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— Ідэя ўзнікла пятнаццаць гадоў таму, 
і адразу прыйшла назва «Дасканаласць». 
Адкрыліся мы 11 лістапада спектаклем 
«Крыж», але фактычна адкрыццё «здары
лася» раней:  яшчэ пяць гадоў таму перад 
Вялікаднем у Касцёле Сымона і Алены 
гэты спектакль быў паказаны ўпершыню.

«Дасканаласць» — вельмі ёмістая 
назва, адказная. Абавязвае да многага 
і мяне, і тых людзей, якія будуць несці 
гэту нялёгкую, але ўдзячную місію. У 
Бібліі ёсць наступныя словы Ісуса Хры
ста: «...будзьце дасканалы, як дасканалы 
Айцец ваш Нябесны». Калі існуе такое 
пасланне, значыць, мы павінны імкнуц
ца дасягнуць гэтага. Кожны ўдзельнік 
тэатра ўкладвае душу ў сваю працу, час, 
сілы, ідэю, а ўсё астатняе прапануецца з 
вышыні Богам. Уся паўната, уся даска
наласць — у Яго. 

— Чаму менавіта цяпер вы рэалізавалі 
ідэю?

— Нейкія рэчы я ўбачыла адразу, ней
кія напрацоўвала гадамі. Перш чым па
чаць рабіць першыя крокі ў прафесіі, трэ
ба было закончыць вучобу ў Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Лічу, 
што мы нават паспяшаліся адкрыцца. 
Трэба было яшчэ набрацца досведу, але не 
давала спакою ідэя. І, вядома, драматургія 
Аляксея Дударава (спектакль «Крыж»). 
Аднак стварыць тэатр без прафесійнай 
базы, натуральна, не атрымалася б.

— З чаго яна складаецца?
— Калі да мяне прыйшла ідэя тэатра, 

я нават не вучылася ў БДАМ, мела зусім 
іншую прафесію. Але захапленне існа
вала яшчэ са школьных гадоў. Агонь усё 
больш разгараўся! (Смяецца.) У Акадэміі 
мастацтваў былі студэнцкія працы — мая 
тэатральная скарбонка пачала запаўняцца. 
Абарону дыплома я рабіла ў Касцёле Сы
мона і Алены спектаклем «Крыж». Потым 
ставіла «Графіню Шардэн» у Гродзенскім 
абласным драматычным тэатры, «Дзюймо
вачку» — у Тэатры юнага гледача, «Шэры
брэндзі, анёл мой...» — у РТБД. Невялікі 
спіс спектакляў для паўнавартаснага ма
стацкага кіраўніцтва...

— Вам цікава было супрацоўнічаць з 
дзяржаўнымі тэатрамі?

— Вельмі! Гродзенскі драматычны даў 
мне вялікі досвед. Пастаноўка стваралася 
адразу пасля заканчэння вучобы ў БДАМ, 
удзел бралі васямнаццаць акцёраў. Спек
такль меў даволі цікавую форму: у стылі 
танца мадэрн. Трупа была гатова да эк
сперымента і наватарства. Сёння я вельмі 
задаволена тым, што тэатр «Дасканаласць» 

адкрыўся не адразу — за плячыма ў мяне 
назапасіўся карысны багаж! Планаў і 
матэрыялаў шмат. Наколькі яны буду
ць здзяйсняцца, сказаць складана, бо ва 
ўласным тэатры часта ўзнікае праблема 
фінансавання.

— Важна, каб добра прадаваліся квіткі?
— Гэта постфактум, калі спектакль ужо 

гатовы. Фінансаванне пастаноўкі — гана
рар і рэжысёра, і мастака, і акцёраў. До
бра, калі ў адной асобе закладзена адразу 
некалькі здольнасцей. Вось, напрыклад, 
я рэжысёр, да таго ж сама музычна афар
мляю спектаклі, стаўлю пластыку і харэа
графію. Магу зрабіць рэквізіт, касцюмы і на 
гэтым сэканоміць. Але ж часам здараюцца 
і непад’ёмныя выдаткі для тэатра. 

Спектакль «Крыж» — студэнцкая, ака
дэмічная работа, для якой усё куплялася і 
збіралася паступова. А дзе ўзяць сродкі на 
іншыя спектаклі? Дапамогуць выручаныя 
з «Крыжа» квіткі? Цяжка сказаць! Гэта ка
мерны спектакль, не для вялікай аўдыто
рыі. Ды і завоблачныя цэны на квіткі не па
ставіць. Людзі павінны мець магчы масць 
прыйсці ў наш тэатр…

— А спансіраванне?
— Тэатр прыватны, створаны нядаўна, 

пра яго мала хто ведае. Пакуль мы пака
залі толькі адзін спектакль, таму пра да
памогу казаць рана. Калі ж адгукнуцца 
мецэнаты ці падтрымаюць дзяржструкту
ры, будзем вельмі ўдзячныя.

— Прыватных тэатраў у нас не так 
шмат...

— Але шмат таленавітых рэжысёраў. І 
я ўпэўнена, што кожны з іх у думках вы
ношвае ўласны   тэатр, дзе зможа цалкам 
творча ўвасобіць свае ідэі. Калі ў дзярж
тэатры яго спектакль па розных прычы
нах могуць не прыняць, то дзеля ўла
снай справы ён зробіць усё. Галоўнае —  
энтузіязм!

— А ў вашым тэатры ёсць такі  
энтузіязм?

— Безумоўна! Мы кажам: «Нашы ак
цёры». Вядома, яны  працуюць у іншых 
тэатрах, і не я «гадавала» іх з самага пачат
ку. Прапанаваны матэрыял падштурхнуў 
іх да ўдзелу ў працы.

— Як вы падбіраеце акцёраў?
— Дапамагаюць сувязі яшчэ са сту

дэнцкіх часоў. Чытаеш драматургію і, нак
шталт таго, як мадэльер прымярае сукен
ку на мадэль, «апранаеш» ролю на акцёра. 
А пасля чакаеш, як ён выканае пастаўле
ныя табой задачы, ці стане больш інтэн
сіўным. Праца ўзбагачае кожнага з нас.

— Але ёсць яшчэ і пытанне памяш-
кання…

— Гэта заўсёды дастаткова складана. 
Калі я абараняла дыпломную пастаноўку, 
то, натуральна, дапамагалі сцены Ака
дэміі мастацтваў. Калі Касцёл Сымона і 
Алены прапанаваў паставіць спектакль 
на «Вербны кірмаш», то мы рэпеціравалі 

ў храме «Усіх Смуткуючых Радасць»: там 
ёсць невялікая зала, зімовы сад. Цяпер 
дапамог Палац мастацтва. Калі арандуеш 
нейкае памяшканне, то, натуральна, за 
яго трэба плаціць. 

— Як вы плануеце прыцягваць  
гледачоў?

— Вядома, сваімі сіламі. У нас ёсць 
своеасаблівыя «піяршчыкі»: Алесь Суха
долаў, Алена Чарняўская і інш. Дазволіць 
сабе дарагую рэкламу мы не можам. У 
асноўным распаўсюджваем інфармацыю 
праз інтэрнэт. Нашыя спектаклі павінны 
быць цікавымі, каб гледачы і сваім знаё
мым раілі тэатр «Дасканаласць». Наш 
прадукт — гэта наша рэклама. Тэатр 
створаны для шырокага кола людзей. Уз
роставая група нашага прэм’ернага спек
такля — ад пятнаццаці і вышэй.

— Якія пастаноўкі плануеце?
— Мне вельмі падабаецца творчасць 

Льва Талстога, таму ёсць жаданне пака
заць «Ганну Карэніну», «Уваскрасенне». 
Акрамя таго хочацца паставіць спектаклі 
з вялікім складам акцёраў: «Павел Пер
шы», «Царэвіч Аляксей» Дзмітрыя Ме
ражкоўскага (гэта мара яшчэ з Акадэміі). 
Цікавяць таксама Эрнэст Хемінгуэй, Іён 
Друцэ і іншыя... Яшчэ аднавіла б «Шэры
брэндзі, анёл мой...» нашага беларускага 
пісьменніка Юрыя Станкевіча. У творы 
ўздымаюцца сур’ёзныя праблемы нарка
маніі, СНІДу, барацьбы за жыццё. Скла
даная тэматыка, але цікавы аўтарскі по
чырк. Хацелася б, каб у 1/3 нашага рэпер
туару складалі творы беларускіх аўтараў, 
2/3 — замежная і руская класіка.

— На ваш погляд, чаго цяпер бракуе 
беларускаму прыватнаму тэатру?

— Грошай. Вельмі шмат энтузіязму, 
агню, праектаў, ідэй. Усе пытанні ўпіра
юцца ў фінансы. Магчыма, яшчэ патрэб
на дапамога з боку адміністравання. Але 
гэта вырашальна. А вось дзе ўзяць гро
шы, каб стварыць спектакль і прарэкла
маваць яго шматгранна? Дзе ўзяць 
грошы, каб выехаць са спектаклямі на 
гастролі і займець, так бы мовіць, сваю 
пляцоўку...

— Якім вы бачыце свой   будучы 
дасканалы тэатр?

— Перш за ўсё, дасканалы тэатр — гэта 
калі я гляджу спектакль і ён змяняе мяне 
саму знутры. А калі не, то ён не зменіць 
і гледача. 

Паліна ПЛАТАВА

Беларускі драматург Дзмітрый Багаслаўскі  
стаў лаўрэатам расійскай Незалежнай 
літаратурнай прэміі «Дэбют».

Вынікі прэміі традыцыйна падвялі ў Маскве ў снежні. 
Журы, старшынёй якога гэтым разам быў Павел Санаеў 
(аўтар аповесці «Пахавайце мяне за плінтусам»), выбірала 
лепшых маладых літаратараў у шасці намінацыях: «Буйная 
проза», «Малая проза», «Паэзія», «Драматургія», «Эсэістыка» 
і «Фантастыка». Лаўрэатам у намінацыі «Драматургія» стаў 
беларускі аўтар Дзмітрый Багаслаўскі. Прэмія прысуджана 
за п’есы «Знешнія пабочныя» і «Дзеўкі». Дарэчы, у мінулым 
годзе Дзмітрый Багаслаўскі таксама адзначыўся на «Дэбюце», 
увайшоўшы ў шортліст прэміі з п’есамі «Любоў людзей» і 
«Ціхі шэпат сыходзячых крокаў».

«Дэбют» — адна з самых прэстыжных прэмій для мала
дых літаратараў, якая створана ў 2000 годзе Міжнародным 
фондам «Пакаленне». Сёлета яна была ўручана ў 14ы раз. 
Нагадаем, што ў намінацыі «Драматургія» яе ў розныя гады  

атрымалі вядомыя расійскія драматургі Васіль Сігараў і Яра
слава Пуліновіч.

Імя Дзмітрыя Багаслаўскага таксама вядомае расійскім тэа
тралам. Драматург неаднаразова ўваходзіў у шортлісты са
мых прэстыжных конкурсаў: «Еўразія», «Любімаўка», «Кон
курс конкурсаў» расійскай Нацыянальнай прэміі «Залатая 
Маска». Шмат увагі прыцягнула і пастаноўка яго п’есы «Лю
боў людзей» на малой сцэне Маскоўскага акадэмічнага тэатра 
імя У. Маякоўскага (рэжысёр Мікіта Кобелеў).

Паглядзець спектаклі па п’есах Дзмітрыя Багаслаўскага ў Мін
ску можна ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, дзе 
кыргызскі рэжысёр Шаміль Дыйканбаеў паставіў спектакль «Ціхі 
шэпат сыходзячых крокаў» (сумесны праект з Міжнароднай кан
федэрацыяй тэатральных саюзаў). А яшчэ — у Новым драма
тычным тэатры, дзе дзякуючы Цэнтру візуальных і выканаўчых 
мастацтваў і фестывалю «ТЕАРТ» час ад часу ідзе дакументальны 
спектакль «PATRIS», створаны Студыяй альтэрнатыўнай драмы, 
адным з арганізатараў якой з’яўляецца Дзмітрый Багаслаўскі.

Алена ГАЛАЙ

Яе «Крыж»
Ці ведаеце вы, што такое дасканаласць? Гэта — новы беларускі 
прыватны тэатр, які адкрыўся намаганнямі рэжысёра 
НаталліРазаліі Родзінай. Як узнікла ідэя стварыць уласны тэатр? 
Чаму ён атрымаў менавіта такую назву? Пра гэтае і многае іншае 
наш карэспандэнт даведалася ў гутарцы з яго стваральніцай.

Дэбют на «Дэбюце»

Даведка «ЛіМа»
22 снежня ў Рэспубліканскай мастац-

кай галерэі «Палац мастацтва» адбыў-
ся прэм’ерны паказ спектакля «Крыж» 
новага прыватнага тэатра «Даскана-
ласць». Пастаноўка зроблена па п’есе 
класіка беларускай драматургіі Аляксея 
Дударава.

Вячаслаў Калацэй,
загадчык кафедры этналогіі 
і фальклору БДУКіМ, 
лідар гурта «Ветах»:
— 2013 год для мяне асабіста і для 

спраў, у арбіту якіх я «ўкручаны» 
(этнамастацкая адукацыя, наву
ковы аналіз смыковай і дударскай 
музыкі, фальклорнафестывальны 
рух), цалкам адпавядаў прагнозам 
Усходняга календара: відавочная 
плыннасць, няспынная змена па
дзей, але выключна ў адпаведнасці 
са схаванымі касмічнаглыбокімі 
агульнымі вектарамі, прыярытэта
мі і працэсамі жыцця наваколля. 

Ужо веснавая канферэнцыя ўні
версітэта культуры і мастацтваў 
«Аўтэнтычны фальклор» сёлета 
была адзначаная еўрапейскай сен
сацыяй — уводзінамі ў навуковы 
зварот відэазапісу дуэта аўтэнтыч
ных падзвінскіх дудароў 1939 года. 
І мне прыемна, што гонар гэтай 
падзеі з рэктарам Інстытута куль
туры Беларусі Канстанцінам Рэ
мішэўскім падзяляю я.

13 чэрвеня, на Ушэсце, па ме
сяцовым календары ў вёсках Вет
каўскага раёна адбылося Ваджэнне 
і пахаванне Стралы. Культ продкаў 
і ўрадлівасці, які ўшаноўваецца яго 
абрадавымі дзеяннямі, скіраваны 
на духоўнае і фізічнае здароўе на
рода і падтрыманне раўнавагі і па
радку ў свеце. Сёлета апранутыя 
ў непаўторна прыгожыя неглюб
скія строі выкладчыцы і студэн
ткі кафед ры этналогіі і фальклору 
БДУКіМ аказалі даволі моцную 
і якасную падтрымку шаноўным 
мясцовым выканальніцам абраду.

Высветліць пытанне пра асаблі
васці стаўлення да ўласнай этна
культуры літоўцаў і беларусаў да
памагло наведванне ў верасні двух 
фэстаў: «Вяртанне да вытокаў» 
на Гродзеншчыне і «Tautų mugė» 
ў Вільнюсе. На маштабны экату
рыстычнакамерцыйны віленскі 
«Кірмаш нацый» быў запрошаны 
«Ветах», які мы з Таццянай Пладу
новай стварылі яшчэ ў 1997 годзе. 

Пасля кастрычніцкіх конкурсаў 
«Як на рэчцы было на Фантанцы» 
і «Містар ЭТНА» я павіншаваў 
прызёраў — сваіх студэнтаў — і 
адзначыў, што іх узнагароды абу
моўленыя арыенцірам на каранё
выя формы культуры Беларусі, 
інтэграваным у вучэбны працэс. 
Удзельнікамі конкурсу ў Санкт 
Пецярбургу былі прадстаўнікі 
рэгіянальных школ рускага песен
нага мастацтва, майстры фалькло
ру з Марый Эл, Удмуртыі, піцерскія 
фальклорныя калектывы. Аднак 
Гранпры звёз у Мінск (упершы
ню ў гісторыі конкурсу) ансамбль 
«Талака» БДУКіМ. На ўльянаўскім 
конкурсе наш зямляк атрымаў дру
гое месца — «містар Творчасць». 

Варта адзначыць, што канцэпту
альныя асновы, закладзеныя калек
тывам кафедры ў этнакультурнае 
выхаванне і этнамастацкую адука
цыю Беларусі на працягу апошніх 
год, прыносяць адчувальны плён. 
І калі ў пачатку стагоддзя нашыя 
дасягненні адзначаліся знешнімі 
структурамі (дыплом Нацыяналь
най камісіі па справах ЮНЕСКА 
за «Захаванне нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны» для спецы
ялізацыі «Этнафоназнаўства»), то 
цяпер і новы рэктар універсітэта 
Юрый Бондар нам шмат дапама
гае. Таму не дзіва, што ўвесь выпуск 
гэтай спецыялізацыі 2013 года — 
магістранты Нацыянальнай акадэ
міі навук Беларусі, а яе выпускнік 
Вячаслаў Красулін — ужо аспірант 
БДУКіМ. 

І ўзімку, дарэчы, навуковыя спра
вы кафедры, якая сёлета адзначы
ла 10годдзе, не «перакрываюць» 
творчыя: 11 — 14 снежня «Тала
ку» запрасілі ў Рыгу, на імпрэзу 
«Laiksne — 20 gadu jubileja» — фе
стываль, прысвечаны заснаваль
нікам фальклорнага руху Латвіі, ад
куль наш гурт (згодна з акрэсленай 
сёлета традыцыяй) прывёз дыплом 
за першае месца. 
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