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— Ужо асвойталі ся на 

но вым мес цы?

— З улі кам та го, што я 

не каль кі га доў зай маў ся 

сфе рай куль ту ры на ра-

дзі ме і быў да тыч ны да яе 

пад час дып ла ма тыч най ра-

бо ты, пры зна чэн не кі раў ні-

ком ад ной з най важ ней шых 

куль тур ных уста ноў кра і ны 

ста ла для мя не, як я ка жу, 

вяр тан нем, але ў бу ду чы ню. 

У бу ду чы ню, та му што праз 

рэа лі за цыю но вых ідэй, пра-

ек таў і па ды хо даў да мас тац-

тва з'яў ля ец ца маг чы масць 

зра біць крок на пе рад.

— Крок на пе рад, ма ец-

ца на ўва зе, аса біс та для 

вас?

— Раз ліч ваю, што мы 

зро бім яго ра зам з ка лек-

ты вам, аб' яд наў шы адзін з 

най леп шых у бе ла рус кай 

тэат раль най пра сто ры твор-

чы па тэн цы ял і ад па вед ны 

сён няш ня му ча су ме недж-

мент. Стра тэ гія на ша га тэ ат-

ра — пад трым лі ваць раз віц-

цё на цы я наль най куль ту ры і 

сло ва — акрэс ле на яшчэ сто 

га доў та му. Я не маю пра-

ва яе мя няць і пе ра ка на ны, 

што ні хто не ад ва жыц ца на 

гэ та ў бу ду чым. Але ме та-

ды і тэм па рытм яе рэа лі за-

цыі, ка неш не, мо гуць быць 

роз ныя, больш ма біль ныя і 

ак тыў ныя.

— Ва ша імя, на ват ка лі 

ка заць пра дып ла ма тыч-

ную служ бу, час та гу чыць 

ме на ві та ў звяз цы з куль-

тур ны мі іні цы я ты ва мі. Ці 

бы ло пра соў ван не на цыя-

наль най куль ту ры ва шай 

свя до май мі сі яй?

— Па пу ля ры за цыя сва ёй 

кра і ны з'яў ля ец ца ад ным з 

ін стру мен таў су час най 

знеш няй па лі ты кі. Пра цу-

ю чы па слом у Поль шчы, 

Фран цыі, Іс па ніі ды ін шых 

кра і нах, я ка рыс таў ся роз-

ны мі ме ха ніз ма мі — ар га ні-

за цыяй эка на міч ных ме ра-

пры ем стваў, пра вя дзен нем 

біз нес-фо ру маў, на ладж-

ван нем між ура да вых і між-

пар ла менц кіх кан так таў, 

але так са ма на ма гаў ся прэ-

зен та ваць дзяр жа ву праз 

яе куль тур нае ба гац це. Мы 

па він ны па каз ваць све ту на-

шу ўні каль насць. На жаль, 

шмат фран цу заў не ве да-

юць пра Бе ла русь — гэ та 

фран ка цэнт рыч ная на цыя, 

за ся ро джа ная больш на 

сва ім унёс ку ў су свет ную 

куль ту ру. І хоць на ро да мі 

бы лых са вец кіх рэс пуб лік 

яна асаб лі ва не ці ка віц ца, 

на шы іні цы я ты вы ме лі вод-

гук, ста ноў ча ўплы ва лі на 

ўспры ман не Бе ла ру сі і схі-

ля лі да больш глы бо ка га 

зна ём ства з кра і най.

— На коль кі па ва шым 

до све дзе куль тур ная дып-

ла ма тыя эфек тыў ная?

— Зра зу ме ла, вы нік дып-

ла ма тыч най пра цы перш за 

ўсё ацэнь ва ец ца па ганд-

лё вым аба ро це і экс пар це 

бе ла рус кай пра дук цыі, але 

пе рад умо вай для доб рых 

эка на міч ных па каз чы каў 

з'яў ля ец ца зна ём ства з па-

тэн цый ным парт нё рам. Ка-

лі ў той ці ін шай кра і не не 

ха пае ін фар ма цыі пра на шу 

дзяр жа ву, вар та звяр нуц-

ца і да куль тур най дып ла-

ма тыі. Бе ла рус кая куль ту-

ра — част ка еў ра пей скай, 

яна мае глы бін ныя ка ра ні. 

Вель мі важ на, каб парт нё ры 

ў Еў ро пе за ці ка ві лі ся на шай 

кра і най, гэ та па каз ваць.

— То-бок у ста сун ках 

па між Бе ла рус сю і Фран-

цы яй мож на ад са чыць рэ-

аль ны вы нік куль тур най 

дып ла ма тыі?

— Што мы на зы ва ем рэ-

аль ным вы ні кам? — гэ та 

тое, коль кі лю дзей прый-

шло на на шы ме ра пры ем-

ствы. Сот ні ты сяч фран-

цу заў на ве да лі па ста ноў кі 

Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 

ба ле та, Ку па лаў ска га тэ ат-

ра, Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё-

ра, тэ ат раль нага праекта 

«ТрыТ Фар маТ», Рэс пуб лі-

кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 

дра ма тур гіі, Бе ла рус кія му-

зыч ныя се зо ны, вы стаў кі 

больш чым сот ні на шых 

мас та коў і ін шае, што рас-

паў сю дзі ла па зі тыў ную ін-

фар ма цыю пра Бе ла русь. 

Ці гэ та дрэн на для дзяр жа-

вы? Пе ра ка на ны, што та кі 

па ды ход слуш ны, пры чым 

яго тры ма юц ца дып ла ма-

тыч ныя мі сіі па ўсім све це.

— За час ва шай ра бо-

ты ў Фран цыі бы ло ар га-

ні за ва на больш за дзвес-

це куль тур ных ме ра пры-

ем стваў у больш чым 

пя ці дзе ся ці фран цуз скіх 

га ра дах — да во лі шы ро-

кая дзей насць. Вы сціп ла 

ка жа це, што гэ тым зай ма-

юц ца ўсе дып ла ма тыч ныя 

мі сіі, але вы гля дае на тое, 

што на куль ту ру вы ра бі лі 

стаў ку.

— Прос та ці каў насць да 

куль тур ных па дзей у гра мад-

стве боль шая, та му яны і за-

па мі на юц ца лепш. Ча ла век 

не мо жа, як чап ля, ста яць 

на ад ной на зе. Мы ста я лі на 

дзвюх: упер шы ню ар га ні за-

ва лі Бе ла рус ка-фран цуз скі 

біз нес-фо рум (паз ней іх ад-

бы ло ся пяць) і Бе ла рус ка-

фран цуз скія між рэ гі я наль-

ныя эка на міч ныя фо ру мы, 

ства ры лі ганд лё ва-эка на міч-

ную ка мі сію і пад пі са лі шэ раг 

між ура да вых па гад нен няў — 

усё гэ та ў скар бон ку ад но сін 

па між на шы мі кра і на мі. Але 

так са ма мне бы ло важ на 

ства рыць для дзея чаў куль-

ту ры Бе ла ру сі да дат ко вую 

маг чы масць па ка заць ся бе, 

на прык лад, у Па ры жы — 

не афі цый най куль тур най 

ста лі цы све ту, што пры цяг-

вае лю дзей з роз ных кут коў 

пла не ты, дзе ма рыць вы сту-

піць шмат твор чых лю дзей і 

рэ цэн зіі якой мо гуць стаць 

шля хам да но ва га пры знан-

ня. Мы ма ем чым га на рыц ца 

і што па ка заць. Ка лі б на на-

шы спек так лі не пры хо дзі лі 

поў ныя за лы, ка лі б у фі на ле 

лю дзі не ўста ва лі і не ві та лі 

на шых ар тыс таў апла дыс-

мен та мі, ка лі б не на бы ва-

лі ся бе ла рус кія тво ры вы яў-

лен ча га мас тац тва, не бы ло 

б пя ці дзе ся ці га ра доў і двух-

сот пра ек таў.

— І якія бы лі рэ цэн зіі 

на вы ступ лен ні бе ла рус-

кіх ка лек ты ваў?

— Пе рад усім мы ана лі за-

ва лі вод гу кі на вед валь ні каў. 

На прык лад, у фран цу заў не 

пры ня та ўста ваць з апла-

дыс мен та мі, але я не ад ной-

чы быў свед кам та го, як пас-

ля за вяр шэн ня вы ступ лен ня 

на шых ар тыс таў за ла аль бо 

яе част ка ўста ва ла. Я ўспа-

мі наю, як Ку па лаў скі тэ атр 

па каз ваў у Па ры жы «Па на 

Та дэ ву ша». Ар га ні за цый на, 

фі нан са ва і ла гіс тыч на гэ та 

быў вель мі скла да ны пра ект, 

але вы сіл кі апраў да лі ся: усе 

сем сот гле да чоў — поў ная 

за ла — уста лі, каб па дзя ка-

ваць ар тыс там. Ня гле дзя чы 

на хі бы суб ціт раў — быў вы-

ка ры ста ны пе ра клад яшчэ 

ХІХ ста год дзя, ад ча го на-

ват фран цу зам бы ло тро хі 

скла да на яго зра зу мець — 

спек такль атры маў вы со кую 

ацэн ку. Рэ цэн зі я мі на наш 

ба лет мы мо жам га на рыц ца, 

лю дзі на ват пі са лі нам ліс-

ты. Ад ной з са мых яск ра вых 

па дзей у Фран цыі для мя не 

ста ла вы ступ лен не «Пес ня-

роў». Яшчэ з Ула дзі мі рам 

Му ля ві ным ан самбль іг раў у 

Ка нах у 1976 го дзе, а мы ар-

га ні за ва лі кан цэр ты ў Па ры-

жы і Лі ё не. Вод гу кі і эмо цыі 

пуб лі кі пад час вы ступ лен ня 

за ста нуц ца са мной на ўсё 

жыц цё. У та кія мо ман ты ра-

зу ме еш, што ар га ні за цыя 

та кіх ме ра пры ем стваў вар-

тая сіл і зда роўя.

— Як вы бі ра ла ся, што 

па ка заць фран цу зам, і ці 

бы ла тут ней кая роз ні ца 

з куль тур най пра гра май у 

Поль шчы?

— Мы пай шлі шля хам 

прэ зен та цыі роз ных кі рун-

каў бе ла рус ка га мас тац тва: 

тэ ат раль на га, му зыч на га, 

вы яў лен ча га, ма ну мен таль-

на га, ха рэа гра фіч на га, на-

род на га і гэ так да лей. Ка лі 

зра зу ме лі, што ёсць за па-

тра ба ван не на му зыч ныя 

ве ча ры, якія мы ла дзі лі су-

мес на з уз на га ро джа ным 

ме да лём Фран цыс ка Ска-

ры ны Ге ор гі ем Са сноў скім, 

зра бі лі Бе ла рус кія му зыч-

ныя се зо ны. Ка лі зра зу ме-

лі, што пры яз джае ўжо не 

пер шы, не дру гі і на ват не 

трэ ці спек такль, па ча лі ар-

га ні зоў ваць Бе ла рус кія тэ-

ат раль ныя се зо ны. Прэ зен-

та цыя бе ла рус кай куль ту ры 

ў Поль шчы аба пі ра ла ся, з 

ад на го бо ку, на бе ла рус кую 

эт ніч ную мен шасць, якая 

жы ве на ўсхо дзе кра і ны: ме-

на ві та дзя ку ю чы пад трым цы 

бе ла ру саў там ад бы ва лі ся і 

ад бы ва юц ца дзя сят кі куль-

тур ных па дзей. З ін ша га 

бо ку, па ля кі — мен таль на 

бліз кая сла вян ская на цыя, 

та му пуб лі ка да кан цэр таў з 

удзе лам бе ла рус кіх ка лек-

ты ваў пад рых та ва ная. Для 

фран цу заў на шы ме ра пры-

ем ствы, на ад ва рот, ра бі лі ся 

ад крыц цём не вя до ма га бе-

ла га аб ша ру ў цэнт ры Еў ро-

пы. Не так даў но ў Мін ску я 

су стрэў ся са зна ё май кі раў-

ні цай ад ной фран цуз скай 

аса цы я цыі ў спра ве ахо вы 

жы вёл, сяб роў кай Бры-

жыт Бар до — яна пры зна-

ла ся, што ў за хап лен ні ад 

пер ша га ві зі ту ў Бе ла русь, 

і шка дуе, што ў Фран цыі так 

ма ла ін фар ма цыі пра на шу 

кра і ну.

— Вы вяр ну лі ся ў Мінск 

з куль тур най ста лі цы све-

ту. Што, як вам па да ец ца, 

бе ла рус кай куль ту ры доб-

ра бы ло б пе ра няць?

— Ка лі ка заць пра ме-

та ды кі ра ван ня і ме недж-

мен ту ў сфе ры куль ту ры, 

не ка то рыя фор мы маг лі б 

нам спат рэ біц ца. Не каль кі 

га доў та му мы на ад мыс-

ло вай на ра дзе аб мяр коў-

ва лі ўвя дзен не ў Бе ла ру сі 

сіс тэ мы элект рон ных бі ле-

таў. Я па мя таю, як цяж ка 

гэ та пы тан не вы ра ша ла ся 

і на коль кі на шы ўста но вы 

куль ту ры бы лі не га то выя 

да та го, што сён ня з'яў ля-

ец ца не ад' ем най част кай 

жыц ця. Ка рыс ных прак тык 

у Фран цыі да стат ко ва, і мы 

маг лі б імі ска рыс тац ца, але 

ка лі ка заць у цэ лым пра 

куль ту ру, то для све ту мы 

каш тоў ныя ме на ві та сва ёй 

уні каль нас цю. Мы па він ны 

не пе рай маць, а за хоў ваць і 

па каз ваць сваё. Вар та га на-

рыц ца і людзь мі, якія на ра-

дзі лі ся на бе ла рус кай зям лі, 

а ўнё сак зра бі лі ў куль ту ру 

ін шых кра ін, у пры ват нас-

ці Фран цыі. Пры вя ду адзін 

прык лад звы чай на га дня ў 

Па ры жы: ра ні цай у гор най 

шко ле, дзе ву чыў ся Іг нат 

Да мей ка, мне да лі маг чы-

масць да кра нуц ца да яго 

аса біс тых ліс тоў і да ку мен-

таў, у гэ ты са мы дзень прай-

шоў аў кцы ён ра бот мас та ка 

Па рыж скай шко лы Пін ху са 

Крэ ме ня, што на ра дзіў ся 

на Лід чы не, і ад кры ла ся 

вы стаў ка «Гі ём Апа лі нэр і 

яго сяб ры» — ма ці Апа лі нэ-

ра па хо дзі ла з На ва груд чы-

ны, а яго сяб ра мі бы лі Марк 

Ша гал і Ха ім Су цін. Тут паў-

сюль мож на знай сці мес цы, 

звя за ныя з на шай кра і най, 

Па рыж — гэ та Агін скі, Ор-

да, Міц ке віч, Вань ко віч, Ра-

дзі ві лы. Так, не ўсе асо бы, 

што па хо дзяць з Бе ла ру сі, 

вы клі ка юць з ёй аса цы я-

цыі, та му ад на з мі сій дзяр-

жа вы за клю ча ец ца ў тым, 

каб праз дып ла ма тыч ныя 

служ бы гэ тыя аса цы я цыі ў 

гра мад скас ці ства раць і за-

ма цоў ваць.

— У гэ тай дыс ку сіі мо-

жа пра гу чаць до вад, што 

на ша тэ ры то рыя не да ла 

гэ тым лю дзям раз віц ца і 

стаць су свет на вя до мы мі, 

дык якое мы ма ем пра ва 

на зы ваць іх сва і мі.

— Ці са праў ды трэ ба дзя-

ліць? Праз по ста ці, якія на-

ра дзі лі ся на Бе ла ру сі і пра-

сла ві лі ся ў ін шай кра і не, мы, 

на ад ва рот, па він ны шу каць 

тое, што аб' яд ноў вае, тут 

ня ма ні чо га дрэн на га. Я вёў 

пе ра піс ку з ад ным ка та ліц-

кім хра мам у Фран цыі, дзе 

бы ло па зна ча на, што Ша-

гал на ра дзіў ся ў ма лень кай 

вёс цы Ві цебск Ра сій скай 

ім пе рыі. Я на пі саў, што ўсё 

ж та кі Ві цебск — не вёс ка, 

а го рад, на той мо мант там 

жы ло ка ля шас ці дзе ся ці ты-

сяч ча ла век, а на конт па хо-

джан ня вар та ўказ ваць, як 

ро біць усё больш і больш 

вы дан няў, што мес цам на-

ра джэн ня мас та ка з'яў ля ец-

ца Бе ла русь.

Асо баАсо ба

«Сён няш ні гля дач 
са праўд наеПа вел ЛА ТУШ КА: 

У
ЖО не каль кі ме ся цаў Ку па лаў скі 
тэ атр пра цуе пад кі раў ніц твам Паў ла 
Ла туш кі — вя до ма га дып ла ма та 
і пры хіль ні ка бе ла рус кай куль ту ры. 

Да та го як стаць ге не раль ным ды рэк та рам 
тэ ат ра, ён па бы ваў на па са дах па сла Бе ла ру сі 
ў Поль шчы, мі ніст ра куль ту ры і, на рэш це, 
па сла Бе ла ру сі ў Фран цыі (па су мя шчаль ніц тве 
Іс па ніі, Пар ту га ліі і Ма на ка). Адзін з са мых 
«гуч ных» у сфе ры куль ту ры дып ла мат ця пер 
зай ма ец ца бу ду чы няй Ку па лаў ска га, а нам 
рас каз вае пра пла ны тэ ат ра, най леп шую 
падзею ў Фран цыі і бе ла рус кае кі но.

«Раз віц цё куль ту ры 
так са ма за ле жыць 
ад са спе лас ці 
гра мад ства 
і ў пры ват нас ці лю дзей, 
якія фар мі ру юць яе 
ідэа ла гіч ную лі нію».

«Ка лі б быў 
ма ла дзей шы, 
з за да валь нен нем стаў 
бы кі раў ні ком ма лой 
сцэ ны Ку па лаў ска га: 
яна дае на ват больш 
маг чы мас цяў, чым 
па са да ге не раль на га 
ды рэк та ра».

Фо
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