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— Спа дар Мі ка лай, па вод ле ва шых 

слоў, «тэ атр па ві нен раз бі рац ца ў на цы-

я наль ных праб ле мах». Ці ста віць су час-

ны бе ла рус кі тэ атр пе рад са бой та кую 

за да чу?

— Свя до масць рэ жы сё ра ці мас тац ка-

га кі раў ні ка пад каз вае, што ра біць. У мя не 

аса біс та і ў Ку па лаў ска га тэ ат ра, пры чым 

з ча соў яго ства рэн ня, та кая за да ча ёсць. 

Мі ніс тэр ства куль ту ры рэ ка мен да ва ла нам 

трыц цаць ад сот каў рэ пер ту а ра ста віць па 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, але гэ та ні чо га не 

вы ра шае: лю дзі і без та го ве да юць, ку ды 

ідуць, — кож ны ве чар на на шай сцэ не гу-

чыць бе ла рус кая мо ва, і Ку па лаў скі ў гэ тым 

сэн се та кі амаль адзі ны.

— У рэ пер ту а ры Ку па лаў ска га са праў-

ды не та кі вя лі кі пра цэнт ме на ві та су час-

най бе ла рус кай дра ма тур гіі — як пры гэ-

тым па ды маць ак ту аль ныя праб ле мы?

— Бе ла рус кія дра ма тур гі не пі шуць па-

бе ла рус ку, боль шасць з іх ці ка віць ра сій скі 

ры нак. Я чы таю амаль усё, што яны ства ра-

юць, але якасць п'е сы для мя не важ ней шая 

за тое, хто яе аў тар па паш пар це. Тым не 

менш на на шай Ка мер най сцэ не ідуць вы-

дат ныя спек так лі Ра ма на Па да ля кі «Ра дзі ва 

«Пру док» па кні зе Андруся Гор ва та і «Пер-

шы» ў жан ры вер ба цім, дзе да рос лыя ўспа-

мі на юць дзя цін ства. Па п'е се Паў ла Пра жко 

па стаў ле ны цу доў ны «Ура джай»: вель мі 

су час ная ра бо та, дзе пер са на жы гуг ляць, 

як збі раць яб лы кі. Я ж пе ра ста віў усю бе ла-

рус кую кла сі ку, якая толь кі ёсць, і, ду маю, 

яна мо жа ад ка заць на су час ныя за пы ты. 

«Дзве ду шы» Мак сі ма Га рэц ка га: у бе ла-

ру са дзве іс нас ці — за ход няя і ўсход няя, як 

з гэ тым быць. «Пан Та дэ вуш» Міц ке ві ча: 

твор па чы на ец ца з рад коў «Lіtwo! Ojczyzno 

moja!», за кра нае Віль нюс, Мінск і Ві лей ку і 

на гад вае, што мы — ліц ві ны.

— А як з на шым па рад кам дня звя за ны 

«Ка роль Лір»?

— Па-пер шае, вар тасць мае цу доў ны 

пе ра клад Юр кі Гаў ру ка, які ў 1960-х ад-

каз ваў у на шым тэ ат ры за лі та ра тур ную 

част ку, пры Ста лі не ад се дзеў во сем га доў, 

а ўрэш це праз за ба ро ну вяр тац ца пе ра яз-

джаў з мес ца на мес ца на ра сій скай поў на-

чы. Ён вы ра та ваў ся тым, што ў 1930-х яго 

асу дзі лі ра ней, чым ас тат ніх, інакш ра зам з 

ін шы мі рас стра ля лі б. Як бы лі б рас стра ля-

ныя Ко лас і Ку па ла, ка лі б Ста лін не ска заў 

Панама рэн ку: «Слу хай, ну па кінь ка го-не-

будзь, дай ор дэ ны, да чы, ша фё раў, хтось ці 

па ві нен за стац ца».

А по тым — сут насць ча ла ве ка не мя-

ня ец ца ста год дзя мі, да та го ж у бе ла ру-

саў з ін шы мі на ро да мі заў сё ды зной дуц ца 

агуль ныя праб ле мы. Ге ні яль ны лі тоў скі рэ-

жы сёр Эй мун тас Ня кро шус толь кі ад ной чы 

па ста віў спек такль па лі тоў скай п'е се, усё 

ас тат няе — па кла сі цы, і ў свой час ён быў 

брэн дам на цыі. (Там усё нар маль на з са-

ма свя до мас цю, гэ та ў нас — праб ле мы.) 

«Рэ ві зор» ідзе на тра сян цы, а хі ба гэ та не 

праб ле ма кра і ны?

— Са ма па са бе тра сян ка?

— Са ма па са бе. Вы ду ма е це, мы на тра-

сян цы па ста ві лі ад доб ра га жыц ця? Гэ та 

га лоў ная праб ле ма Бе ла ру сі. У мя не толь кі 

Хлес та коў раз маў ляе на лі та ра тур най мо ве, 

та му што пры ехаў са ста лі цы, а ў ра ё не сва-

ёй мо вай па гар джа юць: «па ча му», «па та му» 

і «ашчу шчэ ніе ма мент нас ці». У гэ тым ад каз 

на мно гія на дзён ныя пы тан ні.

Мы не ста вім ні чо га та ко га, што не звя-

за на з су час нас цю. У Ку па лаў ска га 98 пра-

цэн таў за паў няль нас ці за лы — у гэ тым 

сэн се мы най леп шыя, а зна чыць, ці ка выя 

бе ла ру сам. Я вель мі ха цеў бы, каб з'я ві ла-

ся клас ная су час ная п'е са, ка лі б ве даў як, 

сам бы яе і на пі саў. У цэ лым для раз віц ця 

на шай дра ма тур гіі трэ ба, каб бе ла рус кая 

мо ва вы ву ча ла ся з дзі ця ча га сад ка, каб яна 

ста ла мо вай ву лі цы, каб усе зра зу ме лі яе 

каш тоў насць. Та ды з'я віц ца ры нак.

— І пра што б вы на пі са лі сваю п'е су? 

На якія за пы ты ча су, на ваш по гляд, тэ атр 

яшчэ па ві нен ад ка заць?

— Шэкс пір ка заў, што тэ атр па ві нен тры-

маць люс тэр ка пе рад пры ро дай. А я да даў 

бы — пе рад гра мад ствам і Ай чы най: мне 

ці ка ва зра зу мець на род ную ду шу. Трэ ба 

ка заць пра тое, чым мы ад роз ні ва ем ся ад 

су се дзяў, та му, на прык лад, у мя не ў «Ту тэй-

шых» га лоў ны ге рой — не свя до мы бе ла рус 

Ян ка Здоль нік, а Мі кі та Зно сак. Бе ла ру сы, 

каб вы жыць, му сі лі ха вац ца ў буль бу: ка лі 

на тэ ры то рыі па нуе швед ская, ня мец кая ці 

рус кая ар мія, хі ба мож на ёй су праць ста яць? 

«Ты хто?» — «Ту тэй шы», — праб лем ня ма, 

а ка лі не да мес ца на за веш ся рус кім ці па-

ля кам — ку ля. Гэ та ад на ча со ва і аб ра за для 

на цыі, і спо саб вы жы ван ня. Ка неш не, бы лі 

і ге роі — усе па мя та юць толь кі тры поль-

ска-лі тоў скія паў стан ні — Кас цюш кі, 1830-га 

і 1863 го да, а іх бы ло двац цаць ча ты ры, і ўсё 

гэ та ра бі лі ў тым лі ку мы. Але ў цэ лым бе ла-

ру сы та му і вы жы лі, што ўхі ля лі ся ад на ва-

лы. Ка лі я ву чыў ся ў тэ ат раль на-мас тац кім 

ін сты ту це, нас ад пра ві лі ў Глы боц кі ра ён на 

буль бу. Мы пай шлі на во зе ра, а там ся дзіць 

дзя док, па се ка роў. Мы пы та ем ся: «Дзед, 

ці ёсць у во зе ры ры ба?» — «А ку ды яна 

па дзе нец ца?» Мы пра ся дзе лі цэ лы дзень — 

ні вод най па клёў кі. Вяр та ем ся: «Дзед, ты ж 

ка заў, тут ры ба ёсць». — «А ад куль жа ёй 

узяц ца?» Вось ключ да бе ла рус кай ду шы: 

ён не кан флік та ваў, урэш це ска заў: ну, ві-

даць, ня ма — і што мы з ім зро бім? Раз вяр-

ну лі ся і пай шлі. 

Хва люе мя не і праб ле ма бе ла рус кай 

мо вы. Пе рад Дру гой су свет най вай ной, як 

рас каз ва ла сяб роў ка ма ёй ма ці, тут бы лі 

ад ны бе ла рус кія шко лы, у вёс ках раз маў-

ля лі, зра зу ме ла, па-бе ла рус ку, а ў Мін ску 

67 працэнтаў на сель ніц тва скла да лі яў рэі. 

Ко лас і Ку па ла маг лі звяр тац ца толь кі да вяс-

коў цаў, ча му яны ства ры лі не шля хет ны пра-

ект, а вяс ко вы. Ён па ві нен скон чыц ца, лап ці 

сваё ад пра ца ва лі, прый шоў час для пра ек та 

ВКЛ і Рэ чы Па спа лі тай. У нас вя лі кая — праў-

да, зні шча ная ім пе ры яй — гіс то рыя, а быць 

лап цюж ні кам ні ко му не хо чац ца.

— То-бок, па вя лі кім ра хун ку, сён няш ні 

тэ атр му сіць рас крыць бе ла рус кую сут-

насць.

— Ка неш не! Ча му «Паў лін ка» ідзе ў нас 

76 га доў і за ла заў сё ды поў ная — у ёй ёсць 

ду ша на ро да. У са вец кія ж ча сы з афі шы 

пры бра лі жанр спек так ля — там бы ло на пі-

са на «шля хоц кая гіс то рыя». Гэ та п'е са пра 

шлях ту: у баць кі Паў лін кі тры з па ло вай ва-

ло кі, то-бок амаль 70 гек та раў зям лі. Да 

та го ж яны ўні я ты ці ка та лі кі, гвал там пе-

ра ве дзе ныя ў пра ва слаўе: «Як па ста вяць 

гэ ты спран жы но вы кас цёл, то мож на бу дзе 

спа дзя вац ца і для на ша га бра та яко га-та ко-

га па ляг чэн ня». Ка ра цей, уся на ша гіс то рыя, 

свя до масць, ідэн тыч насць і як яны фар мі ра-

ва лі ся, на шы ге роі, во ра гі, здрад ні кі — усё 

па він на ці ка віць тэ атр, і та ды скла дзец ца 

воб раз Бе ла ру сі.

— У спек так лі «Та ле рант насць» па п'е-

се Яс мі ны Рэ зы вы да да лі сваю кан цоў ку 

з да во лі праз рыс тым па сы лам, маў ляў, 

праз еў ра пей скую та ле рант насць іс лам 

за паў няе Еў ро пу. Вы праў да ду ма е це, 

што для Бе ла ру сі гэ та ак ту аль на?

— Для Бе ла ру сі гэ та не так ак ту аль на, як 

для За ход няй Еў ро пы, але і нас гэ та, мо жа 

быць, ча кае... Я іра ні зую з та ле рант нас ці, 

яна да па ма гае бяс кон ца му на вяз ван ню чу-

жых каш тоў нас цяў тва ёй цы ві лі за цыі. У та-

ле рант нас ці па він на быць ме ра. Я люб лю 

Па рыж, але сён ня на яго ву лі цах не маг чы-

ма зна хо дзіц ца, ёсць цэ лыя ра ё ны, ку ды 

не хо дзяць са мі фран цу зы, не ка то рыя з'яз-

джа юць у ін шыя га ра ды, ка лі ма юць маг чы-

масць пра ца ваць дыс тан цый на. Ужо дай гра-

лі ся, еў ра пей ская цы ві лі за цыя ста іць пад 

па гро зай зні шчэн ня, і я не ра зу мею, ча му 

кі раў ні кі за ход не еў ра пей скіх кра ін так ся-

бе па вод зяць — па куль іх рэ жуць, ка жуць: 

«За ходзь це, ка лі лас ка».

— А бе ла ру саў вы са праў ды лі чы це 

та ле рант ны мі?

— Бе ла ру сы та ле рант ныя, та му што 

яны фар мі ра ва лі ся ме на ві та ў дзяр жа ве, 

пры чым са май ма гут най у Еў ро пе, — за-

ко ны ВКЛ сён ня вы ву ча юць у еў ра пей скіх 

уні вер сі тэ тах. У Ві таў та быў вель мі прос ты 

па ра дак — пла ці па да ткі і жы ві як хо чаш, 

стаў хе да ры, сі на го гі ці мя чэ ці. І ён ба чыў 

вы ні кі, бо дзяр жа ва ба га це ла. Яў рэі на зы-

ва лі Ві таў та лі тоў скім Кі рам па ана ло гіі з 

ім пе ра та рам, які па да рыў ім вя лі кія сва бо-

ды. Да вай ны, на прык лад, у нас шмат хто 

да дат ко ва ве даў ідыш. Тут ні ко лі не бу дзе 

ней кай ва яў ні час ці, бо заў сё ды бы ло шмат 

на цы я наль нас цяў, моў і рэ лі гій.

— Ка лі га ва рыць пра бе ла рус кую ду-

шу, са вец кая спад чы на, на ваш по гляд, — 

гэ та неш та вон ка вае ці ўжо яе част ка?

— Ця пер ужо част ка, але па слу хай це — 

яў рэі са бра лі ся ў Із ра і лі і на ват ад на ві лі 

мёрт вую мо ву іў рыт. Безумоўна, са вок — 

гэ та жу дас ная рэч. Тры з па ло вай ты ся чы 

на се ле ных пунк таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

бы лі пе рай ме на ва ныя на пер ша май скія, 

ле нін скія і гэ так да лей. Я ў свой час ста-

віў ір ланд ска га дра ма тур га Бра я на Фры-

ла — наш лёс вель мі па доб ны да ір ланд-

ска га, — які на пі саў ге ні яль ную п'е су пра 

тое, як анг лі ча не мя ня юць ір ланд скія наз вы 

на анг лій скія, а тыя па чы на юць паў стан не, 

бо ў гэ тых на звах так са ма ду ша на ро да. 

«Рэ ві зор» — гэ та ж у тым лі ку са вец кая 

гіс то рыя. У 1960-х сю ды пры ехаў Хру шчоў і 

ска заў, што чым хут чэй Бе ла русь пя рой дзе 

на рус кую мо ву, тым хут чэй па бу дуе ка му-

нізм. Бы лы мі ністр куль ту ры Ра сіі Ула дзі мір 

Мя дзін скі не як вы ка заў ся: «Што гэ та тут у 

вас бе ла рус кія шыль ды ста лі з'яў ляц ца?» 

Мі ністр куль ту ры ка жа су ве рэн най кра і не. 

Так зда ры ла ся, што Бе ла русь не ме ла сва ёй 

элі ты, бо яе па за бі ва лі на ўся кіх паў стан нях, 

Ві лен скі ўні вер сі тэт быў за кры ты па за га дзе 

Мі ка лая І, по тым прый шлі рэ прэ сіі — і з краі-

ны зра бі лі кра і нач ку. Да вай це хо ць бы раз-

маў ляць пра гэ та. Але пра цэс ідзе — ці маг лі 

мы ўя віць, што раз маў ляць на бе ла рус кай 

мо ве ста не мод на? Спак ва ля ўсё вяр та ец-

ца, трэ ба толь кі не пе ра шка джаць пра цэ су, 

а да па ма гаць, бо мо ва і куль ту ра ў цэ лым — 

гэ та на цы я наль ная бяс пе ка.

Мі ка лай ПІ НІ ГІН:

«КАБ ВЕ ДАЎ ЯК, САМ НА ПІ САЎ БЫ 
КЛАСНУЮ СУЧАСНУЮ П'ЕСУ»

Асо баАсо ба

«У Ку па лаў ска га 98 пра цэн таў 
за паў няль нас ці за лы — у гэ тым сэн се 
мы най леп шыя, а зна чыць, ці ка выя 
бе ла ру сам». «Я дзі ка не ха цеў зноў ста віць 

«Ту тэй шых», мя не амаль 
што пры му сі лі гле да чы і сяб ры».

На ра хун ку рэ жы сё ра і мас тац ка га кі раў ні ка Ку па лаў ска га тэ ат ра 

Мі ка лая Пі ні гі на больш за сем дзе сят спек так ляў, і па не ка то рыя 

з іх хоць за раз ідзі на ву лі цу Эн гель са. Хоць, ка неш не, на быць бі лет 

бу дзе не так прос та: На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр 

імя Ян кі Ку па лы, які іг рае свой со ты се зон, з'яў ля ец ца сён ня ад ным 

з са мых па пу ляр ных тэ ат раў кра і ны і за лу на свае па ста ноў кі 

за паў няе ўмо мант. Не так даў но на гэ тай сцэ не прад ста ві лі 

абя ца ную спа да ром Пі ні гі ным прэм' е ру «Ка ра ля Лі ра», 

пра якую ўсё яшчэ га мо няць у куль тур ным ася род ку. 

На пе ра дзе вы ка нан не ін шых абя цан няў — пуб лі ка ча кае 

па ста ноў ку шмат па кут най п'е сы Ян кі Ку па лы «Ту тэй шыя», 

якая трыц цаць га доў та му, пас ля доў гай за ба ро ны ўва соб ле ная 

Мі ка ла ем Пі ні гі ным у Ку па лаў скім, у пэў ным сэн се сім ва лі за ва ла 

па ча так но вай эпо хі. У час, ка лі тэ атр не гры міць прэм' е ра мі, 

а рых ту ец ца да бу ду чых, мы су стрэ лі ся з рэжысёрам 

і па гу та ры лі пра су час ныя праб ле мы на сцэ не тэ ат ра, 

бе ла рус кую мо ву і, ка неш не, «Ту тэй шых».

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.


