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Аляксандр РАДЗЬКОЎ

Слова пісьменніка

РЭКТАРЫ:
урыўкі з новай кнігі
ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА
МАЁЙ РЭКТАРСКАЙ ПРАЦЫ
Пасля чатырох месяцаў выканання абавязкаў пачалася працэдура ўзгаднення маёй кандыдатуры на пасаду рэктара. Вось
ужо для маючых адбыцца сустрэч з кіраўніцтвам краіны мне давялося грунтоўна рыхтавацца — сістэмна ацэньваць патэнцыял
і вызначыць перспектывы развіцця ўніверсітэта. На працягу трох гадоў я працаваў
прарэктарам па навуковай рабоце, сем гадоў — першым прарэктарам, таму і міністр
В. І. Стражаў, і яго намеснікі мяне добра
ведалі. Прэм'ер-міністр Уладзімір Васільевіч
Ярмошын, паглядзеўшы на мой службовы
спіс, пажадаў поспехаў на новай пасадзе.
На ўзгадненне да Аляксандра Рыгоравіча
мяне суправаджаў кіраўнік Адміністрацыі
Прэзідэнта М. У. Мясніковіч. Мы не былі
знаёмыя, таму Міхаіл Уладзіміравіч сустрэў
мяне даволі строга, запатрабаваў зашпіліць
гузікі пінжака і праінструктаваў, як я павінен весці сябе ў кабінеце кіраўніка дзяржавы. А вось Прэзідэнт, сустрэўшы мяне,
усміхнуўся, запрасіў сесці і адразу спытаў,
ці пайшло на карысць рашэнне пра пераход
нашага педагагічнага інстытута ў статус універсітэта. Я сказаў, што гэта стымулявала
ўвесь калектыў у навуковай і адукацыйнай
дзейнасці і дазволіць болей эфектыўна вырашаць кадравыя задачы ў эканамічным
і сацыяльным развіцці ўсходняга рэгіёна
краіны. Далажыў аб адкрыцці падрыхтоўкі
па новых спецыяльнасцях, у тым ліку выкладчыкаў замежнай мовы, эканамістаў,
юрыстаў, праграмістаў. Прэзідэнт нагадаў,
што Магілёўскі педінстытут быў адным з
найлепшых у Савецкім Саюзе, і скіраваў
маю працу на ўмацаванне традыцый, якія
сфарміраваліся ў нашай ВНУ, але ўжо сарыентаваных на ўмовы сучаснай, незалежнай Беларусі. А пасля стаў распытваць пра
выкладчыкаў:
— Як сябе адчувае, чым займаецца былы
рэктар Яўген Паўлавіч Кудрашоў?
Адказваю:
— Працуе дарадцам рэктара. Уваходзіць
у склад Савета ўніверсітэта, прысутнічае на
пасяджэннях рэктарата. Прыходзіў нават на
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абарону дысертацыі па тэорыі і методыцы
навучання матэматыцы — мы ўпершыню ў
гісторыі ВНУ адкрылі спецыялізаваны савет.
Ён ніколі не настойвае на сваім меркаванні,
але і не маўчыць, калі бачыць нешта не так.
Да гэтага часу ў справе карысны.
— А Капыцін?
— Капыцін капае! Ён зрабіў археалагічную карту Верхняга Падняпроўя. У экспедыцыях са студэнтамі абхадзіў-аблазіў
уздоўж Дняпра ўсе стаянкі старажытных
людзей у каменным веку, вывучыў і апісаў
курганныя пахаванні, прайшоўся па маршрутах руху і рассялення плямёнаў і ўсё гэта
нанёс на карту. У тым ліку і археалагічныя
помнікі ў раёнах, якія пацярпелі ад аварыі
на Чарнобыльскай АЭС. Паходы, раскопкі,
ночы ў палатках з размовамі каля вогнішча.
Студэнты Вячаслава Фёдаравіча абагаўляюць! Я лічу, што гэта прыклад дзейснай
ідэалагічнай працы! Маладыя людзі праз
натуральную прыроду свайго краю, праз
нялёгкую працу з рыдлёўкай, перасыпаючы пры гэтым зямлю рукамі і знаходзячы
старадаўнія артэфакты, слухаючы аповеды
свайго куміра пра старажытных людзей,
якія выжывалі ў няпростых умовах і, тым
не менш, знаходзілі для сваіх стаянак найпрыгажэйшыя прыродныя мясціны, убіралі
ў сябе любоў да роднай зямлі, адчуваюць
гонар за айчынную гісторыю, пранікаюцца
шчырай павагай да жыццялюбства і мудрасці прашчураў.
— Я таксама з Капыціным ездзіў на археалагічныя раскопкі! Незабыўныя часіны! — гледзячы на Мясніковіча, усклікнуў Прэзідэнт. —
А як сябе адчувае Трашчанок? — працягвае
распытваць Аляксандр Рыгоравіч.
— Чытае! І лекцыі, і кнігі, якія працягвае
«праглынаць» у вялікай колькасці. І калі ён
у што-небудзь паверыў, то яго ўжо не павернеш!
— І не паваліш! — усміхнуўся Прэзідэнт. — А яна?
Я разумеў, што ён пытае пра жонку Якава Іванавіча Трашчанка Таццяну Пятроўну.
Яна працавала лабаранткай кафедры нямецкай мовы, але з-за свайго таварыскага
і жывога характару была вядомая ва ўсім
універсітэце.
— Загадвае кафедрай нямецкай мовы.
Не, загадчык там ёсць...
Я не паспяваю закончыць, як Аляксандр
Рыгоравіч, махнуўшы рукою, працягвае:

— Я і не сумняваюся! Гэта ж рухавік! Яна
ўсіх разварушыць, арганізуе, ды яшчэ і запатрабуе з кожнага рэзультатаў у працы!
Студэнтамі мы яе ведалі болей, чым іншых
выкладчыкаў! А Рыер?
— Які? Рыгор Якаўлевіч, Рыер-бацька,
ужо памёр. А Якаў Рыгоравіч, Рыер-сын,
абараніў доктарскую дысертацыю, працуе
ў нас на гістарычным факультэце прафесарам, разам з Капыціным займаюцца археалогіяй, вакол іх заўсёды навуковая моладзь.
— Сына я не ведаю, а вось лекцыі Рыгора Якаўлевіча я слухаў з задавальненнем. Глыбокі вучоны і выдатны педагог! Мне
таксама падабаліся лекцыі па палітэканоміі
Іны Анатольеўны Прашляковай. Яна яшчэ
працуе?
— Яна доўгі час узначальвала факультэт
дашкольнага выхавання, па сутнасці, стварала гэты факультэт. Разумная, аўтарытэтная і прыгожая жанчына.
Тады мне здавалася, што Прэзідэнт акунуўся ў свае студэнцкія гады, у юнацтва.
У кожнага чалавека яны выклікаюць прыемныя ўспаміны, асабліва калі ты атрымаў
ад вучобы задавальненне, знаходзіўся ў коле разумных выкладчыкаў і цікавых сяброў.
У Аляксандра Рыгоравіча ўсё так і было, я
таму сведка — мы вучыліся ў адзін час, ведалі сваіх выкладчыкаў, і ў нас былі агульныя
сябры. Але толькі з часам я зразумеў, што ў
Прэзідэнта няма магчымасці проста аддацца прыемным успамінам. Ён выкарыстоўвае ў працы любы момант, любую сітуацыю,
каб прадумаць хвалюючую яго праблему,
знайсці адказ на пытанне, якое яго трывожыла. І пра Якава Іванавіча Трашчанка ён
тым разам пытаўся недарэмна. Ужо праз два
месяцы я прысутнічаў на нарадзе рэктараў
з удзелам Прэзідэнта. І ён зусім нечакана
падняў мяне для прадаўжэння размовы пра
гэтага выкладчыка. Яшчэ раз пацікавіўшыся
здароўем Трашчанка, Аляксандр Рыгоравіч перадаў яму заданне распрацаваць канцэпцыю вучэбнага курса гісторыі Беларусі.
Для школ і вышэйшых навучальных устаноў.
А мне, рэктару, даручыў арганізаваць працу
творчай групы Якава Іванавіча. Таму калі
я ўжо як міністр інструктаваў прэтэндэнтаў
на рэктарскую пасаду перад іх сустрэчай з
Прэзідэнтам, то рэкамендаваў ім не толькі
самым шчыльным чынам рыхтавацца па ўсіх
кірунках работы і развіцця іх універсітэтаў,

але і быць гранічна ўважлівымі да пытанняў
і даручэнняў Аляксандра Рыгоравіча. А ён,
дарэчы, любіў стасункі з рэктарамі, практычна ўсіх ведаў выдатна, ніколі не губляў
магчымасці наведаць універсітэт і аднойчы
мне сказаў, што пасаду рэктара лічыць адной з самых прывабных.
Прыехаўшы ў Магілёў, вечарам, у дзень
майго прызначэння, я звязаўся з губернатарам Барысам Васільевічам Батурам і
папрасіў сустрэчу, каб праінфармаваць яго
пра даручэнні Прэзідэнта. Мне патрэбна
была падтрымка абласнога кіраўніцтва ў
развіцці ўніверсітэта, таму такая сустрэча
бачылася проста неабходнай. Барыс Васільевіч прыняў мяне на наступны дзень
у восем гадзін раніцы. Слу хаў уважліва,
але мне падалося, што ён ведае не толькі
пра змест размовы са мной Прэзідэнта,
але нават і пра атмасферу гэтай сустрэчы.
Толькі пасля я даведаўся, што Мясніковіч
і Батура — даўнія сябры, таму нядзіўнай у
дадзеным выпадку была і яго дасведчанасць. З Барысам Васільевічам мы пасябравалі. Ён наколькі мог падтрымліваў наш
універсітэт, а мы дапамагалі яму развіваць
Магілёўскую вобласць.
Першым прарэктарам я працаваў сем
гадоў і за гэтыя гады набыў пэўны вопыт
кі раў ні ка ўні вер сі тэ та. Дзе ю чы рэк тар
М. А. Аўласевіч мне давяраў, былы рэктар
Я. П. Кудрашоў мне раіў і дапамагаў, больш
за тое, Міхаіл Аляксандравіч усе асноўныя
пытанні функцыянавання ВНУ, па сутнасці,
перадаручаў мне. І я «кіраваў». Таму здавалася, што і ў новым статусе для мяне ўсё
будзе па-ранейшаму. Я ж бачу і адчуваю
ўніверсітэт дасканальна, ва ўсіх яго праявах, зменіцца толькі кабінет. Як жа я памыляўся!
Ужо перад прызначэннем, пры падрыхтоўцы да сустрэчы з Прэзідэнтам, я ясна
ўсведамляў, што рэктар — гэта ўжо палітык. І ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Тваё
прызначэнне ўзгодніць Кіраўнік дзяржавы, і
тым самым ты непасрэдна ўваходзіш у яго
палітычную каманду, кіруешся яго выбарчай праграмай і абавязаны з максімальнай
аддачай працаваць над яе рэалізацыяй.
Прэзідэнт мае рацыю, асабіста разглядаючы і вывучаючы кандыдатуры на пасаду
кіраўніка ўніверсітэта. Любая ВНУ — гэта
кіпучы вулкан палітычных ідэй, ідэалагічных
дактрын, маладой і гарачай энергіі. Так бы-

ло ва ўсе часы! Таму рэктары па вызначэнні
палітыкі.
А ў пераносным сэнсе рэктар адказвае
за палітыку развіцця даверанай яму ўстановы. І гэта не меншы галаўны боль! Трэба
ацэньваць навуковы патэнцыял універсітэта, кадравы склад, матэрыяльную базу,
попыт на кадры, прадумаць узаемадзеянне
з рэспубліканскім і мясцовым кіраўніцтвам,
умацаваць міжнародныя сувязі, на гэтай базе сфарміраваць стратэгічныя і тактычныя
задачы перспектыўнага жыцця ВНУ і пераканаць у неабходнасці іх вырашэння даручаны табе калектыў. І калі ты не прымаеш
гэтыя палітычныя ўстаноўкі, не адчуваеш
іх глыбіню і шчыра не можаш ісці следам
за імі — лепей адмоўся ад пасады рэктара.
У жыцці ёсць многа цікавых заняткаў, якія
цалкам захопліваюць чалавека!
І яшчэ! Трэба знайсці ідэю, якая займае
прыкметнае месца ў існаванні і развіцці ўніверсітэта, якая, можа быць, ёсць і ў іншых
ВНУ, але ў цябе яна найболей яркая, прадукцыйная, болей пераканаўчая. Каб усе
рэктары-калегі разумелі і гаварылі: «Так, у
нашым універсітэце гэта таксама робіцца.
Але ў Магілёўскім гэта сапраўды пастаўлена
лепей!» Такія задачы я, як міністр адукацыі,
даваў усім кандыдатам на рэктарскую пасаду. А ў якасці дасягненняў універсітэта
прыводзіў прыклад сваіх разваг і дзеянняў
пасля прызначэння мяне рэктарам Магілёўскага ўніверсітэта.
З самага пачатку мне было зразумела,
што ў арганізацыі навуковых даследаванняў і дасягнення ў гэтым кірунку маштабных
вынікаў мы ніколі не абыдзем, напрыклад,
БДУ, і не толькі БДУ. Вучэбны працэс у кожным універсітэце павінен быць строга і якасна арганізаваны. Гэта святое, тут асабліва
вылучыцца таксама не выпадае. Прыкметна
ўмацаваць матэрыяльную базу, пабудаваць
вучэбны корпус з арыгінальнай архітэктурай... Грошай на гэта дакладна не знайсці.
Дамагчыся рэкордных спартыўных рэзультатаў — можна, але спорт часта непрадказальны. Усе гэтыя разважанні прывялі мяне
і маіх калег да думкі, што ўніверсітэт — гэта
яшчэ і ідэалагічны цэнтр. У навуковым, метадычным, арганізацыйным і вучэбна-выхаваўчым аспектах. І наш Магілёўскі ўніверсітэт
можа гэта прадэманстраваць, мусіць, лепей
за іншыя ВНУ краіны. Мы зможам гэтым вызначыцца!

Сапраўды, у кожным універсітэце, у тым
ліку і ў нашым, на навуковай аснове распрацоўваюцца базавыя канцэпцыі ідэалагічнай
работы, якія адразу ж непасрэдна адаптуюцца да жыцця праз студэнцкае асяроддзе.
Прывяду толькі два прыклады. Пасля
развалу Савецкага Саюза перастала быць
стратэгічнай ідэалогія марксізму-ленінізму.
У ВНУ востра стаяла пытанне, якой філасофіі вучыць студэнтаў. Менавіта ў Магілёўскім універсітэце прафесар М. І. Вішнеўскі
распрацаваў канцэпцыю філасофскага сінтэзу, якая прадвызначала вывучэнне ўсіх
устойлівых на дадзены час філасофскіх тэорый, што дэманструюць працэс пазнання і
асэнсавання навакольнага свету выдатнымі
мыслярамі. У тым ліку і Карлам Марксам,
Фрыдрыхам Энгельсам і Уладзімірам Леніным. І такі падыход да выкладання філасофіі
ва ўніверсітэтах атрымаўся запатрабаваны.
Больш за тое, у свой час Прэзідэнт даручаў
мне як міністру арганізаваць падрыхтоўку
школьных падручнікаў па грамадазнаўстве:
і краіна ўжо іншая, і грамадства пабудавана
іначай, і філасофія патрабуецца сучасная.
І я прасіў Міхаіла Іванавіча падрыхтаваць
такія падручнікі для 9—11 класаў. Ён разам са сваімі калегамі выпрацаваў канцэпцыю гэтага вучэбнага прадмета, яны склалі вучэбную праграму і напісалі падручнікі.
Школьнікі да гэтага часу па іх вучацца, і да
мяне не дайшло ніводнай рэкламацыі.
І другі прыклад — распрацоўка ў нашым
Магілёўскім універсітэце па даручэнні Прэзідэнта канцэпцыі выкладання ў ВНУ і школах краіны гісторыі Беларусі. Гэтую працу
выканаў творчы калектыў пад навуковым
кіраўніцтвам дацэнта Я. І. Трашчанка.
Пераклаў з рускай мовы
Кастусь ЛАДУЦЬКА.
Працяг будзе 28 мая.

ШТО МОЖА ТВОРЧЫ САЮЗ? Дзеячы тэатра будуць абмяркоўваць на з'ездзе
Сіла мастацтва — гэта як сіла
жыцця: пра яе можна наогул
не думаць, але калі яе аднойчы
адчуў, то будзеш клапаціцца, каб
не страціць. А ёсць асобы, для якіх
мастацтва, у прыватнасці тэатральнае,
і ёсць жыццё. Хтосьці адчувае, што
шчаслівае, хтосьці скажа, што драматычнае, хтосьці пагодзіцца, што
непрадказальнае — як само мастацтва. Але як у тэатры сюжэтныя лініі ствараюць інтрыгу, так і
ў рэальнасці без
яе немагчыма, як
і немагчыма пакінуць яе без вырашэння. Найбліжэйшую тэатральную інтрыгу чакаем
23 мая, калі адбудзецца чарговы з'езд Беларускага саюза тэатральных
дзеячаў. Напярэдадні наша размова з яго старшынёй драматургам
Аляксеем ДУДАРАВЫМ.
— Тэатр вельмі шчыльна звязаны з часам і востра адчувае яго
ўплыў. Так было заўсёды, а падчас
пандэміі наогул узнікла рызыка,
што можа пазбавіцца публікі, сувязь з якой згубіць проста, а аднавіць — складана. У гэтым сэнсе
ёсць хваляванне за беларускі тэатр
і за людзей, якія яго ствараюць.
— Не толькі пандэмія прынесла складанасці, яны пачаліся яшчэ
чвэрць стагоддзя таму — з 90-х гадоў. Мне падаецца, у грамадства
змянілася стаўленне не толькі да тэатра, але і да мастацтва наогул. І калі
раней ты быў мастаком, артыстам,
пісьменнікам, ды яшчэ членам творчага саюза, да цябе з пашанай ставіліся людзі розных відаў дзейнасці
і прафесійнай прыналежнасці. Але
нешта змянілася ў грамадстве. Чаму так — справа аналітыкі і часу. Да
чаго гэта прывядзе, пакуль таксама
незразумела. Мяне як чалавека творчага гэта непакоіць, таму што раней
мастацтва арыентавала чалавечую
мараль, уплывала на псіхалогію. Тэатр імкнуўся ставіцца да людзей з
павагай, мы гаварылі пра арыенціры:
святло ў тым баку, а цемра — у адваротным. Цяпер людзі самі разбіраюцца са сваёй мараллю, а жывая
клетка звычайна шукае спакою і не
хоча напружвацца — так ва ўсіх, і я не
выключэнне. Але ў тэатр трэба прыходзіць і працаваць. Значна прасцей
тым, хто ідзе ў тэатр, каб іх забаўлялі, каб падкідвалі тое, што можна
зразумець не задумваючыся. Ёсць
такая тэндэнцыя, і яна адчувальная
не толькі ў Беларусі. Тэатру даводзіцца гэтаму супрацьстаяць. Прычым
не толькі дзеля захавання сябе як

мастацкай з'явы, але і дзеля гледачоў, якія пра гэта могуць наогул не
задумвацца.
Буду пра гэта гаварыць на з'ездзе.
Не ў якасці апраўдання. Лёгка выйсці і сказаць, што ў нас не робіцца,
каб потым нашмат больш наабяцаць.
Калі б такі чалавек знайшоўся, я першы прагаласаваў бы за яго. А потым
наракаў бы на сябе: чаму ж я не дадумаўся да гэтага бяссоннымі начамі, калі задаваў сабе пытанне, што
рабіць?..
— Саюз тэатральных дзеячаў —
гэта супольнасць творчых асоб, і,
акрамя праблем мастацтва, іх яшчэ
турбуюць пытанні персанальнага
існавання...
— Саюз — структура, якая аб'ядноўвае. Мы не паўнамоцны орган:

не міністэрства тэатра, не міністэрства кінематаграфіі, не міністэрства
літаратуры, каб прымаць адказныя
рашэнні і ўплываць на развіццё галіны. Гэта людзі, якіх лёс паставіў займацца адной справай, і мы павінны
адзін аднаго падтрымліваць. Некалі
ў заснавальніцы ўсерасійскага тэатральнага таварыства Марыі Савінай
спыталі: навошта гэтае аб'яднанне?
А яна ў адказ сказала адно слова,
якое па-руску гучыць так: «Всепомоществование». Узаемадапамога. Але
чым мы можам дапамагчы? Часам
можна пачуць: вось, раней Беларускі
саюз тэатральных дзеячаў, напрыклад, накіроўваў на вучобу... Так, раней ён фінансаваўся грамадствам.
Цяпер не фінансуецца. І можна задаваць шмат пытанняў, што мы здольныя зрабіць. Напрыклад, ці можам
вы даць бе ла рус кую тэ ат раль ную
энцыклапедыю? Можам. А ці можам
правесці канферэнцыю з выданнем
матэрыялаў? Можам. А стварыць

«На мой погляд, ёсць рэчы,
якія для сапраўднага
мастацтва з'яўляюцца табу,
незалежна ад права на творчую
свабоду. Бо людзі схільныя да
салодзенькага, да кісленькага,
да казытлівага і так далей.
Заўсёды ёсць спакуса, што
такое спадабаецца аўдыторыі.
Але тады ўзнікаюць пытанні:
дзеля чаго гэта ўсё?.. Куды мы
рухаемся? Што будзе далей?»

свой тэатр можам? Можам. Але паўстае пытанне сродкаў, гэта па-першае. Па-другое, ёсць структуры, якія
за гэта адказваюць.
Мы грамадскае аб'яднанне. Раней, за савецкім часам, творчы саюз быў быццам незалежны ад дзяржавы. Але дзяржава давала грошы,
іншым разам наўпрост з бюджэту.
А іншым разам праз наш вытворча-мас тацкі камбінат, які дзяржава
вызваляла ад падаткаў, а тое, што
павінны былі выплаціць у казну, пераходзіла на рахунак саюза. За гэта
існавалі. Але гэта даўно скончылася і наўрад ці адновіцца. Цяпер у
законе прапісана, што грамадскія
арганізацыі не ўмешваюцца ў дзейнасць дзяржаўных структур, а дзяржаўныя органы не ўмешваюцца ў
дзейнасць грамадскіх арганізацый.
Можна колькі заўгодна казаць пра
тое, што мы ня сём культу ру, але
трэба разумець, што час змяніўся.
Мы нічым не адрозніваемся ад іншых грамадскіх арганізацый, кожная з якіх займаецца сваёй важнай
справай.
— Цяпер час такі, калі мастацтва
мяняецца, тэатр мяняецца з пункту
гледжання формы падачы і прыходу для людзей. Ідзе трансфармацыя і ўнутрытэатральных суадносін. Як на гэта рэагуе тэатральная
супольнасць?
— Ёсць працэсы, на якія грамадскае аб'яднанне не можа паўплываць. Ёсць тэатр, ён нешта ставіць.
Як саюз можа ўказаць некаму, што
патрэбна, а што не патрэбна? Кожны
тэатр — самастойная адзінка, якая
сама выбірае творчы кірунак. А для
іншага вызначэння ёсць дзяржаўная
структура — Міністэрства культуры,
якое ў сваю чаргу можа сказаць: «Калі мы палічым неабходным параіцца
з творчай арганізацыяй, то зробім гэта». Таму звужэнне дзейнасці саюза
ў нейкім сэнсе ёсць. Але ўзаемадапамогу ніхто не адмяняў.
— Каб рэалізаваць узаемадапамогу, трэба ўсё ж такі мець сродкі.
Разлік на ўнёскі?
— Мы існуём за кошт унёскаў і за
кошт таго, што зрабілі нашы папярэднікі, у тым ліку дзяржава. У нас ёсць
камбінат, які цяпер працуе як звычайнае прадпрыемства. Ён нас падтрымлівае, але сціпла. Дзякуй Богу, што
будынак нашага тэатральнага Дома творчасці ў Астрашыцкім гарадку набыла дзяржава праз аўкцыён.
Атрыманыя грошы не праядаем, яны
ў надзейным банку. БСТД не жыве

на шырокую нагу. Структуру саюза
мы таксама аптымізавалі, але гэта
немагчыма рабіць бясконца.
Мы патрэбныя адно аднаму. І неабходна нейкая структура, пра якую
могуць забыць усе, акрамя дзеячаў
тэатра. Яшчэ напачатку свайго старшынства я даў распараджэнне супрацоўнікам, каб павіншавалі са святам
усіх ветэранаў тэатра. Праз два тыдні атрымаў падзяку аднаго заслужанага артыста РСФСР. Скончылася
творчае жыццё, прайшоў час, чалавек думаў, што пра яго забыліся...
Я тады быў усхваляваны. Аднак, каб

нам за гэта ўсе павінны. Адкуль усё
бярэцца, творчых людзей не асабліва
цікавіць. Таму даводзіцца займацца
матэрыяльным, гаспадаркай. Акрамя
таго, па інерцыі думаюць, што калі
саюз — творчае аб'яднанне, то ён
павінен займацца творчасцю. Творчасць — у тэатрах. Творчасць — у
майстэрнях. Творчасць — за сталом,
калі чалавек піша п'есу... Ну як можна дапамагчы акцёру ці актрысе, напрыклад, атрымаць ролю ці ўвасобіць
яе і стаць зоркай?.. Ёсць пытанні ў
жыцці тэатраў, на якія саюз уплываць
не можа.

нават паштоўку паслаць, трэба мець
хоць бы капейчыну. А ўнёскі ў нас
умоўныя: з чаго іх плаціць, напрыклад, нашым пенсіянерам ці маладым
людзям, якія толькі пачынаюць працаваць? Ды нават маючы заробак,
шмат хто падумае, што гэтыя грошы
былі б не лішнія. І часта паўстае пытанне, на якое цяжка знайсці адказ:
«А што мне дае саюз?..»
Некаторыя разважаюць так: мы ж
нясём культуру ў масы, і, адпаведна,

Але можа звярнуць увагу на годную працу. Дзеля гэтага і быў заснаваны наш прыз «Крыштальная Паўлінка». Першы атрымала народная
артыстка СССР Стэфанія Станюта.
На жаль, з вясны 2020 года, калі пачалася пандэмія, мы свае крыштальныя
прызы не ўручылі і пасля наогул не
прысуджалі, у тым ліку «Крыштальнага анёлка», «Крыштальную зорку»,
«Крыштальную кветку». А прыз «Натхненне» ў межах Нацыянальнай тэатральнай прэміі атрымала Вераніка
Вінэль, дырэктар Бабруйскага тэатра
драмы імя Дуніна-Марцінкевіча. Ён
уручаецца арганізатарам тэатральнай справы.
— Тэатр застаецца сёння сродкам камунікацыі для самых розных
людзей...
— ...І яго трэба захоўваць. Але
сту пень яго ўплы ву зву жа ец ца з
розных прычын. Раней казалі, што
тэатру пагражае распаўсюджанне
радыё, але я ў гэта не верыў ніколі.
З'явіўся тэлевізар — і тут не верыў,
што тэатр знікне. А вось калі з'явіўся інтэрнэт, смартфоны — дык там

«Раней мастацтва арыентавала
чалавечую мараль, уплывала
на псіхалогію. Тэатр імкнуўся
ставіцца да людзей з павагай,
мы гаварылі пра арыенціры:
святло ў тым баку, а цемра —
у адваротным. Цяпер людзі самі
разбіраюцца са сваёй мараллю,
а жывая клетка звычайна
шукае спакою і не хоча
напружвацца — так ва ўсіх,
і я не выключэнне».

жа ця пер лю бы спек такль мож на
паглядзець...
— Некаторыя тэатры ўсвядомлена выкладваюць запісы сваіх
пастановак.
— Гэта ад адчаю: глядзіце, што
мы зрабілі, можа, прыйдзеце паглядзець жывое. Таму змагацца за гледача трэба, але, мабыць, па ўзросце
я аптымістам не з'яўляюся...
— Моладзь скептычна ставіцца
да жывых кантактаў з мастацтвам,
пакуль не схадзіла ў тэатр.
— Памятаю, у Купалаўскім тэатры
ішоў спектакль «Кім». Дык да мяне
даходзілі чуткі з асяродка падлеткаў:
маўляў, што размаўляць з тымі, хто
не паглядзеў «Кім»? Мне як аўтару
было прыемна, але гэта здарылася
не ўчора, а больш за дзесяць гадоў
таму. Яны цяпер падрастаюць незразумелыя, і проста так заклікаць ці
тым больш заганяць у тэатр нельга.
Трэба выкарыстоўваць багата «штучак-дручак», якія больш даступныя
і якімі можна карыстацца там, дзе
знаходзішся, і тады, калі хочаш. А тэатр — гэта ўсё-такі нейкі акт, да якога
трэба саспець.
— Часта глядач вучыцца разумець тэатр паралельна з тым, як
тэатр спрабуе зразумець сябе: дзе
ён знаходзіцца, на што здольны і
якім чынам можа сёння размаўляць з гледачом. Хто для каго арыенцір у гэтым працэсе?
— Некалі мы глядзелі адзін спектакль разам з выдатным артыстам
Кірылам Лаўровым, а пасля да яго кінуліся карэспандэнты: як вам?... «Не
спадабалася» — «Ой, вы адсталі...»
Адразу ж прагучаў адказ: «Я адстаў,
але даганяць будзеце вы». Лепш не
скажаш.
Мне давялося быць на некаторых
спектаклях, якія я б не глядзеў. Але
я бачыў, што гледачу гэта падабаецца. Тут складаныя ўзаемаадносіны.
І ёсць пытанне шчырасці і сумлення
мастацтва. На мой погляд, ёсць рэчы,
якія для сапраўднага мастацтва з'яўляюцца табу, незалежна ад права на
творчую свабоду. Бо людзі схільныя
да салодзенькага, да кісленькага,
да казытлівага і так далей. Заўсёды
ёсць спакуса, што такое спадабаецца
аўдыторыі. Але тады ўзнікаюць пытанні: дзеля чаго гэта ўсё?.. Куды мы
рухаемся? Што будзе далей? Толькі
з'яўляючыся аптымістам, можна сказаць: ўсё будзе добра. Але будзе як
будзе.
Ларыса ЦІМОШЫК.

