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— Яшчэ да за пус ку аў-

тар скіх пра грам вы пра ца-

ва лі над руб ры кай «Сцэ-

на» ў пе ра да чы «Доб рай 

ра ні цы, Бе ла русь!». Чым 

ад мет ная бы ла гэ та ра-

бота?

— Пер ша па чат ко ва я 

прый шла ту ды ў якас ці 

асіс тэн та рэ жы сё ра: рых та-

ва ла за пі сы да эфі ру, ча сам 

удзель ні ча ла ў здым ках — 

да ру чэн ні бы лі роз ныя. 

І вось ад ной чы паў ста ла па-

трэ ба ў сю жэ це аб прэм'ер-

най па ста ноўцы Ва ле рыя 

Ані сен кі «Жан чы ны Берг-

ма на» ў Тэ ат ры бе ла рус кай 

дра ма тур гіі. Мне за ха це ла ся 

па спра ба ваць. На шчас це, 

кі раў ніц тва ўпа да ба ла маю 

ра бо ту, і хут ка бы ло пры ня-

та ра шэн не ад крыць руб ры-

ку «Сцэ на». У эфір я вы хо-

дзі ла што дня — а зна чыць, 

кож ны дзень му сі ла знай сці 

тэ му і зняць ро лік. Кан цэр ты, 

фес ты ва лі, гаст ро лі і, без-

умоў на, спек так лі — ні што 

не пра хо дзі ла мі ма нас. І та кі 

шчыль ны гра фік — на пра-

ця гу ва сям нац ца ці га доў... 

За гэ ты час вы зна чы ла для 

ся бе пра ві ла: не грэ ба ваць 

ані я кай, на ват са май дроб-

най пра цай.

— Вар та ска заць, што 

па аду ка цыі вы акт ры са і 

асно вы тэ ле вы твор час ці 

асвой ва лі са ма стой на...

— Я пе ра ка на на, што ча-

ла век мо жа на ву чыц ца ча му 

за ўгод на, асаб лі ва ў наш не-

ве ра год на ба га ты на рэ сур-

сы час. Вы сту па ю чы ў якас ці 

вя ду чай, доў га на зі ра ла, як 

шчы руе ўся зды мач ная ка-

ман да, ста ра ла ся «зла віць» 

ню ан сы апе ра тар скай ра бо-

ты, ман та жу. Ця пер у мя не 

ёсць маж лі васць ува саб ляць 

пра ек ты згод на са сва і мі па-

тра ба ван ня мі і гус там: тэкс-

ты для пе ра дач пі шу са ма, 

рэ жы сі рую і ман ці рую так-

са ма са ма стой на.

— Ве даю, што сту дэн-

там твор чых фа куль тэ таў 

ва шу пра гра му «Тэ атр у 

дэ та лях» пры вод зяць як 

прык лад якас на га арт-пра-

ек та. А ці ёсць у вас так 

зва ны must see спіс пе ра-

дач пра куль ту ру?

— У дзя цін стве, яшчэ не 

ве да ю чы, што ў бу ду чы ні 

гэ та бу дзе ма ёй пра фе сі яй, 

я прос та аба жа ла пе ра да чы 

пра ак цё раў: з за хап лен нем 

гля дзе ла, як збі ра юц ца тру-

пы ле ген дар ных тэ ат раў, як 

ар тыс ты па вод зяць ся бе, 

пра што гу та раць, жар ту-

юць, за да юць пы тан ні... Алег 

Яф рэ маў, Марк За ха раў, 

Аляк сандр Ка ля гін — ге роі 

май го ма лен ства. А якія цу-

доў ныя кан цэрт ныя ну ма ры 

рых та ва лі Анд рэй Мі ро наў, 

Аляк сандр Шыр вінт, Мі ха іл 

Дзяр жа він! Ду маю, і сён ня 

мож на знай сці тыя за пі сы 

ў се ці ве. А ця пер я з за да-

валь нен нем гля джу пра ект 

«Вя лі кая опе ра» і пра гра му-

ін тэр в'ю «Га лоў ны ге рой».

— У жніў ні вы па ча-

лі ра бо ту над пра ек там 

«100 дзён з Ку па лаў скім», 

які пры све ча ны со та му 

се зо ну і на ды хо дзя ча му 

ста год дзю На цы я наль-

на га ака дэ міч на га тэ ат-

ра імя Янкі Ку па лы. Які мі 

ўра жан ня мі ўжо мо жа це 

па дзя ліц ца?

— Ідэя ўзнік ла ле тась. 

Пер ша па чат ко ва пла на ва-

ла ся пад рых та ваць пе ра да-

чу пра гіс то рыю Ку па лаў ска-

га, але ў вы ні ку вы ра шы лі 

зра біць пра гра му пра сён-

няш нюю дзей насць тэ ат ра, 

хоць на пя рэ дад ні ста год дзя, 

якое ад зна чым у на ступ ным 

ве рас ні, гіс та рыч ныя агля-

ды так са ма вый дуць у свет. 

А ця пер нам важ на як ма-

га пад ра бяз ней рас ка заць 

пры хіль ні кам пра тэ ат раль-

ныя буд ні — пра ўсё, што 

звы чай на сха ва на. Нам 

хо чац ца ска ра ціць ад лег-

ласць па між ку па лаў ца мі і 

гле да ча мі, па ка заць но выя 

ба кі тэ ат раль на га жыц ця. 

Мне ўсцеш на, што атры ма-

ла ся зняць збор тру пы пас-

ля ад па чын ку. А ця пер, ка лі 

се зон рас па чаў ся, зды мач-

ная ка ман да пры сут ні чае на 

схо дах, на свят ка ван нях, на 

рэ пе ты цы ях, на чыт ках. Ча-

сам мы пра во дзім у тэ ат ры 

лі та раль на цэ лы дзень.

— Ве даю, што над пра-

ек там пра цуе і Аляк санд ра 

Баб ко ва — ва ша дач ка...

— Яна ўжо мае аду ка-

цыю тэ ле рэ жы сё ра. З дзя-

цін ства бы ла ра зам са мной 

на здым ках і на зі ра ла за ўсім 

пра цэ сам ства рэн ня. Па мя-

таю, ка лі да чцэ споў ні ла ся 

два нац цаць, яна атры ма ла 

ў па да ру нак сваю пер шую 

ка ме ру, і з та го ча су Са ша 

ста ла га лоў ным ві дэ ог ра-

фам у шко ле. У адзі нац ца-

тым кла се зра зу ме ла, што 

тэ ле ба чан не — яе лёс, таму 

і па сту пі ла ў Ака дэ мію мас-

тац тваў. Ве да е це, ця пер яна 

ўжо мой на стаў нік. Заў сё-

ды пры слух оўва ю ся да яе 

па рад: на якія па ста ноў кі 

звяр нуць асаб лі вую ўва гу, 

як ле пей зняць, на чым зра-

біць ак цэнт. Акра мя ўдзе лу 

ў ма іх пе ра да чах, яна зай-

ма ец ца рэ жы су рай пра ек-

таў «Май стэр ня», «Дом, дзе 

жы ве мас тац тва», а ня даў на 

ад бы ла ся прэм' е ра пра ек та 

«На вы шы ні»: пра гра ма рас-

каз вае пра твор чую мо ладзь 

Бе ла ру сі, і Аляк санд ра з'яў-

ля ец ца рэ жы сё рам-па ста-

ноў шчы кам.

— Па ста ноў шчы кі, ар-

тыс ты, гле да чы... Вы на-

зі ра е це за імі ўсё жыц цё. 

Што ў тэ ат раль ным ася-

род дзі вас най больш за-

сму чае?

— Мне вель мі ба лю ча 

ба чыць ад веч ную ба раць бу 

кла сі кі і экс пе ры мен та. Ча-

му б на рэш це ста рэй ша му 

па ка лен ню не за ці ка віц ца 

ма ла дзёж ны мі зна ход ка мі, 

а мо ла дзі не пры няць кла січ-

ныя па ста ноў кі? Тэ атр — ён 

роз ны, мес ца ў ім хо піць кож-

на му. А вось што да ты чыц ца 

гле да чоў... Я мност ва ра зоў 

ба чы ла вель мі не пры го жую 

рэч: ідзе спек такль — і, зда-

ец ца, усё цу доў на. Ак цё ры 

шы коў на іг ра юць, «вы клад-

ва юц ца» на поў ні цу. Гля дач 

рэ агуе — смя ец ца, пла ча, 

усмі ха ец ца. Ар тыс ты вы хо-

дзяць на па клон — і ба чаць 

па вер ну тыя спі ны не ка то рых 

гле да чоў, якія бя гуць за няць 

чар гу ў гар дэ ро бе. Ка лі лас-

ка, не спя шай це ся сы хо дзіць. 

Не шка дуй це ўдзяч нас ці тым, 

хто цэ лы ве чар да рыў вам 

сваю энер гію.

— І на пры кан цы — кры ху 

пры ем нас цяў. Як ма ма ча ты-

рох га до ва га Мак сі ма, на якія 

па ста ноў кі для дзяцей у сё-

лет нім тэ ат раль ным се зо не 

вы ра і це звяр нуць ува гу?

— Зу сім ня даў на ў Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным тэ ат ры 

ля лек ад бы ла ся цу доў ная 

прэм' е ра спек так ля «Ту та 

Карл сан: пер шая і адзі ная», 

па стаў ле на га Ка ця ры най 

Лож кі най-Бя ле віч. Вель мі 

ра зум ная і ў той жа час лёг-

кая, за хап ляль ная ра бо та. 

А яшчэ мне вель мі па да ба-

ец ца не за леж ны дзі ця чы тэ-

атр Зла ты і Ула дзі мі ра Гло-

та вых, які на зы ва ец ца «Па-

цер кі». Уда лы лі та ра тур ны 

ма тэ ры ял, най пры га жэй шыя 

хэнд-мэйд дэ ка ра цыі і, што 

га лоў нае, ува га да ма лень-

кіх гле да чоў, ра зу мен не іх 

на строю і ча кан няў. Абавяз-

ко ва па зна ём це ся!

Ма рыя СТРАХ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Ім ёныІм ёны

На тал ля БІ БІ КА ВА: «Мае заў сёд ныя спа да рож ні кі — 
тэ атр і тэ ле ба чан не»

«Нам хо чац ца ска ра ціць 
ад лег ласць па між 
ку па лаў ца мі і гле да ча мі, 
па ка заць но выя ба кі 
тэ ат раль на га жыц ця».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Хтось ці з лю дзей срэб ра на га ўзрос-

ту зна хо дзіць сваё су ця шэн не ў ак тыў най 

са цы яль най дзей нас ці. Яны на вед ва юць 

клу бы і гурт кі пры ТЦСАН, хо дзяць на кан-

цэр ты, ста но вяц ца ва лан цё ра мі. Але ёсць 

тыя, ка му ўжо цяж ка пе ра соў вац ца, хто мае 

па трэ бу ў да па мо зе ін шых лю дзей. Алена 

БАГ ДАНОВІЧ, за гад чы ца ад дзя лен ня са-

цы яль най адап та цыі і рэ абі лі та цыі ТЦСАН 

Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля, па ро дзе сва-

ёй дзей нас ці су ты ка ец ца най больш ме на-

ві та з та кі мі ста лы мі людзь мі. «Ся род на-

шых па да печ ных — а ў нас на на до мным 

аб слу гоў ван ні зна хо дзяц ца 250 па жы лых 

лю дзей — вель мі шмат ста рых з ці ка вым 

і час та тра гіч ным жыц цём, — ка жа яна. — 

Мно гія з іх — дзе ці вай ны, шмат хто сам 

прай шоў праз вай ну, праз ге на цыд яў рэ яў... 

Але ім часта прос та ня ма ка му рас ка заць 

пра сваё жыц цё».

Боль шасць з па да печ ных яе ад дзя лен ня 

ўпэў не ныя, што яны ні ко му не ці ка выя. «Што 

мне рас каз ваць пра ся бе? У ма ім жыц ці ні-

чо га ці ка ва га ня ма», — ня рэд ка чу ла яна. 

Але ка лі лю дзі ўсё ж па чы на лі апа вя даць 

пра ся бе, то аказ ва ла ся, што гэ та на столь-

кі жы выя і глы бо кія гіс то рыі, што іх мож на 

бы ло слу хаць га дзі на мі. «Лю дзі вель мі роз-

ныя, — ка жа Але на Баг да но віч. — Хтось ці 

скар дзіц ца на лёс, пла ча. А дру гі ста ра ец ца 

гля дзець на па дзеі свай го жыц ця з гу ма рам, 

зна хо дзіць ва ўсім па зі тыў ны бок. Ёсць па-

ры, якія ўжо 50 і больш га доў ра зам. Як ім 

гэ та ўда ло ся? Гэ та ж бяс цэн ны ча ла ве чы 

вопыт, які быў бы ка рыс ны шмат ка му. Мно гія 

жан чы ны да гэ та га ча су за хоў ва юць ста рыя 

паш тоў кі, фа та гра фіі, свае атэс та ты ста лас-

ці... Гэ та ўжо са мыя са праўд ныя рэ лік віі».

* * *
Вось, на прык лад, Ні на Ся мё наў на Са ла-

доў ні ка ва. Ёй 90 га доў, на на до мным са цы-

яль ным аб слу гоў ван ні ў ТЦСАН ужо больш 

за сем га доў. Уда сто е на мност ва ўзна-

га род за сваю пра цоў ную пе да га гіч ную 

дзей насць (больш за дзе вяць га на ро вых 

гра мат, ме даль «Ве тэ ран пра цы» і шмат 

ін ша га). Ёсць гра ма ты Вяр хоў на га Са ве та 

БССР за 1965 і 1989 га ды. Да гэ та га ча-

су за хоў вае звест кі пра сваю школь ную 

па спя хо васць (амаль усю ды «вы дат на»), 

кні гу «Дзі ця чыя га ды Іль і ча» — па да ру нак 

пас ля за кан чэн ня 1 кла са. Са ма больш 

за 35 га доў ад да ла пе да го гі цы. У па чат ку 

1941 го да яе ма ці-мед сяст ру пры зва лі на 

фронт, тая ўзя ла дач ку з са бой. Усе вы-

пра ба ван ні прай шлі ра зам, по тым ад наў-

ля лі свой го рад... Ця пер Ні на Ся мё наў на 

ад на: яна ўда ва, дзя цей не бы ло. Увесь 

свой час ад да ва ла вуч ням, да гэ та га ча су 

па мя тае іх ім ёны.

Ці вось так са ма пе да гог — Лі лія Іва наў на 

Яр мо лен ка, 81 год. Усё ўме ла ра біць, май-

стар на ўсе ру кі. Ця пер цяж ка ру ка мі неш-

та ра біць. Адзі но кая, сын па мёр. Заў сё ды 

ўспа мі нае толь кі доб рае. Па ра ды ма ла дым 

ад яе: жа ніц ца толь кі па ка хан ні, ша на ваць 

сум лен насць і год насць, ву чыц ца ра да вац ца 

кож на му пра жы та му дню.

Або Ма рыя Кар паў на Лук' я на ва, 90 га доў. 

У па чат ку вай ны ёй бы ло ўся го 12. Цяж кі 

лёс, але ўсё роў на яна ап ты міст, да гэ та га 

ча су вы дат ная па мяць...

* * *
Ця пер Але на Баг да но віч зна хо дзіц ца ў 

дэ крэт ным ад па чын ку, але тым не менш 

за га рэ ла ся ідэ яй за ха ваць усе гэ тыя звесткі, 

вы даў шы бра шу ру з аў та бія гра фіч ны мі апа-

вя дан ня мі па жы лых лю дзей. Так з'я віў ся на 

свет са цы яль ны пра ект ТЦСАН Цэнт раль-

на га ра ё на Го ме ля «ШаноVныя», які за раз 

удзель ні чае ў най буй ней шым кон кур се 

Sосіаl Wееkеnd.

Сут насць яго ў тым, што адзі но кія па жы лыя 

лю дзі бу дуць пры цяг вац ца да на пі сан ня сва іх 

аў та бія гра фіч ных апа вя дан няў, і з да па мо гай 

ва лан цё раў, якіх мяр ку юць знай сці ся род сту-

дэн таў Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 

ство раць твор «ШаноVныя гіс то рыі».

«У нас ужо ёсць во сем гіс то рый, а ў цэ-

лым мы пла ну ем, што іх бу дзе не менш за 

30, — ка жа на ша су раз моў ні ца. — Яны бу-

дуць су пра ва джац ца фа та гра фі я мі з ся мей-

ных ар хі ваў, па мят ны мі паш тоў ка мі і г. д., 

мы бу дзем рас пыт ваць лю дзей, чым яны 

га на рац ца, і пі саць пра гэ та».

У ідэа ле — пла ну ец ца ства рыць пісь мен-

ніц кую сту дыю, на за ня ткі ў якую бу дуць 

пры хо дзіць спе цы я ліс ты-лі та ра ту раз наў цы, 

ва лан цё ры. Га лоў ная за да ча пра ек та — па-

ка заць лю дзям ста ла га ве ку, што яны важ-

ныя, што іх жыц цё каш тоў нае і во пыт мо жа 

быць ка рыс ны ма ла до му па ка лен ню.

А ў да лей шым у аў та раў пра ек та ёсць за-

дум ка рас пра ца ваць ін тэр ак тыў ныя за ня ткі 

для пад лет каў, да да ючы да аў та бія гра фіч-

ных звес так іх па да печ ных гіс та рыч ныя да-

вед кі, якія бу дуць су па даць з пе ра лом ны мі 

мо ман та мі жыц ця лю дзей ста ла га ве ку.

Свят ла на БУСЬ КО.

«ШаноVныя гіс то рыі»: 
пе ра адо ле ем адзі но ту ра зам

Га лоў ная за да ча пра ек та — па ка заць 
лю дзям ста ла га ве ку, што яны 
важ ныя, што іх жыц цё каш тоў нае 
і во пыт мо жа быць ка рыс ны 
ма ла до му па ка лен ню.

Н
Я ВАЖ НА, па ста ноў кі прэм' ер ныя ці даў но пры-

зна ныя, сцэ ны вя лі кія ці ка мер ныя, ка лек ты-

вы ста ліч ныя ці рэ гі я наль ныя — для аў та ра і 

рэ жы сё ра пра грам «Тэ атр у дэ та лях», «100 дзён з 

Ку па лаў скім» На тал лі Бі бі ка вай слуш ная толь кі ад на 

ака ліч насць: «та ле на ві та». Стаць удзель ні кам пра-

ек таў — на го да для го на ру. Стаць гле да чом — за да-

валь нен не. На жур на лісц кае шчас це, і на зды мач най 

пля цоў цы бы ва юць паў зы: На тал ля знай шла час для 

ін тэр в'ю і па дзя лі ла ся дум ка мі пра сва іх заў сёд ных 

спа да рож ні каў — тэ атр і тэ ле ба чан не.

Ні на Ся мё наў на СА ЛА ДОЎ НІ КА ВА.


