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Зра зу ме ла, най перш хо чац-

ца па зна ё міц ца з гас ця мі, але 

бу дзе больш ці ка ва па ба чыць 

спек так лі, што прад стаў ля юць 

кі ру нак плас тыч на га тэ ат ра 

ў Бе ла ру сі. І гэ та кру та, што 

ў пра гра ме яго «ўдар ныя сі-

лы»: 13 лю та га, на прык лад, у 

Рэс пуб лі кан скім тэ ат ры бе ла-

рус кай дра ма тур гіі па ка жуць 

над звы чай пры го жы «Бе тон» 

Яў ге на Кар ня га. (Вар та да-

даць, што ў пра гра му тра пі ла 

так са ма па ста ноў ка Кар ня га 

ў Дзяр жаў ным тэ ат ры ля лек 

«Ін тэр в'ю з вядзь мар ка мі» — 

у ёй вель мі плас тыч на па да-

ец ца дра ма.)

«ПлаSтформа» па сут нас-

ці ства рае ўмо вы для ады хо ду 

ад жорст кіх ра мак — ва ўсім. 

На ват ад крыц цё фо ру му за-

пла на ва на пас ля пер ша га пра-

гля ду, ды і не на дзі ця чы час: 

а дзя вя тай ве ча ра ў крэ а тыў-

най пра сто ры «Верх» мож на 

бу дзе па гля дзець па ста ноў ку 

Ва ле рыі Хры пач «З пунк та А ў 

пункт Б» у сты лі тра гі ка ме дыі. 

Ве чар абя ца юць зла дзіць пры 

пад трым цы пер фор мінг-гру пы 

Structurers і му зы каў Radіofіllz, 

каб бы ло поў нае ўза е ма дзе-

ян не па між вы ка наў ца мі і гле-

да ча мі (да лоў пе ра шко ды ў 

вы гля дзе сцэ ны!). Зрэш ты, 

ужо зра зу ме ла, што плас тыч-

ныя экс пе ры мен ты — зу сім не 

дзі ця чыя за ба вы, а сур' ёз ная 

спра ва: на мо ве це ла тэ ат ры 

раз ва жа юць на скла да ныя тэ-

мы, аб мяр коў ва юць фі ла соф-

скія рэ чы, за да юць пы тан ні і 

імк нуц ца даць на іх ад каз.

Гэ тым, між ін шым, вы лу ча-

ец ца ў ай чын ным тэ ат раль ным 

ася род дзі плас тыч ны тэ атр «Ін-

Жэст» і яго кі раў нік Вя ча слаў 

Іна зем цаў. Што ні дзея — тое 

дум кі, якія но сіш з са бою га да-

мі, ці на ват дзе ся ці год дзя мі (у 

гэ та га тэ ат ра вель мі жы ву чыя 

па ста ноў кі, ме на ві та та му, што 

ак ту аль ныя). На сё лет ні фо рум 

пад рых та ва на зноў-та кі не дзі-

ця чая (па вод ле па зна кі «18+») 

прэм' е ра «Ге не зіс#, або Па хо-

джан не Ві даў». У куль тур най 

пра сто ры ОК16 14 лю та га праз 

гэ ты пер фор манс аў тар Вя ча-

слаў Іна зем цаў пра па нуе па раз-

ва жаць пра кан флікт Пра сто ры 

і Це ла і па на зі раць за раз віц цём 

асаб лі вай «пра сто ра ва-ця лес-

най» дра ма тур гіі.

У на ступ ныя дні мож на бу-

дзе па зна ё міц ца з ра бо та мі 

ўкра ін скіх і поль скіх гас цей, а 

для леп ша га ра зу мен ня пра-

цэ саў, што ад бы ва юц ца ў бе-

ла рус кім тэ ат ры, — звяр нуць 

ува гу на мо нас пек такль «І пра 

на двор'е...» танц-тэ ат ра «Га-

ле рэя» з Грод на, ра бо ту рэ жы-

сё ра-ха рэо гра фа Аляк санд ра 

Це бянь ко ва і вы ка наў цы Ва сі ля 

Мі ні ча (16 лю та га). На на ступ-

ны дзень вы ступ лен ні гас цей 

за вер шыць па ста ноў ка на ша га 

ха рэо гра фа Сяр гея Па яр ка ва 

«Лаў цы. Фу ту рыс тыч ная фан-

та зія пра час», якая бы ла ад-

зна ча на на фес ты ва лі су час най 

ха рэа гра фіі ў Ві цеб ску.

З нар веж скім пра ек там 

PLUSKVAMPERFEKTUM вар-

та па зна ё міц ца (18 лю та га) та-

му, што гэ та су мес ная пра ца 

з Вя ча сла вам Іна зем ца вым. 

А пас ля — з ін тэр ак ты вам Мі-

ха і ла Ка мін ска га «На зі раль нік 

заў сё ды», ство ра ным су мес-

на са Сту ды яй тан ца валь най 

ім пра ві за цыі Dance Essence 

і Май стэр няй су час на га тан ца 

ка фед ры ха рэа гра фіі Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў (на ша 

тан ца валь ная бу ду чы ня!). І на 

за кан чэн не — «Тан ца валь ныя 

ін стру мен ты», аль бо ве чар су-

час на га тан ца ў Рэс пуб лі кан-

скім тэ ат ры бе ла рус кай дра-

ма тур гіі.

Фо рум пра ду гле дзеў май-

стар-кла сы, та му ён ста не свя-

там не толь кі для гле да ча, але 

і для за ці каў ле ных у «плас тыч-

ным» раз віц ці тэ ат раль на га 

мас тац тва Бе ла ру сі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК



Тэ атрТэ атр  

СЛО ВА — ЦЕ ЛА
Сё лет няя «ПлаSтформа» пры цяг не прэм' е ра мі

Кры ху больш за тры га ды та му на 

сцэ не Ку па лаў ска га тэ ат ра ад быў-

ся твор чы ве чар у го нар 80-год-

дзя Ге на дзя Гар бу ка. Ат мас фе ра 

лепш за ўсё свед чы ла пра тое, як 

яго лю бяць. І як жа лю біць ён... На-

прык лад, су стрэ чы, што па да ры ла 

пер шая дра ма тыч ная сцэ на кра і ны, 

і тых, хто ў за ле, — на ват не за тое, 

што пры хо дзі лі на ЯГО, а за тое, 

што пры хо дзяць СЮ ДЫ.

Ён быў аб са лют ны ку па ла вец. З той ак-

цёр скай ка гор ты, для якой улас нае твор чае 

«я» ме ла зна чэн не най перш у кан тэкс це 

слу жэн ня ў тэ ат ры. На па чат ку кар' е ры, 

ад ра зу пас ля за кан чэн ня тэ ат раль на-мас-

тац ка га ін сты ту та (дзе на стаў ні кам быў 

на род ны ар тыст Бе ла рус кай ССР Дзміт-

рый Ар лоў), тра піў у віцебскі Ко ла саў скі 

тэ атр. А ўжо будучы ак цё рам Ку па лаў ска-

га, стаў не ве ра год на за па тра ба ва ны ў кі но: 

«Бе ла русь фільм» та ды вы пус каў стуж ку 

за стуж кай, якія ме лі пос пех на эк ра нах 

і тэ ле эк ра нах уся го Са ю за. А ён ства раў 

воб ра зы, па якіх па зна ва лі і ра зу ме лі нас, 

бе ла ру саў, — з асаб лі вым мен та лі тэ там і 

ха рак та рам... Вось як у Гар бу ка.

Кі на рэ жы сё ры ўба чы лі гэ ты ха рак тар ў 

тэ ат ры, дзе Ге надзь Гар бук прай шоў усе пры-

ступ кі — ад ма соў кі ў «Паў лін цы» да зор ных 

ро ляў. Лю бі май для яго ста ла ро ля Ва сі ля 

Дзят лі ка ў спек так лі «Лю дзі на ба ло це» па-

вод ле Іва на Ме ле жа. Гэ та га ге роя ён ува со біў 

яшчэ ў ві цеб скім тэ ат ры, а по тым, ка лі вый-

шаў тэ ле спек такль, ад зна ча ны ў 1966 го дзе 

Дзяр жаў най прэ мі яй БССР, уся Бе ла русь (і не 

толь кі яна) зра зу ме ла: Дзят лік — гэ та Гар бук. 

По тым акцёр атры маў і Са юз ную прэ мію — 

за ўдзел у шмат се рый ным філь ме «Лю дзі на 

ба ло це». У філь ме Вік та ра Ту ра ва вы ка наў 

ро лю Чар нуш кі, баць кі Ган ны, і ства рыў такі ж 

ня прос ты воб раз, як ду ша бе ла ру са-па ле шу-

ка. Га на рыў ся, што сыг раў у «Бе лых ро сах» 

па вод ле Аляк сея Ду да ра ва. Ігар Даб ра лю баў 

да ру чыў яму не ар ды нар ны воб раз ста рэй ша-

га бра та Анд рэя ў філь ме, які стаў на род най 

ка ме ды яй. А вось Мі ха іл Пта шук доў га пры-

гля даў ся: ра біў кі на про бы з ак цё рам пяць 

ра зоў, перш чым пры зна чыў на ро лю Пет ра ка 

ў філь ме «Знак бя ды». Ге надзь Мі хай ла віч 

лі чыў яго са мым ад мет ным у сва ёй бія гра-

фіі: гэ та бы ла эк ра ні за цыя зна ка ва га тво ра 

і для аў та ра, Ва сі ля Бы ка ва, і для су час най 

ай чын най про зы на огул. У 1987-м на кі на-

фес ты ва лі ў Со па це рэ жы сер-па ста ноў шчык 

і вы ка наў цы га лоў ных ро ляў Ге надзь Гар бук 

і Ні на Рус ла на ва бы лі ўзна га ро джа ны за ла-

ты мі ме да ля мі.

Але як бы ак тыў на ён ні зды маў ся ў кі но 

(больш за 70 ра бот), твор чым до мам за ста-

ваў ся тэ атр. Якой бы шы ро кай ні бы ла вя-

до масць, ён за ста ваў ся са бой: не зор кай, 

а пра цаў ні ком, ча ла ве кам, які да ра жыць 

тым, што мае маг чы масць у жы вых зно сі-

нах у тэ ат раль най за ле пры ад кры ваць на-

шым лю дзям та ям ні цы іх улас ных па во дзін, 

мар, пам кнен няў, ха рак та раў. Яшчэ ня даў на, 

зда ец ца, Ге на дзя Гар бу ка мож на бы ло па-

ба чыць у спек так лях па вод ле бе ла рус кай 

кла сі кі:  «Сы мон-му зы ка» Ко ла са, «Пін ская 

шлях та» Ду ні на-Мар цін ке ві ча, «Лю дзі на ба-

ло це» (но вы ва ры янт), у вель мі пра нік нё ным 

«Ве ча ры» Аляк сея Ду да ра ва ды шэ ра гу ін-

шых па ста но вак.

Ужо ў но вым ста год дзі да яго звяр ну ла ся 

кі но, каб ува со біў ле ген дар на га Ва сі ля Та-

ла ша ў ча ты рох се рый най стуж цы «Талаш». 

Ак цёр здо леў пе ра даць стры жань ге роя: 

не ве ра год ную жыц ця здоль насць, упар тае 

ад стой ван не год нас ці, не па кор лі васць чу жой 

ула дзе. І ра зам з тым атры маў ся воб раз жы-

во га ча ла ве ка, яко га па ва жа ла Бе ла рус кае 

Па лес се. Ад на з тых ро ляў, у якой за ста нец-

ца жыць Ге надзь Гар бук, на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі, які вель мі доб ра ра зу меў і лю біў 

лю дзей, з які мі вы хо дзіў на раз мо вы праз 

сцэ ну ці эк ран.

За шчы расць — вы со кія і па чэс ныя ўзна-

га ро ды: прэ мія Прэ зі дэн та «За ду хоў нае ад-

ра джэн не», ме даль Фран цыс ка Ска ры ны. 

І га на ро вы прыз Са ю за тэ ат раль ных дзея чаў 

«Хрус таль ная Паў лін ка» — за жыц цё ў тэ-

ат ры. Так, сё ле та бы ло б 60 га доў з па чат ку 

гэ та га слу жэн ня...
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КУ ПА ЛА ВЕЦ ПА ЗВАН НІ

Фе мі ніст кі, 
па эт кі і му зы

Поль скі пісь мен нік прад ста віў кні гу пра вы біт ных 
жан чын у ча сы муж чын ска га да мі на ван ня

ЯКІМ БЕ ЛА РУСЬ ЗА ПОМ НІЦЬ
 ГЕ НА ДЗЯ ГАР БУ КА

«ПлаSтформа»-2016.

На ступ ны тэ ат раль ны ты дзень прой дзе пад зна кам 

VІ Ад кры та га фо ру му экс пе ры мен таль ных плас тыч ных 

тэ ат раў «ПлаSтформа», больш за ін шыя скі ра ва на га на 

экс пе ры мент. На ват са мо cлова «экс пе ры мент» на вя-

вае дум кі пра неш та не ча ка нае, не ве ра год нае, ды што 

там — на ват ра ды каль нае. Усё так, і ўсё гэ та ёсць, але 

з ад ной ага вор кай: экс пе ры мент гэ ты, бе ла рус ка га ён 

па хо джан ня ці за меж на га, вель мі плас тыч ны. Пяць ра зоў 

«ПлаSтформа» ўжо ад бы ла ся, та му гэ тым ра зам ці ка ва 

не толь кі ра біць ад крыц ці (о, у нас та кое ёсць!), але і са-

чыць за ды на мі кай мас тац тва. Ся род удзель ні каў — ка-

лек ты вы з Бе ла ру сі, Поль шчы, Укра і ны і Нар ве гіі.

Па сло вах лі та ра та ра, пе рад «Жан чы-

на мі» ён ха цеў на пі саць кні гу пра Юза фа 

Піл суд ска га, але зра зу меў, што ма тэ ры-

я лу ха пі ла б на ці ка вы, але толь кі адзін 

яе раз дзел. «Бо што ёсць у пры ват ным 

жыц ці Піл суд ска га? — дзве зме ны рэ лі гіі 

з-за жан чы ны, два па за шлюб ныя дзі ця-

ці і два жа но чыя са ма за бой ствы. Та кі 

ша ра го вы па ляк-ка та лік». За тое кні га, 

якую аў тар пры ехаў прад стаў ляць, кан-

цэнт ру ец ца на жан чы нах, што ўлас ны мі 

здоль нас ця мі, та лен та мі і сі лай во лі вы-

зна чы лі ся аль бо на ват да сяг ну лі пос пе-

ху ў эпо ху муж чын ска га да мі на ван ня ў 

на шай агуль най гіс то рыі (у пе ры яд, які 

ахоп лі вае кні га, част ка на шай кра і ны 

бы ла ў скла дзе Поль шчы).

Тут мож на знай сці раз дзе лы пра 

скан  да ліст ку і фе мі ніст ку Ірэ ну Кры-

віц кую, аў та рку ра ма на «Но чы і дні» 

Ма рыю Шум скую, па эт ку Ма рыю Паў-

лі коў скую-Яс на жэў скую, жан чы ну пісь-

мен ні ка, мас та ка і фі ло са фа Ста ні сла ва 

Віт ке ві ча Яд ві гу Унруг, а так са ма Яд ві гу 

Бэк, «без якой Юзаф Бэк ні ко лі б не стаў 

мі ніст рам за меж ных спраў Поль шчы».

Бе ла ру саў, на пэў на, най больш за-

ці ка віць част ка, што да ты чыц ца ўжо 

сён ня зна ка мі тай мас тач кі Ка ця ры ны 

Коб ры, жон кі бе ла рус ка га і поль ска-

га мас та ка Ула дзі сла ва Стра мін ска га. 

Сла ва мір Ко пер ка жа, што Ка ця ры на 

бы ла, маг чы ма, на ват больш та ле на-

ві тая за свай го му жа, які ак тыў на ка-

рыс таў ся яе ідэ я мі, але не да стат ко ва 

моц ная, каб пра біц ца ў муж чын скім 

све це. Гіс то рык ус помніў пры све ча ны 

Стра мін ска му апош ні фільм Ан джэя 

Вай ды «Пас ля воб ра зы», у якім Ка ця-

ры на Коб ра не атры ма ла на леж на га 

ёй мес ца. «Вай да зноў ака заў ся, на за-

вём гэ та, во ра гам жан чын», — ска заў 

Ко пер.

Аў тар ству па пу ляр на га ў Поль шчы 

лі та ра та ра на ле жаць кні гі «Пры ват нае 

і эра тыч нае жыц цё ў Ста ра жыт най Грэ-

цыі і Ры ме», «Жыц цё ар тыс так у ПНР» і 

«Пры ват нае жыц цё ўлад ных эліт ПНР», 

а так са ма, ува га, «Жан чы ны ў жыц ці 

Міц ке ві ча». Асаб лі васць свай го ме та ду 

рас па вя даць гіс то рыю Сла ва мір Ко пер 

тлу ма чыць на пры кла дзе ўза ем най ня-

на віс ці двух па лі тыч ных дзея чаў Юза-

фа Піл суд ска га і Ра ма на Дмоў ска га. 

Яе пры чы на мі па лі тыч ная гіс то рыя не 

ці ка віц ца, за тое да сле да ван ні Ко пе ра 

да юць ці ка вы вы нік: Піл суд скі з Дмоў-

скім не лю бі лі адзін ад но га з-за жан чы-

ны — Ма рыі Юш ке віч.

«Ужо шмат на пі са на пра па лі ты ку 

ча соў Дру гой Рэ чы Па спа лі тай, але ні-

чо га пра аса біс тае жыц цё як па лі ты каў, 

так і твор чых асоб. Але ка лі пры ват нае 

ада рваць ад пуб ліч на га, ад па лі тыч най 

ці ар тыс тыч най дзей нас ці, для чы та ча 

шмат што за ста нец ца не зра зу ме лым. 

Ка лі па лі тык ці дзе яч куль ту ры па каз-

ва ец ца ў ха ла це і тап ках, ён на бы вае 

аў тэн тыч насць, бо мы схіль ныя ўяў ляць 

гіс та рыч ных пер сон по ста ця мі з брон-

зы, хоць кож ны з іх меў пры ват нае жыц-

цё і праб ле мы ў сям'і. Та му боль шасць 

гіс то ры каў мя не не лю біць і на зы вае 

гіс та рыч ным плят ка ром», — пры зна-

ец ца Ко пер.

Кні га «Жан чы ны Дру гой Рэ чы Па-

спа лі тай» па зна ча на ўзрос та вым аб-

ме жа ван нем — чы таць яе па жа да на 

тым, хто да сяг нуў ва сям нац ца ці га доў. 

Па чы на ец ца яна з прад мо вы та ды яшчэ 

па сла Поль шчы ў Бе ла ру сі Кон ра да 

Паў лі ка, дзе ён ад зна чыў да рэ чнасць 

кні гі для Бе ла ру сі, у якой удзел жан чын 

у роз ных сфе рах жыц ця ня ма ла ўплы-

вае на функ цы я на ван не дзяр жа вы.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Лі та ра тар Сла ва мір Ко пер, вя до мы і па-

спя хо вы праз свае гіс та рыч ныя кні гі, 

зна хо дзіц ца, ка лі мож на так ска заць, 

у апа зі цыі тым гіс то ры кам, што на кож най 

ста рон цы тво ра змя шча юць не менш за 

дзе сяць дат. Ён лі чыць за леп шае спаз-

на ваць мі ну лае праз анек до ты, ці ка він кі 

і аса біс тае жыц цё ча ла ве ка, як у но вай 

кні зе «Жан чы ны Дру гой Рэ чы Па спа лі тай», пе ра клад якой на бе ла рус-

кую мо ву вый шаў у «Га лі я фах» пры да па мо зе па соль ства Поль шчы ў Бе-

ла ру сі. 7 лю та га сам аў тар, які, да рэ чы, пла нуе ўдзел у бу ду чай Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў цы-кір ма шы, у «Арт-ся дзі бе» прад ста віў 

свой твор мін скай пуб лі цы і за ва ліў яе гіс та рыч ны мі анек до та мі.

Ка ця ры на 
Коб ра.


