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— Як мі сію пра соў ван-

ня бе ла рус кай куль ту ры 

вы пра цяг не це ў Ку па лаў-

скім тэ ат ры? Ці па шы ры-

це ме жы, якія тэ атр ужо 

зай мае?

— Ду маю, аб ме жа ван-

няў, ага ро джаў у сфе ры 

куль ту ры ўво гу ле не па він-

на з'яў ляц ца. Тым больш 

у тэ ат раль ным мас тац тве, 

якое мае быць мес цам для 

экс пе ры мен таў і но вых па-

ды хо даў, здоль ных пры му-

сіць гле да ча  ду маць, аналі-

за ваць, з роз ных ба коў 

па гля дзець на жыц цё выя і 

гра мад скія сі ту а цыі. Ге не-

раль ны ды рэк тар па ві нен 

за бяс печ ваць фі нан са вую 

ста біль насць тэ ат ра. Ку па-

лаў скі зна хо дзіц ца ў доб-

рым эка на міч ным ста не, 

але ў спра ве рэа лі за цыі 

но вых пра ек таў мы бу дзем 

раз ліч ваць на пад трым ку 

спон са раў, ме цэ на таў і рэ-

кла ма даў цаў. Пры ват ныя 

парт нё ры да па мо гуць нам 

вый сці за сце ны асноў на-

га бу дын ка — я ка жу пра 

па шы рэн не тэ ат раль най 

пра сто ры, ку ды гля дач без 

ані я ка га ад мі ніст рацый на га 

рэ сур су бу дзе за ці каў ле ны 

прый сці па неш та но вае і 

не стан дарт нае.

— На што кан крэт на Ку-

па лаў ска му па трэб ны да-

дат ко выя гро шы ад пры-

ват ных парт нё раў?

— Лі чу, што пер шы пра-

фе сій ны тэ атр Бе ла ру сі па-

ві нен мець больш шы ро кую 

функ цыю, чым рэ гу ляр ная 

па ста ноў ка спек так ляў. Мы 

ма ем на мер, пры пад трым-

цы Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

за вяр шыць ка пі таль ны ра-

монт ма лой сцэ ны на ву лі-

цы Эн гель са. Тут не спат-

рэ бяц ца вя лі кія гро шы, бо 

мы зро бім ас ке тыч ную, але 

шмат функ цы я наль ную пра-

сто ру для экс пе ры мен таў. 

Каб па гля дзець на пры-

го жыя жы ран до лі — ка лі 

лас ка на га лоў ную сцэ ну, 

а но вая арт-пля цоў ка тым 

ча сам умес ціць у са бе га-

ле рэю для вы яў лен ча га 

мас тац тва (ду маю, яшчэ 

ад на га ле рэя ў цэнт ры 

Мін ска бу дзе важ ная для 

на шых мас та коў і за па тра-

ба ва ная ся род ама та раў 

мас тац тва) і Дзі ця чую тэ-

ат раль ную сту дыю. Ска жу 

шчы ра, ка лі б толь кі па чы-

наў свой шлях у куль ту ры, 

з за да валь нен нем стаў бы 

кі раў ні ком ма лой сцэ ны Ку-

па лаў ска га: яна мо жа даць 

на ват больш маг чы мас цяў, 

чым па са да ге не раль на га 

ды рэк та ра. На ту раль на, 

срод кі па трэб ны і на но-

выя спек так лі на га лоў най 

і ка мер най сцэ нах. Аб мяр-

коў ва ем так са ма вы дан не 

ўлас на га ча со пі са.

— А дзі ця чая тэ ат раль-

ная сту дыя — гэ та но вая 

ідэя?

— Так, най блі жэй шым ча-

сам мы пла ну ем пад пі саць 

да мо ву на апра цоў ку кан цэп-

цыі. Мы ўво гу ле за ці каў ле ны 

ў но вых ідэ ях: мы ад чы ні лі 

ўсе дзве ры і вок ны — ка лі 

лас ка, пры ходзь це да нас 

са сва і мі пра ек та мі. Так са ма 

для нас бу дзе важ ная, асаб-

лі ва ў су вя зі са ста год дзем 

Ку па лаў ска га, гаст роль ная 

дзей насць. Пас ля за вяр шэн-

ня рэ стаў ра цыі і пе ра ез ду ў 

но вы бу ды нак тэ атр, мо жа, 

не так шмат гаст ра ля ваў па 

Бе ла ру сі, але па раз мо вах 

з ар тыс та мі я ба чу, што яны 

ў гэ тым за ці каў ле ны, та му 

ўжо з ве рас ня бу дзем ар га-

ні зоў ваць па езд кі па кра і не і 

за мя жу. Я пе ра ка на ны, нам 

гэ та пад сі лу.

— Ці ёсць неш та, што ў 

тэ ат ры для вас бу дзе не-

пры маль на?

— Усё гэ та ўжо акрэс ле-

на за ка на даў ствам, ста віць 

да дат ко выя бар' е ры ня пра-

віль на, трэ ба іх, на ад ва рот, 

зды маць і ства раць больш 

маг чы мас цяў для твор чай 

рэа лі за цыі ка лек ты ву. Гля-

джу на мас тац тва мак сі-

маль на шы ро ка.

— А ці ёсць ней кія аб-

ме жа ван ні з бо ку Мі ніс тэр-

ства куль ту ры?

— Ня ма ні я кіх. Дзяр жа ва 

ўкла ла знач ныя срод кі, каб 

ад на віць гіс та рыч ны бу ды-

нак Ку па лаў ска га — сён ня 

мы ма ем най леп шую і са-

мую тэх на ла гіч ную сцэ ну ў 

кра і не. Да та го ж яна фі нан-

суе што дзён ную дзей насць 

тэ ат ра і но выя па ста ноў кі.

— Пад час ва шай пра цы 

мі ніст рам куль ту ры бы ла 

ўве дзе на сіс тэ ма фі нан са-

ван ня кі не ма то гра фа праз 

рэс пуб лі кан скі кон курс 

кі на пра ек таў. Яна, на ваш 

по гляд, пра цуе?

— На коль кі я ве даю, гэ-

та сіс тэ ма за зна ла шэ раг 

змен. Ка лі мы ка жам пра 

кі на сфе ру, трэ ба перш за 

ўсё зра зу мець, для ка го мы 

хо чам зды маць кі но. Ка лі 

на экс парт — уклю ча юц ца 

стан дарт ныя біз нес-ме ха-

ніз мы, а ка лі для ся бе, вар-

та ўсве дам ляць, што праз 

свае кі на тэ ат ры і тэ ле ба-

чан не мы не ў ста не вяр нуць 

ха ця б ад чу валь ную част ку 

бюд жэ ту філь ма. Лі чу, пры-

яры тэт ным для нас з'яў ля-

ец ца кі но для ся бе — для 

Бе ла ру сі, бе ла ру саў і пра 

Бе ла русь і бе ла ру саў. На-

ступ нае пы тан не — хто яго 

пра фі нан суе? У еў ра пей скіх 

кра і нах ад ным з га лоў ных 

за каз чы каў з'яў ля ец ца тэ-

ле ба чан не, але ў нас сён ня 

гэ та не маг чы ма, зна чыць, 

ад каз най за фі нан са ван-

не кі на сфе ры ста но віц ца 

дзяр жа ва. Да дат ко вым ін-

стру мен та ры ем, ка лі ёсць 

пад атко выя льго ты, мо жа 

стаць дзяр жаў на-пры ват-

нае парт нёр ства. Да лей 

для кі на гуль цоў не аб ход-

на ства рыць кан ку рэнт нае 

ася род дзе, у якім яны бу-

дуць спа бор ні чаць, у тым 

лі ку з «Бе ла русь філь мам», 

за дзяр жаў ную пад трым ку. 

Ка лі зды маць бу дзе толь кі 

На цы я наль ная кі на сту дыя, 

якія б там та ле на ві тыя рэ-

жы сё ры ні пра ца ва лі, ні чо га 

не атры ма ец ца, мы гэ та ўжо 

прай шлі праз дзе ся ці год-

дзі ўлас на га до све ду. Ка лі 

на ба зе «Бе ла русь філь-

ма» пла ну ец ца ства рыць 

прад зю сар ска-вы твор чую 

кам па нію — пе ра ка на ны, 

гэ та дасць толь кі ка рот ка-

тэр мі но вы вы нік. «Бе ла-

русь фільм» мо жа да ваць 

па слу гі: ка лі лас ка, усіх 

за пра ша ем, хай тэ ле ка на-

лы і прад зю са ры з ін шых 

кра ін пры хо дзяць зды маць 

кі но, бо ў нас, на прык лад, 

су пер су час нае аб ста ля ван-

не, най леп шае па дат ка аб-

кла дан не, па віль ё ны пра цу-

юць не толь кі ўлет ку, але і 

зі мой, у Мін ску ня ма за то-

раў і гэ так да лей. І на рэш це, 

хто па ві нен ка ар ды на ваць 

пра цэ сы ў бе ла рус кім кі-

но? Афі ля ва ная дзяр жа вай 

струк ту ра — на цы я наль ны 

кі на ін сты тут аль бо фонд, 

якая раз гля да ла б за яў кі, 

фар мі ра ва ла кон курс ныя 

ка мі сіі і пры ма ла ра шэн ні. 

Пры быт кі пе ра ліч ва юц ца ў 

ін сты тут, а ён, ка лі фільм 

па гля дзе ла, на прык лад, 

сто ты сяч гле да чоў, вяр тае 

прад зю са рам гро шы і ка-

жа: «Ма лай цы, зды май це 

яшчэ». Не па срэд на дзяр-

жа ва яго не фі нан суе, ён 

за ле жыць ад эфек тыў нас ці 

кі ра ван ня. Гэ та ідэа льная 

схе ма? Так, але яна рэ аль-

ная, што да ка за на пры кла-

да мі мно гіх кра ін.

— На коль кі, як вам зда-

ец ца, у на шай кра і не ўво-

гу ле ство ра ны ўмо вы для 

раз віц ця новых формаў і 

праектаў у культуры?

— Гэ та да во лі скла да нае 

пы тан не, бо звя за на ў тым 

лі ку з раз віц цём эка но мі-

кі. Ду маю, па сту по вы рост 

эка на міч на га і біз нес-па тэн-

цы я лу ство рыць да дат ко-

выя маг чы мас ці для сфе ры 

куль ту ры. Што да ты чыц ца 

за ка на даў чых ін стру мен таў, 

не ба чу прын цы по вых пе ра-

шкод, якія за мі на лі б рэа лі за-

цыі ідэй і пра ек таў. 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. Не як з Мі ка ла ем 

Пі ні гі ным мы па-сяб роў ску 

дыс ку та ва лі на конт но вых 

па ста но вак Ку па лаў ска га, 

і пра адзін з на шых кла січ-

ных тво раў ён ска заў, што 

той стра ціў ак ту аль насць, 

а я ад ка заў, што та ле на ві-

ты рэ жы сёр заў сё ды змо жа 

знай сці но вае пра чы тан не. 

Усё мя ня ец ца, мы рэ фар му-

ем ся, рэ фар му ец ца гра мад-

ства — сён ня гля дач лёг ка 

ад роз ні вае са праўд нае ад 

пад роб кі і не кож ны пра дукт 

га то вы «ку піць». Я пе ра ка-

на ны, пра цэс бу дзе іс ці: тое, 

што дзе сяць га доў та му зда-

ва ла ся не маг чы мым, ця пер 

не вы клі кае здзіў лен ня.

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Асо ба

«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».

лёг ка ад роз ні вае
ад пад роб кі»

У «Кні га збо ры» вый шаў 

шос ты том «Дзён ні каў 

і за пі саў» на род на га 

паэ та Бе ла ру сі Ры го ра 

Ба ра ду лі на.

Пе рад чы та чом раз-

горт ва юц ца па дзеі 1992—

1993 га доў, у якіх Ры гор 

Ба ра ду лін паў стае не раў-

на душ ным творцам і ча-

ла ве кам на пру жа на га гра-

мад ска га жыц ця. «...Но вы 

час — і но вы ста тус кра і ны 

пры нёс і пэў ныя цяж кас-

ці...» — пі ша на са мым па-

чат ку прад мо вы ўкла даль-

ні ца На тал ля Да вы дзен ка. 

У гэ тыя гады па ба чы лі свет 

збор нік но вых вер шаў Ба-

ра ду лі на «Мі ла сэр насць 

пла хі» (1992), кні га «Трэ-

ба до ма бы ваць час цей...: 

Вы бра ныя ста рон кі лі ры кі» 

(1993) і «Бе ла русь мя не збе-

ла руш вае» (1993) — збор нік 

вер шаў 77 паэ таў све ту пра 

Бе ла русь у пе ра кла дзе Ры-

го ра Ба ра ду лі на. У гэ ты час 

па эт ства рае вя лі кія і, не су-

мнен на, вы со кай уз нёс лас ці 

цык лы вер шаў — «Сле дам 

Эк ле зі яс та», «Сле дам Пры-

па вес цяў Са ла мо на вых», 

«Сле дам Апост ала Паў-

ла» і «Ста не Віф ле е мам 

сэр ца...». Ры гор Ба ра ду лін 

так са ма пе ра кла дае п'е сы 

Маль е ра і Карла Гоц цы для 

Ку па лаў ска га тэ ат ра. Пі ша 

сцэ на рыі не каль кіх за па мі-

наль ных да ку мен таль ных 

філь маў: «Бе лая ве жа — 

цем ра гус тая» (пра па ля-

ван ні ў Бе ла веж скай пу-

шчы кі роў чых асоб роз ных 

ча соў), «Ушац кія вя сел лі», 

«Ой, ля це ла шэ ра пе ра-

пё лач ка...» (пра ро дзіч ку 

Ма рыю Ры го раў ну і на род-

ныя пес ні ў яе вы ка нан ні), 

«Ля бе ра га чо вен ча кае...» 

(пра Ула дзі мі ра Ду боў ку), 

«У чым жа іс насць іс на ван-

ня», «Дзі вос ная Дзві на», 

«Зя лё ны ўспа мін» (пра На-

лі боц кую пу шчу).

На пру жа ны твор чы пра-

цэс і здзейс не ныя мас тац кія 

пра ек ты не ду жа мя ня лі пе-

сі міс тыч ны, цяж кі на строй. 

Як ад бі так та го, што ад бы-

ва ла ся ва кол, як га лоў ны 

пер са наж ён — у шос тым 

то ме... «Ад но што за ста ло-

ся ў мя не — сон, ку ды хоць 

на ноч уця каю ад уся го жах-

лі ва га й бес пра свет на га. 

Але ж у за па се веч ны сон, 

а ця пер трэ ба пра чы нац ца. 

Жыць — да га няць пры від, 

па куль сам не зро біш ся 

пры ві дам. Ка лі сам апы-

на еш ся ў па стцы ня ста чы, 

па чы на еш ра зу мець бо лей, 

коль кі свай го жыц ця па кла-

ла ма ма, каб зра біць ця бе 

ча ла ве кам. Ра бі ла ўсё гэ-

так, што сын не ад чу ваў го-

ры чы й ад чаю ма мы. Та кое 

ад чу ван не, што мя не па са-

дзі лі, як у каз ках і пес нях, у 

боч ку, боч ку за бі лі й пус ці лі 

з га ры. Гру кат і цем ра. І гры-

ма кі. А ка лі боч ка спы ніц-

ца, ні яна, ні я не ве да ем. 

Ска чам» (20 каст рыч ні ка 

1993 го да).

У дзён ні ка вых за пі сах 

Ры го ра Іва на ві ча — шмат 

зга дак пра на род на га пісь-

мен ні ка Бе ла ру сі Ва сі ля 

Бы ка ва, з якім Ба ра ду лін 

сяб ра ваў праз мно гія га ды 

жыц ця, пра ін шых пісь мен ні-

каў, мас та коў, кам па зі та раў, 

ак цё раў. Лі та раль на кож ная 

ста рон ка, на сы ча ная эма-

цы я наль нас цю і шчы рас-

цю, ус пры ма ец ца і як важ-

кі да ку мент та го да лё ка га 

і ра зам з тым над звы чай 

бліз ка га ча су. У па мя ці чы-

тац кай і тое, што твор чая 

спад чы на на род на га паэ та 

Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду-

лі на па ба чы ла свет уся го ў 

ча ты рох та мах, а «Дзён ні кі 

і за пі сы» ўжо ма юць шос ты. 

Мо з ча сам вый дзе паў на-

кроў ны збор тво раў адной 

з самых адметных асоб у 

на цы я наль най лі та ра ту ры 

Бе ла ру сі?..

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

«Жыць — 
да га няць пры від...»

Атры мала ся шчы рая і 

эма цы я наль ная гу тар ка 

са ста ры мі сяб ра мі, гэт кая 

раз мо ва на кух ні, дзе ад бы-

ва ец ца са мае пра нік лі вае 

і па та ем нае. Ні на Ліс то та і 

са ма ска за ла, што ў яе жыц-

ці са мыя важ ныя мо ман ты 

час та пе ра жы ва юц ца аку-

рат на кух ні. На ім прэ зе пад 

акам па не мент фа но, на якім 

іг ра ла На стас ся Мін коў ская, 

і пад сак са фон Але га Во ра на ва бы лі пра-

чы та ны вер шы пра ка хан не і прад стаў ле-

ны блок паэ зіі пра тое, што вый сце ёсць 

заўж ды.

Ні на Ліс то та — гэ та твор чы псеў да нім, 

пад якім аў та ра кні гі ве да юць у тым лі-

ку ў са цы яль ных сет ках. Мно гім до сыць 

скла да на су ад нес ці гэ ты воб раз з асо бай 

жур на ліс та Ні ны Шчар ба чэ віч, не ка то рыя 

да гэ туль ду ма юць, што гэ та два роз ныя 

ча ла ве кі.

«Я ба чу пэў ную мі сію ў тым, каб на тхняць 

ін шых лю дзей жыць сва і мі та лен та мі, на ват 

ка лі яны не дзе пры ха ва ныя, — гэ та па трэб-

на кож на му ча ла ве ку. І ка лі пас ля прэ зен-

та цыі мне ка жуць, што так са ма вырашылі 

на пі саць ці зра біць неш та ці ка вае, гэ та 

ста но віц ца для мя не най леп шым кам плі-

мен там», — пры зна ец ца па эт ка.

У збор нік «За пра шэн не» ўвай шлі вер шы 

роз ных га доў твор час ці. «Я шмат ра зоў 

змя ня ла на паў нен не кні гі, але для мя не 

бы ло прын цы по ва, каб сю ды ўвай шлі не-

ка то рыя ран нія рэ чы, ня хай яны і не са мыя 

дас ка на лыя і па ты ха юць юнац кім мак сі ма-

ліз мам».

На прэ зен та цыі бы лі смех  (у не ка то рыя 

мо ман ты аў та рка са ма адкрыта ра га та ла), 

слё зы (не ка то рыя на ват вы хо дзі лі з па коя, 

каб сха ваць рэ ак цыю) і аб на дзей лі выя рад-

кі на за вяр шэн не. «Па гля дзім на су зор'е 

на дзей / І па слу ха ем ме ся ца джаз. / Хтось ці 

му сіць быць леп шым з лю дзей. / Мо жа, не-

ба ста віць на нас?..»

Іры на СІ ДА РОК.

«Ка лі я ба чу чы есь ці слё зы, 
пе ра стаю хва ля вац ца...»

«За пра шэн не» на паэ тыч ны дэ бют Ні ны Ліс то ты
«Ты будзь ма ёй му зы кай но чы, / Пя лёст ка мі ру жы ў да ло нях, / І пуль сам га ра-

чым у скро нях, / І сон цам, што кі ну лі во чы», — гэ тыя рад кі на прэ зен та цыі кні гі 

«За пра шэн не» ма ла дой па эт кі і жур на ліс та «Звяз ды» Ні ны Ліс то ты вы ву чы лі 

на па мяць усе пры сут ныя. 24 чэр ве ня ў Лі та ра тур ным му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча 

яны за гу ча лі ў вы ка нан ні гур та Hеlіоus, а іх аў та рка прад ста ві ла свой дэ бют ны 

збор нік вер шаў.
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Паэтка 
Ніна Лістота 
і журналіст 
Ніна Шчарбачэвіч.


