цяў. Усё 
гэ та трэ ба пе ра да ваць го ла сам, 
без за ліш няй тэ ат раль нас ці. На-
огул у гэ тай опе ры цяж кая му-
зыч ная част ка. Але та кія тво ры 
ў рэ пер ту а ры па вы ша юць ста тус 
тэ ат ра».

Ад нак адзін з вы ка наў цаў 
пар тыі Гер ма на, на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Сяр гей Фран коў скі 
(акра мя яго пар тыю спя ва юць 
Эду ард Мар ты нюк і ма ла ды Ва-
сіль Мін га лёў), па дзя ка ваў рэ-
жы сё ру за тое, што ён пры вы-
ка нан ні псі ха ла гіч ных за дач не 
па ру шаў опер ныя ка но ны.

Так і ёсць: мы ба чым усё ж 
кла січ ную па ста ноў ку — гэ та 
пад крэс лі ва юць кас цю мы ге-
ро яў (ча мусь ці зда ец ца, што 
гэ та лю дзі з роз ных ча со вых 
пра меж каў), па ла ца вы ан ту-
раж (у ней кіх сцэ нах) і на ват 
са праўд ны вы хад у ло жу ім пе-
ра тры цы Ка ця ры ны (Чай коў скі 
пе ра нёс дзе ян не опе ры ў яе 
эпо ху). Але вы шэй зга да ная 
рэ жы сё рам умоў насць у ней-
кіх мо ман тах пра сту пае праз 
сцэ ніч ны гіс та рызм (мас так-
па ста ноў шчык Аляк сандр Кас-
цю чэн ка) у больш аб стракт ных 
дэ ка ра цы ях: та кім чы нам, ёсць і 
воб раз Пе цяр бур га, і ад чу ван не 
ўнут ра ных па кут Гер ма на, і чор-
ны свет, ку ды ён сы хо дзіць. На 
дзі ва, усе эпі зо ды, дзе пры бра-
на сцэ ніч ная пыш насць, ака за-

лі ся спа лу чаль ны мі з міс тыч-
ным гу чан нем сю жэ ту і му зы кі. 
Мо жа, та му, што вы ка на ны ў 
стры ма ных цём ных ко ле рах? 
Вось дзя ку ю чы ім і ра зу ме еш, 
на коль кі са праў ды тры кар ты 
мо гуць па гу біць ча ла ве ка, пры-
чым не за леж на ад та го, у якую 
эпо ху ён жы ве.

Трой ка, ся мёр ка… І да ма пік, 
якая пад мірг вае — Гер ма ну. Але, 
мо жа быць, не толь кі яму? Мы не 
ба чым. І не ад чу ва ем, што яшчэ 
не ка му. І не ўпэў не ны. І для нас 
гэ та гіс то рыя най перш Гер ма на, 
які сы хо дзіць у чор нае, і Лі зы, 
якая так са ма там. Ча му яна — 
так са ма за гад ка, бо, зда ец ца, 
іс то та з чыс тай ду шой, у ад роз-
нен не ад Гер ма на і гра фі ні.

Ста рая гра фі ня ў вы ка нан ні 
На тал лі Акі ні най (яшчэ пар тыю 
спя ва юць Але на Са ла, Крыс кен-
ція Ста сен ка, Ма ры на Ак сён ца-
ва) атры ма ла ся ра ка вой жан-
чы най. На тал ля Акі ні на пры зна-
ла ся: «Я са ма гу ля ла ў ка зі но: 
вый гра ва ла і прай гра ва ла… Ка-
лі мы су стра ка ем ся з гра фі няй, 
яна ўжо амаль мёрт вы ча ла век, 
та му што пра да ла ду шу д'яб лу. 
Ёй па трэ бен нех та, каб пе ра даць 
свой сак рэт. У Гер ма не яна ба-
чыць пе ра ем ні ка. Ча му ж та ды 
пад ман вае? А та му, што д'яб лу 
ве рыць нель га…» 

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

9-га лі пе ня (у па ня дзе лак) на тэ ле ка-
на ле АНТ, у ме жах пра ек та «Зва рот-
ны ад лік», ад бу дзец ца па каз філь ма 
«Аляк сандр Чар вя коў. Аб ві на вач ва-
ец ца баль ша вік…» У стуж цы, зня-
тай у Твор чай май стэр ні Ула дзі мі-
ра Бо ку на, апа вя да ец ца пра асо бу, 
зна ка вую для ўсёй Бе ла ру сі, якая, 
да рэ чы, і ў гіс то рыі «Звяз ды» па-
кі ну ла слой след. Рэ жы сёр кар ці-
ны — На стас ся Мі ра шні чэн ка, аў тар 
сцэ на рыя — На тал ля Го лу бе ва.

Фільм пра цяг вае се рыю па лі тыч ных 
парт рэ таў вы дат ных дзея чаў рэс пуб лі кі. 
Да іх лі ку, не су мнен на, ад но сіц ца Чар-
вя коў, бо з'яў ля ец ца пер шым кі раў ні ком 
БССР. Гэ та стуж ка пра скла да ны лёс 
ча ла ве ка, які ста яў ля вы то каў су ве рэн-
най дзяр жа вы і ства раў яе ра зам з ад-
на дум ца мі, людзь мі, апан та ны мі ідэ яй 
на цы я наль на га ад ра джэн ня — Зміт ром 
Жы лу но ві чам (Ціш кам Гарт ным), Мі ка ла-
ем Га ла дзе дам, нар ка мам зем ля роб ства 
Зміт ром Пры шчэ па вым, нар ка мам асве ты 
Ан то нам Ба ліц кім. У асно ву стуж кі па кла-
дзе ны гіс та рыч ныя да ку мен ты, ма ла вя до-
мыя фак ты дзей нас ці пер ша га стар шы ні 
бе ла рус ка га ЦВК — не ка то рыя з іх гле да-
чу бу дуць па ка за ны ўпер шы ню.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся са 
сцэ на рыс там На тал ляй Го лу бе вай, каб 
з пер шых вус наў па чуць но выя звест кі з 
жыц ця вы дат на га кі раў ні ка Бе ла ру сі.

— Чар вя коў вель мі да лі кат на ста віў ся 
да на цы я наль на га пы тан ня. Тыя прын-
цы пы та ле рант нас ці, якой мы сён ня так 
га на рым ся, за клад ва лі ся ме на ві та пры 
ім і пры яго не па срэд ным удзе ле…

— На цы я наль нае пы тан не ў Бе ла ру сі 
ме ла свае асаб лі вас ці. У да рэ ва лю цый-
ны пе ры яд ста тус і ста но ві шча ў бе ла-
рус кім гра мад стве за ле жа лі ад та го, да 
якой на цы я наль нас ці ты ад но сіш ся. Сам 
Чар вя коў пі саў пра гэ та ў сва ім ар ты ку ле 
«За са вец кую Бе ла русь»: «Бе ла рус кае 
на сель ніц тва скла да ла ў па чат ку ста год-
дзя 70%, рус кіх на на шых зем лях жы ло 
15%, па ля каў — 2%, яў рэ яў — 10%». Ня-
гле дзя чы на гэ та, пры ца рыз ме вя ду чыя 
ро лі ў Бе ла ру сі зай ма лі рус кія і па ля кі, 
пер шыя — у якас ці прад стаў ні коў ад мі-
ніст ра цыі, дру гія — як най больш буй ныя 
зем ле ўлас ні кі». Да та го ж Чар вя коў ра-
зу меў, што ра шэн не на цы я наль на га пы-
тан ня зво дзіц ца не толь кі да раў на праўя 
моў. Трэ ба бы ло пад няць куль тур ны, аду-
ка цый ны ўз ро вень на ро даў, якія жы вуць 
у Бе ла ру сі, бо ён іс тот на ад роз ні ваў ся, 
за бяс пе чыць ім роў ныя пра вы на пра цу, 
аду ка цыю і та кім чы нам пад няць эка но-
мі ку кра і ны, яе агуль ную куль ту ру.

— На коль кі вост ра, ся род ін шых, 
ста я ла бе ла рус кае на цы я наль нае пы-
тан не?

— Як не дзіў на, але яно бы ло най-
больш ба лю чым. З ся рэ дзі ны XІX ста-
год дзя, пас ля за ду шэн ня на цы я наль на-
вы зва лен ча га ру ху ў за ход ніх гу бер нях 
Ра сіі, бе ла рус кае на сель ніц тва, якое 
пе ра ва жа ла, ака за ла ся най больш аб ме-
жа ва ным у сва іх пра вах, у са цы яль ным і 
куль тур ным пла не. Бе ла ру саў ста ра лі ся 
не браць на дзяр жаў ную служ бу. Цяж ка 
бы ло атры маць аду ка цыю, асаб лі ва на 
род най мо ве. Яна лі чы ла ся «на ду ма най, 
той, якая не іс нуе». У па чат ку 1920-х у 
рэс пуб лі цы амаль не бы ло на стаў ні каў, 
якія маг лі б паў на вар тас на вы кла даць бе-
ла рус кую мо ву, пад руч ні каў, на ву коў цаў, 
якія маг лі б іх на пі саць. Не бы ло на ву ко-
вых кад раў, ра бот ні каў куль ту ры.

— Та ды бы ло пры ня та ра шэн не аб 
пра вя дзен ні бе ла ру сі за цыі?

— Так, Чар вя коў пай шоў на вель мі 
сме лы крок. У лю тым 1921-га ЦВК Бе ла-
ру сі звяр нуў ся да зем ля коў, якія жы лі за 
мя жой, з пра па но вай вяр нуц ца на Ра дзі-
му. Мно гія па кі ну лі род ныя мяс ці ны пе рад 
Пер шай су свет най, знач ны ад ток пры паў 
на 1915–1920 га ды. Кі раў нік рэс пуб лі кі 
не абя цаў ім ні чо га, акра мя маг чы мас ці 
ўклю чыц ца ў пра цэ сы на цы я наль на га ад-
ра джэн ня, ад кры та ска заў пра цяж кас ці. 
З прось бай аб са дзей ні чан ні ён звяр нуў-
ся аса біс та да Ана то ля Лу на чар ска га, у 
Са вет На род ных ка мі са раў РСФСР. І яго 
пад тры ма лі. У ад па вед нас ці са спе цы яль-
на пры ня тым дэ крэ там, «куль тур ні кі-бе-
ла ру сы» ад ка ман дзі роў ва лі ся на Ра дзі-
му. Для пра вя дзен ня куль тур най пра цы 
і вы кла дан ня ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це толь кі ў кан цы 1921-га ў рэс-
пуб лі ку вяр ну ла ся больш за 300 ча ла век. 
У той жа час урад пры няў ра шэн не аб вы-
дат ка ван ні на бе ла ру сі за цыю 5 міль ё наў 
руб лёў — не ма лень кай на той час су мы. 
Больш за тое, Нар ка ма ту асве ты да дат-
ко ва вы дзе лі лі яшчэ 2 міль ё ны руб лёў на 
за ах воч ван не тых на ву коў цаў, лі та ра та-
раў, якія ў сва ёй пра цы вы ка рыс тоў ва лі 
бе ла рус кую мо ву.

— Ві да воч на, вы ні кі ажыц цяў лен-
ня та кой пра гра мы не пры му сі лі ся бе 
ча каць?

— У 1922-м бы ла ство ра на пер шая бе-
ла рус кая на ву ко вая ар га ні за цыя — Ін сты-
тут бе ла рус кай куль ту ры. У рэс пуб лі цы 
з'я віў ся свой бе ла рус кі тэ атр, на эк ра ны 
вый шаў пер шы бе ла рус кі фільм — «Ляс-
ная быль» Юрыя Та ры ча. Ад нак Чар вя коў 
пад бе ла ру сі за цы яй ра зу меў не толь кі 
мо ву, але і фар мі ра ван не ўмоў для вы-
ха ван ня сва іх на цы я наль ных кад раў для 
пра цы ва ўсіх сфе рах на род най гас па дар-
кі, быў су праць гвал тоў на га на са джэн ня 
бе ла рус кай мо вы, вы сту паў за тое, каб 
лю дзі са мі зра зу ме лі не аб ход насць яе 
ўжыт ку. Та му пра цэс бе ла ру сі за цыі пра-
хо дзіў па этап на.

— Ад нак гэ тае ад ра джэн не бе ла-
рус кас ці ўсё ж бы ло пры пы не на…

— Сме лым у дзей нас ці Чар вя ко ва бы ло 
і тое, што ён аба пі раў ся на ста рыя кад ры 
ін тэ лі ген цыі, — і гэ та пры тым, што па ча ло-
ся іх ад кры тае цка ван не. У жніў ні-ве рас ні 
1922 го да з Ра сіі ў ад мі ніст ра тыў ным па-
рад ку вы сла лі 200 леп шых прад стаў ні коў 
ін тэ лі ген цыі. ГПУ — Га лоў нае па лі тыч нае 
ўпраў лен не — у сва ёй па ста но ве, пры ня-
тай без су до ва га раз гля ду, вы сыл ку ін тэ-
лі ген цыі з ася род дзя пра фе са раў, ура чоў, 
аг ра но маў, лі та ра та раў за мя жу на зы вае 
«… пер шым па пя рэ джан нем Са вец кай 
ула ды да гэ тых сла ёў». Не ста ла вы клю-
чэн нем і бе ла рус кая ін тэ лі ген цыя. За ёй 
піль на са чы лі, гля дзе лі, каб усё ад па вя да-
ла ге не раль най лі ніі пар тыі. Яшчэ ня даў-
на за про ша на га ў Бе ла русь Міт ра фа на 
Доў нар-За поль ска га вы сла лі з рэс пуб лі кі 
ў 1926 го дзе, бо яго пад руч нік «Гіс то рыя 
Бе ла ру сі» не ад па вя даў по гля дам пар тыі 
на гіс та рыч нае мі ну лае бе ла рус кіх зем ляў. 
Пад трым ка твор чай ін тэ лі ген цыі пас ля і 
для са мо га Чар вя ко ва абер нец ца тра ге-
ды яй: у 1930 го дзе бу дзе сфаб ры ка ва на 
спра ва «Са ю за вы зва лен ня Бе ла ру сі», па 
якой арыш ту юць 108 ча ла век, а стар шы ню 
ЦВК аб ві на ва цяць у су вя зях з яго чле на мі, 
у пад трым цы бе ла рус ка га ша ві ніз му.

— Ча му на пры кан цы жыц ця Аляк-
сандр Чар вя коў на пі саў «па ка ян ны 
ар ты кул», у якім ад маў ляў ся ад усіх 
сва іх по гля даў?

— Ня гле дзя чы на эка на міч ныя пос пе хі 
Бе ла ру сі (на той час па тэм пах раз віц ця 
яна апя рэдж ва ла на ват РСФСР), дзей-
насць бе ла рус ка га кі раў ніц тва пры зна-
лі шкод най, а Чар вя ко ва аб ві на ва ці лі ў 
скоч ван ні да апарт уніз му і на цы я нал-дэ-
ма кра тыз му. За ты мі вы сно ва мі да лей 
маг лі ад быц ца рэ прэ сіі, якія ўсё ўзмац ня-
лі ся, ад нак Чар вя ко ва ў рэс пуб лі цы ўсё 
ж па кі ну лі. Доў гіх сем га доў да тра гіч най 
раз вяз кі, са ма за бой ства, Чар вя ко ва зні-
шча лі па воль на, езу іц кім спо са бам праз 
рэз кую кры ты ку, не аб грун та ва ныя аб ві-
на вач ван ні. Гэ та бы ла дра ма ад да на га 
пар тыі рэ ва лю цы я не ра, які ба чыў і ра зу-
меў, што ад бы ва ец ца, ад нак быў бяс сіль-
ны неш та змя ніць.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Га зе та «Звяз да» 
як люс тэр ка

жыц ця
Чар вя ко ва 

На пра ця гу жыц ця Аляк санд ра Чар-
вя ко ва га зе та «Звяз да» з'яў ля ла ся 
тым ор га нам, у якім, як у люс тэр ку, ад-
люст роў ва лі ся эта пы яго дзей нас ці, — 
ад пос пе хаў да рэз кай кры ты кі, якая 
так са ма раз горт ва ла ся на ста рон ках 
на шай га зе ты. Ме на ві та ў «Звяз дзе» ў 
1927 го дзе быў на дру ка ва ны пра грам-
ны ар ты кул Чар вя ко ва «За Са вец кую 
Бе ла русь», дзе бы лі апі са ны пос пе хі 
бе ла ру сі за цыі і на цы я наль на-куль тур-
на га ад ра джэн ня, вы зна ча ны шля хі 
да лей ша га раз віц ця з улі кам на цы-
я наль ных асаб лі вас цяў. Па ла жэн ні, 
агу ча ныя ў ім, вы клі ка лі ўсе агуль нае 
ўхва лен не. У пуб лі ка цы ях та го ча су 
шмат вод гу каў, ліс тоў пра цоў ных, якія 
вы каз ва юць пад трым ку «ўсе бе ла рус-
ка му ста рас це». А ў 1929 го дзе гэ тыя 
ж пра цоў ныя з яшчэ боль шай ак тыў-
нас цю на ста рон ках га зе ты вы кры ва-
юць Чар вя ко ва за ад ступ лен не ад ге-
не раль най лі ніі пар тыі. Свае по гля ды ў 
1929-м рэз ка па мя няў і сам Чар вя коў. 
Ме на ві та ў «Звяз дзе» быў на дру ка ва-
ны яго ар ты кул, у якім Чар вя коў пры-
зна ваў свае по гля ды ў на цы я наль ным 
пы тан ні па мыл ко вы мі.

Гля дзі це, хто прый шоў!Гля дзі це, хто прый шоў!  ��

«ТЭ АТР ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА ТАМ,
ДЗЕ ЗА КАН ЧВА ЮЦ ЦА СЛО ВЫ…» 

Анд рэй ГА ЛА НАЎ,
ды ры жор-па ста ноў шчык:

— Для лю бо га тэ ат ра, асаб лі ва на пост са-
вец кай пра сто ры, «Пі ка вая да ма» на ват ся род 
опер Чай коў ска га ста іць асоб на. Не та му, што 
на пі са на кам па зі та рам на ад ным ды хан ні (за 
44 дні. — Аўт.). Яна хоць і не апош няя опе ра, але 
лі чыц ца вяр шы няй опер най твор час ці, та му што 
на столь кі тэ ат раль ная, у ад роз нен не ад апо вес ці 
Пуш кі на, і вель мі скла да ная. Зда ва ла ся б, ну што 
яе па ста віць, ка лі не трэ ба ні чо га пры дум ляць 
(што ты чыц ца му зыч ных ха рак та рыс тык ге ро-
яў), ка лі ўсё на па верх ні, усё зра зу ме ла? У тым, 
што ўсё на па верх ні, і за клю ча ец ца скла да насць. 
Вя до ма, без улі ку тра ды цыі гэ тая опе ра не мо-
жа ста віц ца. У аў та ра ёсць 3 рэ дак цыі кла ві ра і 
2 рэ дак цыі пар ты ту ры з яго рэ мар ка мі, праў ка мі, 
са зме най тэкс таў, з ку пю ра мі. Трэ цяя рэ дак цыя 
іс на ва ла, але яе так і не вы да лі, та му мы мо жам 
толь кі зда гад вац ца, якая яна бы ла. Су па стаў-

ля ю чы ўсе нот ныя пер ша кры ні цы, трэ ба бы ло 
знай сці пер ша па чат ко вы за мы сел кам па зі та ра 
і ад роз ніць яго ад па жа дан няў па ста ноў шчы каў, 
лю дзей, з які мі ён не па срэд на пра ца ваў. Мая за-
да ча бы ла вяр нуц ца да пер ша кры ні цы, да та го, 
ча го ха цеў кам па зі тар. Для мя не пер ша кры ні цай 
ста ла пер шая рэ дак цыя тво ра, якая бы ла вы да-
дзе на. Мы прый шлі да яе, вы ву чыў шы ўсю пе ра-
піс ку Чай коў ска га та го пе ры я ду (яна шмат лі кая) і 
ра зу ме ю чы не дзе пад тэкст, які быў не аб ход ны, і 
цэн зу ру гэ тых ліс тоў. Але на ват з пер ша кры ні цы 
ў нас ёсць ку пі ра ва ныя сцэ ны. Гэ та не ты чыц ца 
вя лі кіх сцэн. Мы ве да ем, што ў эс тэ ты цы та-
го ча су опе ра не маг ла іс ці без ба лет ных сцэн. 
У Чай коў ска га ў 3-й кар ці не ў ба лі ёсць ба лет ны 
ды вер тыс мент, ёсць ба лет ныя ну ма ры, якіх вы 
не ўба чы це. У нас хор фак тыч на вы кон вае функ-
цыі ба ле та. Але, верагодна, мы знай шлі свой 
по гляд на тра ды цыі. Та му, мо жа быць, на шым 
слу ха чам бу дзе па да вац ца ў не чым но вае пра-
чы тан не, але штось ці здас ца звык лым.

Прэм' е раПрэм' е ра  �� ТРЫ КАР ТЫ

ЖЫЦ ЦЁ, ВАР ТАЕ КІ НО 
Пісь мен ні ца На тал ля Го лу бе ва рас каз вае пра но вы фільм,
пры све ча ны пер ша му кі раў ні ку БССР Аляк санд ру Чар вя ко ву 

Тэ атр не з'яў ля ец ца слу гой лі та ра ту ры. 
Мы, вы браў шы ад ну ці не каль кі тэм 
з тво ра, пе ра тва ра ем тэкст у сваю мо ву, 
спра бу ем знай сці, праз што яго вы ра зіць.

Cу свет ная тэн дэн цыя ў тым, што тэкст 
зы хо дзіць са сцэ ны, яго ўсё менш і менш, а 
больш па вет ра. Тэ атр па чы на ец ца там, дзе 
за кан чва юц ца сло вы. 

У па ня дзе лак, у 18.20, 
на тэ ле ка на ле АНТ у ме жах 
пра ек та «Зва рот ны ад лік» гля дзі це 
прэ зен та цыю філь ма
«Аляк сандр Чар вя коў. 
Аб ві на вач ва ец ца баль ша вік…» 
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