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Прак ты кумПрак ты кум  ��

Па-за сцэ найПа-за сцэ най  ��

Ад ной чы гэ та зда ра ец ца. Ты 
прос та ся дзіш у за ле, гля дзіш 
на сцэ ну, ад куль у твой бок 
ля цяць сло вы, па гля ды, якія 
ўцяг ва юць у дзе ян не. Яны 
мо гуць так «пры пя ча таць» да 
крэс ла, што ня мее ўсё це ла, і 
ты ска ва ны: ак тыў ная толь кі 
свя до масць, якая чуй на ад-
гу ка ец ца, пры мае аль бо імк-
нец ца аб верг нуць па чу тае і 
ўба ча нае. І ты ся дзіш, але ўсё 
роў на ста но віш ся са ўдзель-
ні кам, та му што пры ма еш 
гэ тыя сло вы і по гля ды аль-
бо тут жа ў дум ках імк неш-
ся ад ка заць. І больш ні чо га 
ня ма — ты і гэ тая сцэ на, на 
якой ад бы ва ец ца неш та та-
кое, што пра ры вае, раз ры вае 
тваё спа кой нае іс на ван не, 
рве на шмат кі ду шу, каб по-
тым ты ду маў, як яе склас-
ці на ноў з гэ тых ка ва лач каў 
эмо цый: што па кі нуць, а што 
вы да ліць, вы кі нуць...

Свет спы ня ец ца. Зям ля не кру-
ціц ца ў гэ ты мо мант (так зда ец-
ца, бо ня ма ні чо га больш важ на га 
ця пер, чым тое, што ад бы ва ец ца 
тут і з та бой). І ра зу ме еш: на огул 
ня ма ні чо га больш важ на га, чым 
тое, што ёсць ты, што ты ад чу ва-
еш, што ду ма еш пра свет і сваё 
з'яў лен не ў ім. І ка лі ўсё скон ча-
на — ак цё ры вый шлі на па клон і 
ма шы наль на ты яшчэ ім пляс ка еш 
— не мо жаш кі ра ваць са бой, бо 
кі руе ўсё яшчэ тое ўба ча нае, не ча-
ка нае, што пе ра вяр ну ла і змя ні ла 
за ней кую га дзі ну-дзве.

Так і хо чац ца ска заць мен тар-
скім то нам: хто не пе ра жыў па доб-
на га ў тэ ат ры, той тэ ат ра не ве дае. 
Але я маг ла б гэ та ска заць і не 
мен тар скім то нам, а як звы чай-
ны гля дач, які ад ной чы з тэ ат ра 
вый шаў ін шым ча ла ве кам, пе ра-
жыў шы ка тар сіс: гэ та дзі вос нае 
мас тац тва (ка лі хо ча це — ча раў-
ніц тва), якое ства ра ец ца ў ця бе на 
ва чах (кож ны раз но вае, не за леж-
на ад та го, ка то ры раз па каз ва-
ец ца спек такль), яно ства ра ец ца 
для ця бе (не за леж на ад коль кас ці 
лю дзей у за ле), і пра ва куе на ўнут-
ра ны дыя лог. Доб ры тэ атр.

Ад ной чы ад чуў шы гэ та, я ўвесь 
час шу каю ме на ві та та ко га тэ ат ра. 
Быў час, імк ну ла ся шу каць гэ та 
да лё ка, ка лі да во дзі ла ся гля дзець 
спек так лі за ме жа мі Бе ла ру сі, аль-
бо ка лі да нас пры яз джа лі тэ ат ры 
са спек так ля мі зна ка вых рэ жы сё-
раў з па ка за мі вы дат ных па ста но-
вак, бо ме на ві та той спек такль, які 
на заў сё ды зра біў мя не ама тар кай 
тэ ат ра, быў гаст роль ны. А по тым 
прый шло ін шае пы тан не: а ці мо-
гуць вось так здзі віць, «пры пя ча-
таць» і пе ра вяр нуць свя до масць 
ай чын ныя тэ ат ры? Ака за ла ся, мо-
гуць: кож ны па-свой му кла по ціц ца 

пра гэ та — інакш ся дзе лі б без 
пуб лі кі, яна ў бе ла рус кіх тэ ат рах 
ёсць. І мо гуць (у сэн се, ёсць ка-
му і чым) час ад ча су аша ла міць і 
ўда рыць па свя до мас ці праз сэнс 
і но выя фор мы (якія, мо жа быць, 
здзіў ля юць вон ка ва, але гэ тая вон-
ка васць вель мі звя за на з тым, каб 
пад крэс ліць сэнс).

Хоць не маг чы ма ўсё-та кі не 
ага ва рыц ца: у ча кан ні па ста но-
вак — ін шых, з по шу кам — мож-
на бы ло жыць га да мі. Гэ та я пра 
ай чын ную тэ ат раль ную пра сто ру, 
якая ў асноў ным усё ж пра сяк ну та 
ду хам тра ды цыі. Гэ та доб ры дух, 
ён па трэ бен і спра ву сваю так са ма 
ро біць. Але жыц цё мя ня ец ца, і хо-
чац ца ін ша га тэ ат ра, які да па мо жа 
зноў і зноў ра біць рэ ві зію свя до-
мас ці з яе ўс пры ман нем су час нас-
ці. Пры чым той, якая на во кал, то 
бок ай чын най. І хо чац ца не мне 
ад ной.

Та му, ка лі ў пра гра ме між на-
род на га тэ ат раль на га фо ру му 
«Тэ Арт» з'я віў ся блок су час най 
бе ла рус кай дра ма тур гіі, гэ та па да-
ло ся, мо жа быць, больш важ ным, 
чым па пя рэд нія фес ты ва лі, ары-
ен та ва ныя на за меж ныя па ста ноў-
кі. Яны так са ма бы лі па трэб ны і 
зра бі лі сваю спра ву. Па-пер шае, 
вы яў ля лі пуб лі ку, якая шу кае і ча-
кае ад тэ ат ра ўзру шэн ня. Знай-
шлі. Вы яві лі тых, хто ёсць, і на ват 
(гэ та ўжо па-дру гое) пад рых та ва-
лі свай го гле да ча, з ад па вед ным 
гус там і па тра ба ван ня мі да якас ці 
па ста но вак. І трэ цяе: пры ваз ныя 
за меж ныя спек так лі ста лі штурш-
ком для раз віц ця і по шу ку ай чын-
ных твор цаў, якім (як ака за ла ся!) 
ёсць што ска заць. Чац вёр ты кло-
пат: дбаць пра тое, у якіх фор мах 

і пра явах су час насць мо жа пры хо-
дзіць са сцэ ны да гле да ча.

«На ша за да ча — на да ваць ува-
гу не дзяр жаў ным тэ ат рам, па ка-
заць ма ла дых, та ле на ві тых асоб, 
якія ча ка юць но ва га по гля ду на 
рэ чы і з'я вы рэ ча іс нас ці. Ёсць гля-
дач, які да гэ та га га то вы, але мы 
не імк ну лі ся іс ці за гле да чом, на-
ад ва рот, гля дач па ві нен пад цяг-
вац ца, вы хоў вац ца не маўк лі вым 
спа жыў цом твор ча га пра дук ту, а 
раз важ лі вым ча ла ве кам, які ду-
мае і скі ра ва ны на по шук і экс пе-
ры мент як ру ха вік раз віц ця, — ад-
зна чае Ан жа лі ка КРА ШЭЎ СКАЯ, 
ды рэк тар Цэнт ра ві зу аль ных і 
вы ка наль ніц кіх мас тац тваў «Арт 
Кар па рэйшн», які ў парт нёр стве 
з «Бел газп рам бан кам» за сна ваў 
і ар га ні зоў вае «Тэ Арт».

Тут ха це ла ся б ад зна чыць: са-
праў ды, гэ та не адзі ны тэ ат раль-
ны фес ты валь у Бе ла ру сі. Ёсць і 
фес ты валь бе ла рус кай дра ма тур-
гіі, ёсць і між на род ныя — кштал-
ту «Па на ра мы» ці «Бе лай ве жы». 
Ёсць, урэш це, На цы я наль ная тэ-
ат раль ная прэ мія. І ўсе — па трэб-
ныя, за па тра ба ва ныя, ка рыс та юц-
ца па ва гай. Ча му ж та кая ўва га 
«Тэ Ар ту», які пач нец ца на пры кан-
цы ве рас ня?

Ён, зна ё мя чы з вы дат ны мі 
ўзо ра мі за меж на га мас тац тва (а 
ў пра гра ме сё ле та, на прык лад, 
па ста ноў кі Ал ві са Хер ма ні са, 
Ос ка ра са Кар шу но ва са), дбае 
пра ай чын ную ін тэ ле кту аль ную і 
прос та ча ла ве чую пра сто ру. Але 
акра мя та го, у гэ тай бе ла рус кай 
гра мад скай пра сто ры ёсць з'я вы, 
на якія чуй на рэ агуе мас тац тва, у 
тым лі ку тэ ат раль нае. З-за та го, 
што ёсць па трэ ба ра біць і ства-
раць, уз ні ка юць ма лень кія тэ ат ры, 
асоб ныя пра ек ты ці твор цы, якім 
хо чац ца вы ка зац ца з на го ды та-
го, што ад бы ва ец ца на во кал. Гэ та 
тыя зру хі ў бе ла рус кім тэ ат ры, якія 
не так прос та за ўва жыць: яны не-
дзе да лё ка ці глы бо ка сха ва ныя, 
да гле да ча ім не так прос та не тое 
што да сту кац ца — на огул вый сці. 

Але ёсць тэ ат раль ны рух, які аба-
пі ра ец ца на раз ва жан ні пра су час-
нае жыц цё і ча ла ве ка ў гэ тым све-
це; рух, зні та ва ны з гра мад скай 
пра сто рай. Ён яе ад люст роў вае, 
асэн соў вае і шу кае ад ка зы на пы-
тан ні. Вось ча му тэ атр па да ец ца 
мне вель мі ма гут ным мас тац твам 
па маг чы мас ці ўздзей ні чаць на 
ча ла ве ка, мя ня ю чы тым са мым 
гра мад ства. Для мя не тут са мае 
важ нае, што гэ та гра мад ства бе-
ла рус кае.

— Толь кі ў Мін ску ў нас ёсць 
жы вая, не за леж ная куль тур ная 
сцэ на, якая раз ві ва ец ца. І праз 
на шу пра гра му сё ле та мы хо чам 
яе ад крыць у пер шую чар гу для 
са міх бе ла ру саў, якія ва ўмо вах 
на шай ін фар ма цый най пра сто ры 
не ве да юць, што ад бы ва ец ца ў 
су сед нім пад' ез дзе, — раз ва жае 
Аляк сей СТРЭЛЬ НІ КАЎ, ка ар-
ды на тар «бе ла рус кай» пра гра-
мы фо ру му. — Мы звяр ну лі ся 
да тэ ат раль най су поль нас ці. 
Да Вя ча сла ва Іна зем ца ва і ці-
ка ва га пра ек та «Пласт фор ма», 
які бу дзе прад стаў ле ны ў рам-
ках «Тэ Ар та». Мы звяр ну лі ся да 
Аляк санд ра Мар чан кі з Цэнт ра 
бе ла рус кай дра ма тур гіі і па пра сі-
лі пад рых та ваць сваю пра гра му: 
у іх пра вод зяц ца дра ма тур гіч ныя 
ла ба ра то рыі і ёсць кан крэт ны вы-
нік гэ тай пра цы. Звяр ну лі ся да 
Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў, 
і тыя спек так лі, якія звы чай на з'яў-
ля юц ца фак там сту дэнц ка га жыц-
ця, увай шлі ў на шу пра гра му. Ёсць 
Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай 
дра ма тур гіі. На ша пра гра ма да-
стат ко ва рэ пре зен та тыў ная.

Але гэ та пра гра ма яшчэ і ак-
тыў ная. Не прос та прый сці па-

гля дзець, а ўклю чац ца ў раз мо-
вы, спрэч кі, ву чыц ца гля дзець, 
ра зу мець і ства раць тэ атр. Та му 
што ў рам ках фо ру му шмат май-
стар-кла саў, су стрэч, сё ле та яшчэ 
да да ец ца і аду ка цый ны пра ект. І 
цу доў на тое, што гэ та не ка му па-
трэб на, што так са ма зда ец ца дзіў-
ным для Бе ла ру сі: тэ атр жа на огул 
не тое мас тац тва, якое мо жа пры-
нес ці ды ві дэн ды ў біз не се. І гэ та 
яшчэ ад на асаб лі васць гэ та га фо-
ру му: кож ны з парт нё раў, якія яго 
ла дзяць, ве да юць, на вош та гэ та 
ро бяць.

— Мож на пра жыць цу доў на на 
буль бе і са ле. Так елі, не па мі ра-
лі ад гэ та га, жы лі. Але ёсць яшчэ 
ба на ны, ана на сы. Яны мо гуць па-
да бац ца ці не. Але па каш та ваць іх 
вель мі ці ка ва, — раз ва жае Вік тар 
БА БА РЫ КА, стар шы ня праў лен-
ня «Бел газп рам бан ка». — Дык 
да вай це па каш ту ем неш та ін шае, 
каб аца ніць смак сва ёй род най 
ежы. Так жа і з мас тац твам. Мы 
па каш та ва лі не ча га ін ша га — і 
за ха це ла ся звяр нуц ца да свай го, 
зра біць яго больш раз на стай ным. 
У чым прын цы по вая пра ца нас як 
парт нё раў (нам ад па чат ку ха це-
ла ся ба чыць ся бе не спон са ра мі, а 
ме на ві та парт нё ра мі): мы не фі нан-
су ем кан крэт ныя па ста ноў кі, мы 
імк нём ся фі нан са ваць па бу до ву 
сіс тэ мы, у якую ўпі са ны тэ атр, які 
раз ві ва ец ца па-за рам ка мі дзяр-
жаў ных струк тур. І вось кан крэт-
ныя вы ні кі: па шы рэн не бе ла рус кай 
пра гра мы, ча му мы шчы ра ра ды. 
Та му што ў гэ тым пра ек це мэ та — 
вый сці з іза ля цыі ін тэ ле кту аль най 
пра сто ры і за да во ле нас ці тым, што 
мы ад но ад на го хва лім і ка жам, як 
усё доб ра. Да вай це спы та ем не ка-
га ін ша га: а бе ла рус кі тэ атр па-за 
Бе ла рус сю ка мусь ці па да ба ец ца? 
Каб ад ка заць на гэ тае пы тан не, 
ро біц ца яшчэ адзін цу доў ны крок: 
за про ша ныя гос ці, якія бу дуць гля-
дзець бе ла рус кую пра гра му. Па-
гля дзець на ся бе чу жы мі, ін шы мі 
ва чы ма так са ма вель мі важ на дзе-
ля раз віц ця.

І гэ та ўсё пра тэ атр. Пра яго 
раз ва жа юць важ ныя, ра зум ныя 
лю дзі, якія ад чу лі яго сі лу. І якія 
ра зу ме юць: мас тац тва — люс-
тэр ка, у якім ад бі ва ец ца жыц цё 
гра мад ства. Люс тэр ка, у якім пра-
сцей за ўва жыць не дас ка на лас ці 
воб ра зу, яно да зва ляе зра зу мець, 
што ска рэк та ваць ці на огул вар-
та змя ніць імідж, каб ад бі так у 
люс тэр ку спа да баў ся. Тэ атр для 
мя не — маг чы масць па гля дзець 
на ся бе збо ку. І я з та го са ма га 
пер ша га спек так ля, які мя не так 
уз ру шыў на пер шым кур се, шу каю 
па ста ноў кі, якія пра мя не і пра нас. 
Я іх шу каю ў бе ла рус кіх тэ ат рах. І 
не без пос пе ху...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Яшчэ Ста ні слаў скі ка заў, што тэ атр 
па чы на ец ца з ве шал кі. А ці за дум ва-
лі ся вы над тым, што буд ні ар тыс таў 
Вя лі ка га тэ ат ра па чы на юц ца з кас цю-
маў? Бяс кон цыя пры мер кі і рэ пе ты-
цыі. Не ка то рыя з са ліс таў ба ле та пры-
зна юц ца, што ў кас цю мах рэ пе ты цыі 
пра хо дзяць ляг чэй. Яны да па ма га юць 
вель мі яск ра ва ўя віць са бе воб раз 
пер са на жа, яко га трэ ба сыг раць. Але, 
се дзя чы ў за ле, на огул не за дум ва еш-
ся, як кас цю мы ства ра юц ца.

У не вя лі кіх па мяш кан нях, сха ва ных 
ад ва чэй гле да чоў, на ра джа ец ца пры га-
жосць. Раз мо вы амаль не чу ваць, толь кі 
мак сі маль ная скан цэнт ра ва насць і гу кі 
швей най ма шы ны, якія па ру ша юць ці шы-
ню. Ва кол рас кі да ны па пя ро выя эс кі зы, 
якія ўжо праз не каль кі дзён ста нуць пры-
го жай су кен кай аль бо сур ду там.

Кас цю мы тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла-
ру сі ста лі яго свое асаб лі вай «ра зы нкай». 
Усе дзі вяц ца і за хап ля юц ца імі як на сцэ-
не, так і ў фае, дзе яны вы стаў ле ны — не-
здар ма на іх фо не так лю бяць фа та гра-
фа вац ца лю дзі.

Тым больш што та кую пры га жосць апра-
на лі на ся бе мно гія вя до мыя ар тыс ты. Пер-
шай і сла ву тай опер най «зор кай» Бе ла ру сі 
ста ла на род ная ар тыст ка Са вец ка га Са ю-
за, пер шая бе ла рус кая Кар мэн — Ла ры са 
Алек санд роў ская. Яе кас цю мы на пра ця гу 
доў га га ча су зна хо дзі лі ся ў кас цю мер най 
тэ ат ра. На жаль, да сён няш ніх дзён яны не 
да жы лі. Тым не менш сён ня тэ атр за хоў вае 
са праў ды ўні каль ныя эк зэмп ля ры.

У кас цю мер ным цэ ху Вя лі ка га тэ ат ра 
опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь зна хо-
дзіц ца больш за 25 ты сяч кас цю маў. А ка лі 
па лі чыць усё ра зам — з абут кам, га лаў ны-
мі ўбо ра мі і на кід ка мі, — то сме ла мож на 
па мна жаць на тры. Гэ тая ліч ба ўклю чае ў 
ся бе кас цю мы да па ста но вак, якія не ка лі 
іш лі ў тэ ат ры і якія ідуць па сён ня. Бяс кон-
цыя кру га выя ка лі до ры, у якіх толь кі па 
над пі сах мож на ад роз ніць кас цю мы ар-
тыс таў ба ле та ад опер ных, за хоў ва юць у 
са бе мност ва та ям ніц. Ні во дзін швей ны цэх 
не мо жа паў та рыць сцэ ніч ныя строі, якія 
па шы лі ў тэ ат ры. Тут зна хо дзяц ца строі, 
якія шы лі для ба ле таў 80-х га доў. Яны ў 
вы дат ным ста не. Усе раз ве ша ны не ў ал-
фа віт ным па рад ку, а ў за леж нас ці ад іх 
пры зна чэн ня: ха ра выя, соль ныя і г.д. Но-
вым ра бот ні кам спат рэ біц ца як мі ні мум два 
га ды, каб пе ра стаць блы тац ца ў іх.

Кас цю мы за хоў ва юць, не пад трым лі ва-
ю чы спе цы яль ных тэм пе ра тур. Ёсць ся род 
іх строі, якія нель га мыць з-за асаб лі вас-
цяў тка нін і коль кас ці ка мя нёў. Іх ад да юць 
у хім чыст ку. Не так даў но ў опер ным тэ-
ат ры шы лі кас цю мы, якія ўруч ную раз-
ма лёў ва лі роз ны мі фар ба мі. Іх так са ма 
нель га бы ло мыць. Іх чыс ці лі з да па мо гай 
спе цы яль ных пры ста са ван няў.

Ад наў ля юць адзен не па ме ры знош-
ван ня. Але цал кам спек так лі, кас цюм у 
кас цюм, не маг чы ма ад на віць. Ка лі адзен-
не моц на зна сі ла ся, яго пе ра да юць у ха-
рэа гра фіч ны ка ледж ці ін сты тут куль ту ры. 
У арэн ду іх не да юць. А вось абу так за-
каз ва юць на ад ным з кам бі на таў Мін ска. 
У тэ ат ры сён ня ня ма свай го цэ ха па яго 

па шы ве. Ін шая гіс то рыя з пу ан та мі — 
у ба ле рын яны аме ры кан скія.

Люд мі ла ХІТ РО ВА (ба ле ры на Вя лі ка га 
тэ ат ра Бе ла ру сі) рас ка за ла:

— У не ка то рых ба ле рын ёсць па дзе сяць 
пар пу ан таў: да кож на га спек так ля свая. 
Ка лі ка заць пра мя не, то я маю толь кі ад ну 
па ру — не люб лю раз нош ваць. Ма гу яе на-
сіць не каль кі ме ся цаў. Але ж у тэ ат ры раз 
на тры ме ся цы кож най ба ле ры не вы да юць 
но вую па ру. Для роз ных спек так ляў па трэб-
ны пу ан ты роз на га ко ле ру, та му я іх са ма 
рас фар боў ваю, а по тым мыю. За хоў ваю іх 
прос та: пас ля спек так ля пра суш ваю, по тым 
мыю ў праль най ма шы не аль бо ўруч ную і 
склад ваю ў спе цы яль ныя асоб ныя па ке ты, 
якія пра пус ка юць па вет ра.

А вось ба лет ныя пач кі за хоў ва юць 
інакш, чым ас тат нія кас цю мы. Іх скла да-
юць ад на на ад ну. Раз веш ваць іх нель-
га — мо жа зла мац ца аб руч! Ме на ві та ў 
ба ле тах вы ка рыс тоў ва ец ца най боль шая 
коль касць убо раў.

Ад ным з са мых скла да ных кас цю маў, 
які да вя ло ся шыць і на які быў за тра ча ны 
51 метр тка ні ны — іс пан ская су кен ка да 
спек так ля «Ле бя дзі нае во зе ра». Ла ры са 
Фі лі мо наў на МЕЛЬ НІК ус па мі нае:

— Шы лі гэ ты ўбор мы са ліст цы ба ле-
та Ра і се Кра соў скай, ця пер яна ўжо на 
пен сіі. Ар тыст ка ха це ла, каб уся спад ні ца 
звер ху да ні зу бы ла ў ма лень кіх ру шах. 
Прый шло ся шыць. Спад ні ца атры ма ла ся 
вя лі кая, пыш ная.

У опе ры са мы мі скла да ны мі па кас цю-
мах з'яў ля юц ца гіс та рыч ныя па ста ноў кі. 
Але акра мя скла да нас ці па шы ву, гэ тыя кас-
цю мы яшчэ і вель мі цяж кія. На прык лад, у 

опе рах «Ба рыс Га ду ноў» і «Ха ван шчы на».
Ба ры то на Вя лі ка га тэ ат ра Ста ні сла ва 

ТРЫ ФА НА ВА вель мі час та мож на ўба-
чыць на сцэ не ў воб ра зе гіс та рыч на га 
пер са на жа. Ар тыст пры знаў ся:

— Ка лі та кі кас цюм апра на еш, усё змя ня-
ец ца: і го лас, і ха да. Кас цюм па ві нен доб ра 
ся дзець, у ім не аб ход на ад чу ваць ся бе кам-
форт на. Не менш важ ны мо мант — якасць 
тка ні ны! Бо на сцэ не вель мі го ра ча.

На тал ля ХА РАБ РО ВА — на чаль нік па-
шы вач на га цэ ха Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 
ба ле та рас ка за ла, што ў іх мож на знай сці 
кас цю мы з мі ну ла га ста год дзя:

— За раз у тэ ат ры за хоў ва юц ца кас цю-
мы 1958 го да, з опе ры «Ма дам Ба тэрф-
ляй» Пу чы ні. Але кас цю маў да спек так-
ляў столь кі, што трэ ба мець са праўд ную 
вы трым ку, каб па спя ваць пе ра апра наць 
ар тыс таў.

Гле да чы ідуць у тэ атр опе ры і ба ле та, 
каб па слу хаць спе вы вя до мых ар тыс таў 
ці па гля дзець, як тан цу юць са ліс ты ба-
ле та. І, без умоў на, аца ніць спек такль ва 
ўсёй яго пры га жос ці, у тым лі ку і кас цю мы. 
Гэ та на За ха дзе на ват у тэ ат рах опе ры і 
ба ле та прак ты ку юць мі ні ма лізм на сцэ не і 
ў кас цю мах. Наш тэ атр больш тра ды цый-
ны, і кас цю мы — адзін з яр кіх склад ні каў, 
які да зва ляе гле да чу ад чуць, што пры-
ход у тэ атр — гэ та свя та. Кас цю мы да 
спек так ляў — гэ та і част ка тэ ат раль най 
гіс то рыі, якая, маг чы ма, не ўза ба ве пра-
явіц ца ў вы гля дзе свое асаб лі ва га му зея 
пры тэ ат ры.

Іна КОР САК
�

«ТЭ АРТ» І ВА КОЛ, аль бо Як мас тац тва 
мя няе ча ла ве ка

Жыц цё мя ня ец ца, 
і хо чац ца ін ша га тэ ат ра, 
які да па мо жа зноў і зноў 
ра біць рэ ві зію свя до мас ці 
з яе ўс пры ман нем 
су час нас ці.

Мы па каш та ва лі не ча га 
ін ша га — і за ха це ла ся 
звяр нуц ца да свай го, 
зра біць яго больш 
раз на стай ным. 

КАБ КАС ЦЮМ ЧЫК СЯ ДЗЕЎ...
Як вы гля да ла ма дам Ба тэрф ляй у 1958 го дзе?

У свой час Ян ка Ку па ла быў 
маг ні там, цэнт рам, ва кол яко га 
ар га ні зоў ва ла ся лі та ра тур нае 
жыц цё кра і ны. Яго паэ зія за хап-
ля ла, на тхня ла і да ва ла па чуц цё 
ўпэў не нас ці ў сва ім бе ла рус кім са-
ма вы зна чэн ні. І за раз дом-му зей 
у цэнт ры жы ва піс на га ста ліч на га 
пар ку не пе ра стае су стра каць гас-
цей, збі раць у сва іх сце нах май-
строў сло ва і яго ама та раў.

Ёсць пад ста ва зноў за зір нуць у 
лі та ра тур ны му зей дзе ля вы стаў кі 
«Май го жыц ця бяс смерт ны цень», 
якая пры све ча на 70-год дзю з дня 
за сна ван ня лі та ра тур на га му зея 
Ян кі Ку па лы. Ад крыц цё, якое ад-
бы ло ся 19 ве рас ня, пры мер ка ва-
на да юбі лей ных ура чыс тас цяў 
«Яшчэ адзін крок на пе рад!». Трэ-
ба ўзга даць, што пры го жы ўзноў-
ле ны дом — гэ та не пер ша па чат-
ко вае мес ца ўша на ван ня паэ та. 
Рэт ра спек тыў ны раз дзел вы стаў-
кі па ка жа пер шую ста цы я нар ную 
экс па зі цыю му зея Ян кі Ку па лы, 
што бы ла ад кры та ў 1945 го дзе 
на трэ цім па вер се До ма праф-
са юзаў: пры жыц цё выя вы дан ні 
тво раў кла сі ка, аў то гра фы, ары-
гі наль ныя фо та здым кі і аса біс тыя 
рэ чы паэ та. Асоб на мож на ўба-
чыць рэ чы, не ка лі зной дзе ныя на 
па пя лі шчы ку па ла ва га до ма, які 
зга рэў яшчэ ў па чат ку вай ны.

Раз дзел вы ста вы «Збі раль ні кі 
і за ха валь ні кі» рас ка жа пра тых, 
хто стаў паслядоўні ка мі Ула дзі-
сла вы Фран цаў ны Лу цэ віч, жон кі 
паэ та і са ма га ад да на га ча ла ве ка 
спра ве за ха ван ня спад чы ны. Ся-
род лю дзей, якія заў сё ды ства ра-
лі з му зея куль тур на-асвет ніц кі 
цэнтр, бы лі на ву коў цы і пісь мен-
ні кі Іо сіф Жы до віч, Ян ка Ша ра-
хоў скі, лі та ра ту раз на вец і кры тык 
Ула дзі мір Юрэ віч, Аляк сандр Еса-
коў, Алесь Баж ко, Аляк сей Ку ла-
коў скі, тра ю рад ная пля мен ні ца 
паэ та Жан на Да пкю нас.

Раз дзел «Дзень сён няш ні» 
па ка жа, што по шу кі сля доў кла-
сі ка не па він ны быць спы не ны: 
апош нія па ступ лен ні ў лі та ра тур-

ны му зей Ян кі Ку па лы ўклю ча-
юць кні гі з аў то гра фа мі Ян кі Ку-
па лы, ад шу ка ныя ў 2012 го дзе, 
па да рун кі мас та коў, гра мад скіх 
і дзяр жаў ных дзея чаў ды прос та 
не абы яка вых лю дзей.

Гіс то рыя жыц ця паэта аб рас-
ла шмат лі кі мі ле ген да мі, якім 
мож на ве рыць ці не вы каз ваць 
зда гад кі, вер сіі; у бія гра фіі кла-
сі ка для нас шмат пра бе лаў, 
шмат інт ры гу ю чых, за гад ка вых 
мес цаў, та му пра ца му зея яшчэ 
больш каш тоў ная: яна мо жа па-
ка заць нам тое ня мно гае — жы-
вое, ма тэ ры яль нае, шмат знач-
нае — што за ха ва ла ся.

«МУ ЗЕЙ 
ЯК РОД НЫ ДОМ»
Вя ча слаў РА ГОЙ ША, док-

тар фі ла ла гіч ных на вук, пра-
фе сар, за гад чык ка фед ры тэ-
о рыі лі та ра ту ры фі ла ла гіч на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та.

— Дзяр жаў ны лі та ра тур ны 
му зей Ян кі Ку па лы — вя ду чая 
ўста но ва Бе ла ру сі ся род лі та-
ра тур ных му зе яў. Ён быў та кім 
на па чат ку, і та кім жа за ста ец ца 
ця пер. Хоць і пас ля яго ства рэн-
ня ўзнік лі ін шыя му зеі, у пры ват-
нас ці, лі та ра тур ны му зей Яку ба 
Ко ла са ці му зей гіс то рыі бе ла рус-
кай лі та ра ту ры. Па мя таю, ка лі я 
быў сту дэн там, на ад ным кур се 
са мной ву чы ла ся Жан на Ка зі-
мі раў на Кас пя ро віч (Да пкю нас), 
бу ду чая су пра цоў ні ца і ды рэк тар 
му зея амаль на пра ця гу двац ца ці 
га доў. Яна ж тра ю рад ная пля мен-
ні ца Ян кі Ку па лы, бліз кая сва яч ка 
цёт кі Ула дзі, то бок Ула дзі сла вы 
Фран цаў ны Лу цэ віч, жон кі Ку па-
лы. У 1958 го дзе праз Жан ну Ка-
зі мі раў ну мы звя за лі ся з Ула дзі-
сла вай Фран цаў най і яна зра бі ла 
так, што на су бот ні ках (а та ды ў 
сту дэн таў па ста ян на ла дзі лі ся 
су бот ні кі) мы ста лі пра ца ваць на 
бу доў лі до ма-му зея Ян кі Ку па лы. 
На жаль, цёт ка Ула дзя не да жы-

ла да ад крыц ця му зея, а мы там 
бы лі. Ба чы лі Пят ра Глеб ку, Іва-
на Ша мя кі на і ін шых вы дат ных 
пісь мен ні каў. Так ста ла ся, што з 
му зе ем я кан так та ваў увесь гэ-
ты час. У 1996 го дзе ства рыў ся 
між на род ны фонд Ян кі Ку па лы, 
мя не вы бра лі стар шы нёй фон ду, 
на мес ні цай ста ла Жан на Ка зі мі-
раў на. Му зей з да па мо гай фон ду 
вы даў у свой час ці ка выя ка та ло гі 
ру ка пі саў Ян кі Ку па лы. Толь кі гэ-
ты му зей у Бе ла ру сі мо жа па хва-
ліц ца та кі мі ка та ло га мі, ды і ін шы-
мі на быт ка мі так са ма. У апош нія 
га ды ў му зеі ство ра ны зу сім но-
выя экс па зі цыі, зроб ле ныя з да-
па мо гай най ноў шых тэх на ло гій. 
Ка лі пры яз джа юць гос ці, яны ў 
за хап лен ні, бо ма ла дзе лі та ра-
тур ныя ма тэ ры я лы экс па ну юц ца 
на та кім тэх ніч ным уз роў ні і з та-
кой лю боўю. Я лі чу, што не толь кі 
ў му зей най, але і ў куль тур най 
пра сто ры Бе ла ру сі лі та ра тур ны 
му зей Ян кі Ку па лы — вы дат ны 
ася ро дак, якім мо жа га на рыц ца 
ўся Бе ла русь.

Вік тар ШНІП, па эт, га лоў ны 
рэ дак тар вы да вец тва «Мас-
тац кая лі та ра ту ра»:

— Му зей імя Ян кі Ку па лы для 
мя не як род ны дом. Я на ра дзіў ся 
ў дзе ся ці кі ла мет рах ад Вя зын кі, 
ад куль ро дам па эт, там жа зна-
хо дзіц ца фі лі ял му зея Ян кі Ку па-
лы, а ў ім — яго ка лыс ка. Сам жа 
му зей так са ма род ны для ўсіх бе-
ла ру саў, якія га на рац ца ім ёна мі 
Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак-
сі ма Баг да но ві ча... Яго ства рэн-
не 70 га доў та му — гэ та вя лі кая 
за слу га цёт кі Ула дзі, жон кі паэ та, 
так са ма ма ёй зям ляч кі, чым я 
га на ру ся. Усе на шы да ро гі ра на 
ці поз на пра хо дзяць праз гэ тае 
мес ца. А хто тут не быў — па ві-
нен па бы ваць, і не ад ной чы, каб 
зра зу мець, хто мы та кія.

Я заў сё ды з ра дас цю пры хо-
джу і ўдзель ні чаю ў ім прэ зах, якія 
ад бы ва юц ца ў му зеі. Тут пра цу-
юць лю дзі, ад да ныя сва ёй пра-
фе сіі, яны бе раж лі ва ад но сяц ца 
да тво раў, спад чы ны кла сі ка, да 
яго імя. У нас ёсць тры кі ты: му-
зеі Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са і 
Мак сі ма Баг да но ві ча. Зра зу ме ла, 
ёсць му зей гіс то рыі лі та ра ту ры, 
але ка лі б не бы ло Ку па лы...

Лі та ра тур ны му зей імя Ян кі Ку-
па лы бу дзе і 700 га доў іс на ваць, 
бо гэ тая спад чы на не страч вае, 
а толь кі на бы вае каш тоў насць. 
Тут ка ра ні на шай паэ зіі, куль ту-
ры, кла сі кі. Прой дзе 100, 200, 300 
га доў, але му зей не знік не: бу дзе 
па шы рац ца, уз ба га чац ца, а імя 
Ку па лы бу дзе вы шэй і вы шэй.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ДОМ, ДЗЕ ЯД НА ЮЦ ЦА СЭР ЦЫ
По шу кі спад чы ны Ян кі Ку па лы не спы ня юц ца ўжо 70 га доў

Дзяр жаў ны лі та ра тур ны му зей Ян кі Ку па лы жы ве даў жэй, чым пра цяг ва ла ся жыц цё 
са мо га паэ та — уста но ве сё ле та спаў ня ец ца 70 га доў. Гэ ты юбі лей азна чае, што спад чы-
на не звы чай на га та лен ту на ша га зем ля ка больш ма гут ная, чым ад чу валь нае, рэ аль нае 
жыц цё. Гэ та зна чыць, што паэ зія, дра ма тур гія і пе ра кла ды Ку па лы — не вы пад ко выя, 
і яны ня змен на ўпле це ны ў бе ла рус кую куль ту ру і свя до масць. Гэ та зна чыць, што му-
зею, ня гле дзя чы на крыўд ныя стра ты ар хі ваў і біб лі я тэ кі пес ня ра, да гэ та га ча су ёсць 
што па ка заць уні каль на га, аў тэн тыч на га, та го, да ча го да кра наў ся кла сік.

Ста ра жыт ную тэх ні ку ткац тва 
на до шчач ках пра па нуе асво-
іць 20 ве рас ня ма наш ка Ва-
са. Цу доў ны ча ла век і мас так, 
шчы рая па дзвіж ні ца фак тыч-
на ад на ві ла даў няе ра мяст во 
ткац тва на до шчач ках.

Мас так заў сё ды за ста ец ца мас-
та ком, не за леж на ад та го, ку ды яго 
пры вёў лёс. А мо жа, гэ та і ёсць лёс 
у дзе ян ні: ка лі ты ра зу ме еш, што 
не прос та жы веш, а слу жыш. У 
тым лі ку і мас тац тву. Ма наш ка Ва-
са слу жыць Бо гу. Але яна слу жыць 
і лю дзям, і мас тац тву. У мі ну лым 
мас тацт ва знаў ца Ве ра Се лі вон-
чык, яна ву чы ла ся ў Бе ла рус кай 
дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў, 
зай ма ла ся да сле да ван ня мі ткац-
тва і вы шыў кі бе ла рус ка га Па дняп-
роўя пад кі раў ніц твам пра фе са ра 
Мі ха ся Ра ма ню ка, а по тым пра-

ца ва ла ў сла ву тай «Скарб ні цы». 
Вя до ма, та кі до свед не мог быць 
за бы ты зу сім і ад кі ну ты пас ля та го, 
як у 2002 го дзе яна пры ня ла ма-
нас кі по стрыг з імем Ва са.

І ўжо ў сва ім но вым слу жэн ні 
яна пра цяг вае нес ці мас тац тва і 
руп лі ва ад коп вае ў не трах гіс то рыі 
за бы тыя мас тац кія прак ты кі — рэ-
кан стру я ваць тэх ні ку пля цен ня на 
квад рат ных до шчач ках з дзвю ма 
за праў ле ны мі ніт ка мі яна здо ле ла 
ў 2013 го дзе. А ця пер гэ та му мо-
жа на ву чыц ца кож ны пад час май-
стар-кла са ў Му зеі бе ла рус ка га 
на род на га мас тац тва ў Раў бі чах, 
у рам ках вы ста вы «Са ма быт ныя 
воб ра зы су час нас ці».

Мас тач ка пра дэ ман струе, што 
ад на з са мых ста ра жыт ных тэх-
нік ткац тва, якою шмат ста год дзяў 
(на ват ты ся ча год дзяў) ка рыс та лі-
ся на шы прод кі, мо жа па спя хо ва 

вы ка рыс тоў вац ца і ця пер кож най 
гас па ды няй до ма. З да па мо гай 
до шча чак мож на вы раб ляць па-
ясы, галь шту кі, за клад кі, дэ ка ра-
тыў ныя па душ кі, тор бач кі і на ват 
дэ ка ра тыў ныя па но. А ка му ма ла 
ад на го за ня тку, то мож на на быць 
фак тыч на пад руч нік — «Ткац тва 
на до шчач ках. Прак тыч ны да па-
мож нік», на ват пад пі саць яго ў 
аў та ркі. Фі лі ял На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея ў Раў бі чах та кім 
чы нам да лу чае да тра ды цый на га 
бе ла рус ка га мас тац тва і ад на-
ча со ва пра па ноў вае, як пра вес-
ці вы хад ны дзень з ка рыс цю і з 
ку бач кам гар ба ты. Ак цыя вы дат-
ная, кошт дэ ма кра тыч ны (60 ты-
сяч бе ла рус кіх руб лёў), асаб лі ва, 
ка лі ўзяць пад ува гу, што гэ та му 
больш ня ма дзе па ву чыц ца...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
�

Ёсць на го да ска заць, што вя лі кі эк ран нас 
пес ціць. На ім ужо мож на ўба чыць ве ліч ную 
іс ланд скую пры ро ду ў кар ці не су мес най вы-
твор час ці Іс лан дыі, Гер ма ніі і Нар ве гіі «Пра 
ко ней і лю дзей». У пра мым сэн се пра ко ней 
і лю дзей, пра іх тра пят кія ад но сі ны па між 
са бой і пра тое асаб лі вае мес ца, якое гэ-
тыя жы вё лы зай ма юць у куль ту ры і ду шы 
іс ланд цаў.

Кар ці на Бе не дык та Эр лінг са на ўжо атры ма ла 
столь кі ўзна га род, што пе ра ліч ваць не пры стой на, 
ды і сто міш ся. Пяць гіс то рый з гу ма рам і ра ман ты кай 
бу дуць раз горт вац ца ў іс ланд скім па сёл ку да 28 ве-
рас ня ў кі на тэ ат ры «Ра ке та».

Акра мя та го, па ра ві зу а лі за ваць (ці зра біць гэ та 
паў тор на) філь мы кла сі ка, гі ган та, ле ген ды кі не ма-
то гра фа і сюр рэа ліз му Лу і са Бу ню э ля з 24 па 28 ве-
рас ня. Ад кар цін «Ан да луз скі са ба ка» і «За ла ты век», 

якія дзі вяць уяў лен не і нер вы, — да шмат пла на вых, 
не ад на знач ных філь маў «Дзён ная пры га жу ня» (з 
са праў ды не па раў наль най Кат рын Дэ нёў) і «Сціп лае 
аба ян не бур жу а зіі».

Рэ жы сё ры з Іс лан дыі, Іс па ніі і... Поль шчы. Кі на-
тэ атр «Пе ра мо га» па ка жа рэт ра спек ты ву па ля ка 
Ежы Шту ра. Ён больш вя до мы як вы дат ны ак цёр, 
ды і спіс філь маў з яго іг рой бу дзе шы рэй шым. Але 
ад ной чы кі на ак цё ра па цяг ну ла на мес ца з ін ша га 
бо ку ка ме ры і з ру па рам у ру ках. Та ды ён дэ бю-
та ваў філь мам «Спіс па лю боў ніц», які так са ма бу-
дзе па ка за ны ў рэт ра спек ты ве. Мож на ўба чыць не 
толькі рэ жы сёр скія пра цы Шту ра, але і філь мы з 
яго ха рыз ма тыч ным тва рам на эк ра не: «Ты дзень з 
жыц ця муж чы ны», «На двор'е на заўт ра», «Спа кой» 
Кшыш та фа Кес лёў ска га, да ку мен таль ную стуж ку 
«Маё жыц цё ў мас тац тве» Мі ра сла вы Юр коў скай. 
Гля дзім з 22 па 26 ве рас ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ВЫ ТКА НА З ЛЮ БОЎЮ
У му зеі ў Раў бі чах на ву чаць ткаць па ясы

ТРЫ КІ НА ПА ДЗЕІ, 
НА ЯКІЯ ВАР ТА ЗВЯР НУЦЬ УВА ГУ
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