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Вы ка жы ся ў га зе це, 
каб ця бе па чу лі

«Ілі я да» Ер нея Ла рэн цы 
(Сла ве нія)

— Заў сё ды ка жу, што хард-
ро ка нам яшчэ не ха па ла. Ві-
зу аль на вель мі не ча ка ны спек-
такль, пас ля пра гля ду гля дач 
аба вяз ко ва ста не фа на там 
аль бо Га ме ра, аль бо па ста ноў-
кі, аль бо Ер нея Ла рэн цы. Сён ня 
шмат рэ жы сё раў звяр та ец ца да 
эпа саў і мі фа ло гіі, якія, зда ва ла-
ся б, ады шлі ў мі ну лае. Га мер 
най больш вя до мы са ста ра жыт-
на грэ час кіх аў та раў і сла ве нец 
асу час ні вае яго (гле да чу не зра-
зу ме ла, у якім ча се ад бы ва ец ца 
дзе ян не), бя рэ скла да ны ма тэ-
ры ял «Ілі я ды» і пра пус кае яго 
праз ся бе ра зам з ак цё ра мі, якія 
ста но вяц ца ад на дум ца мі. Тут 
мож на бу дзе па чуць паэ тыч ны 
пе ра клад «Ілі я ды» на сла вен-
скі, але Га ме рам спек такль не 
аб мя жоў ва ец ца: рэ жы сёр вы ка-
рыс тоў вае яго, каб па га ва рыць 
пра тое, што хва люе яго са мо-
га. Тут бу дзе шмат сме лых рэ-
чаў, але не хо чац ца рас кры ваць 
сак рэ ты. У 2014 го дзе мы ўжо 
пры во зі лі на «ТЭ АРТ» па ста ноў-
ку Ла рэн цы, гэ та быў «Крэй зі 
ла ка ма тыў». «Ілі я да» та кая ж 
драй во вая, тут так са ма вя лі кую 
ро лю ады гры вае му зы ка, і гэ та 
той вы па дак, ка лі рэ жы сёр не 
ба іц ца экс пе ры мен та ваць і яго 
апан та насць апраў да ная.

«Цень дум кі на шай» 
Ні ны Абу хо вай (Бе ла русь)

— Ідзе пад руб ры кай «за бы-
тыя аў та ры», аль бо «за бы тыя 
спек так лі». Ві цеб ска га тэ ат ра 
даў но не бы ло ў Мін ску, а тут ён 
узяў ся за твор Фран ціш ка Алях-
но ві ча, ва кол яко га, як пер со ны, 
шмат пы тан няў. Яго і за ба ра-
ня лі, і аб ві на вач ва лі ў да но сах. 
«Цень дум кі на шай» ста не чар-
го вым на па мі нам пра на шу гіс-
то рыю, не ліш нім для тых, ка му 
важ на, што ад бы ва ец ца ў Бе ла-
ру сі і бе ла рус кім тэ ат ры. Ці ка ва 
ўжо толь кі па гля дзець, як твор 
«Цень дум кі на шай» ува со бі лі 
на сцэ не, бо гэ та ня прос ты ма-
тэ ры ял. Ка лі мы гля дзім «Чай-
ку», мы хоць бы ве да ем сю жэт, 
пра сцей жа гля дзець тое, што 
ве да еш і ра зу ме еш. Я ду маю, 
Алях но ві ча не ўсе чы та лі, та му 
гэ та бу дзе да рэ чны ак цэнт на 
бе ла ру сах, та кі зва рот да ся бе, 
які пра сты му люе да ўся го гэ та га 
ці ка васць. На спек такль вар та 
іс ці, каб пра вес ці «да сле да ван-
не» і зра зу мець, пра што пі саў 
аў тар.

«Сёст ры Ма ка лу за» 
Эмы Дан тэ (Іта лія)

— Гіс то рыя, што ад бы ва ец-
ца ў «Сёст рах Ма ка лу за», нам 
вель мі бліз кая, ня гле дзя чы на 
мен таль ную ад роз насць італь-
ян цаў. Вя лі кая сям'я пе ра жы-
вае гі бель род ных лю дзей, а 
на сцэ не — раз мо вы і раз ва гі 
ге ро яў на па ха ван ні. Як раз тая 
фор ма, што да па ма гае нам рэ-
флек са ваць. Скла да на зра зу-

мець, дзе ян не ад бы ло ся ўчо ра 
ці трыц цаць га доў та му, што 
сім ва ліч на, маў ляў, не ка то рыя 
рэ чы ня змен ныя. Не вя до ма так-
са ма, хто тут жы вы, а хто ўжо 
не. На пэў на, та кіх дра ма тыч ных 
спек так ляў, як «Сёст ры Ма ка-
лу за», пас ля якіх ты гля дзіш на 
жыц цё па-ін ша му і неш та пе ра-
асэн соў ва еш, нам і не ха пае. 
Трэ ба па спра ба ваць вы нес ці з 
па ста ноў кі як ма га больш, ад-
чуць гэ тае ра зу мен не, хоць і на 
не ка то ры час, што ча сам ця жар 
ад каз нас ці за ста ец ца на пля чах 
на заў сё ды і ад яго не маг чы ма 
па зба віц ца.

«Дзе ці Ва ню шы на» 
Сяр гея Най дзё на ва 
(Бе ла русь)

— На ша за да ча як фес ты ва-
лю — па ка заць най больш яр кія 
бе ла рус кія ра бо ты, мы ж за пра-
ша ем за меж ных гас цей, а бе-
ла рус ка му тэ ат ру з за меж ным 
кан ку ры ра ваць скла да на, бо 
еў ра пей скі і рус кі зай шлі да лё-
ка ўпе рад. Мы спра ба ва лі за імі 
пад гле дзець на шко ду свай му 
ўлас на му. Раз віц цё ж па він на 
быць і ў нас, та му важ на, што 
у Ма ла дзёж ным тэ ат ры, дзе з 
пос пе хам ад на за ад ной па каз-
ва юц ца ка ме дыі, у той час як 
дра ма тыч ны тэ атр не ка рыс-
та ец ца по пы там у бе ла рус ка га 
гле да ча, з'я ві лі ся «Дзе ці Ва ню-
шы на». Скла да ны твор скла да-
на і «ру хаць», а «Дзе ці Ва ню-
шы на» — ня прос тая рэч, трэ ба 
быць га то вым му чыц ца ра зам з 
ак цё ра мі. Па ста ноў ка ўклю ча-
на ў рэ пер ту ар і маг чы масць яе 
ўба чыць яшчэ бу дзе, але ня хай 
пра гра ма «ТЭ АР Ту» па слу жыць 
пэў най рэ ка мен да цы яй.

«Дэ ман» 
Ула дзі мі ра Пан ко ва 
(Кыр гыз стан, Ра сія)

— На фес ты валь «ТЭ АРТ» 
упер шы ню тра пі ла па ста ноў ка 
з Кыр гыз ста на. «Дэ ман» спа лу-
чае лер ман таў скую паэ зію і эпас 
кыр гыз ска га на ро да на кыр гыз-
скай мо ве. Спек такль Ула дзі мі-
ра Пан ко ва — гэ та саўнд-дра ма, 
за сна ва ная на гу ках і му зы цы, 
як «Ілі я да». Тут ты ра зу ме еш, 
што тэ атр з Кыр гыз ста на ста-
но віц ца ці ка вым, та му што ідзе 

за сва і мі тра ды цы я мі і яму ёсць 
што ска заць, і ду ма еш, як ак цё-
ры мо гуць іг раць з вер ша ва най 
фор май так, што ты ад чу ва еш 
тра гізм гэ та га не маг чы ма га па 
рэ лі гій ных ма ты вах ка хан ня. Ты 
аказ ва еш ся ў све це, дзе мож-
на зра біць неш та з-за ка хан ня, 
але не на су пе рак тра ды цы ям. 
«Дэ ман» ста не эк скур сі яй у вя-
до мы твор Лер ман та ва, пе ра-
кла дзе ны на па трэ бы рэ жы сё-
ра. Пан коў ства рае і эфект ную 
кар цін ку, дзе ян не ад бы ва ец ца 
ў га рах — як гэ та ўва со біць на 
сцэ не? Мы, да рэ чы, па він ны за-
бяс пе чыць для дэ ка ра цый друз 
з пе нашк лом. Той вы па дак, ка-
лі мож на бу дзе эма цы я наль на 
пад клю чыц ца да па ста ноў кі на-
ват праз па хі.

«Па кор лі вая» 
рэ жы сё ра 
Але ны Ме дзя ко вай 
і ха рэо гра фа Ган ны Кор зік 
(Бе ла русь)

— Як Да ста еў ска га мож на 
па ка заць у тан цы? Та кая спро-

ба — сме лы крок, бо трэ ба здо-
лець ува со біць сваю ідэю і рас-
тлу ма чыць, ча му «Па кор лі вая» 
ста віц ца не ў дра ма тыч ным тэ-
ат ры, а не як інакш. Мо ва па ста-
ноў кі зна хо дзіц ца па між плас ты-
кай і ха рэа гра фі яй з не вя лі кай 
коль кас цю тэкс ту. Пра тэ атр 
тан ца «Аль та на» я да ве да ла ся 
толь кі ня даў на, ён з лі ку не за-
леж ных груп, якія зай ма юц ца 
не за леж ным тэ ат рам і ўлас ны-
мі пра ек та мі.

«У шуф ляд цы», 
ка лек тыў ная твор часць 
(Гер ма нія)

— Мы па каз ва лі роз ныя ня-
мец кія па ста ноў кі, і гэ ты спек-
такль бу дзе для нас не чым но-
вым, хоць жанр да ку мен таль на-
га тэ ат ра да во лі рас паў сю джа-
ны. «У шуф ляд цы» за сна ва на 
на аб са лют на рэ аль ных гіс то-
ры ях: ге ра і ні, жы хар кі Бер лі на, 
рас каз ва юць гіс то рыі пра ся бе 
і свае сем'і, пе ра бі ра юць рэ чы 
сва іх баць коў, ус па мі на юць па-
дзеі з жыц ця. Мы гэ тую тэ му — 
ня мец кае мі ну лае — ве да ем 
толь кі па да ку мен таль ных філь-
мах, а тут — эмо цыі і гіс то рыі рэ-
аль ных лю дзей. Кож на му ёсць 
што ска заць: тут бу дуць гу чаць 
на ват ін тым ныя рэ чы, звы чай на 
вя до мыя толь кі ад на му ча ла ве-
ку аль бо вуз ка му ко лу лю дзей, 
рас ка за ныя ці ка вай і зра зу ме-
лай мо вай. Спек такль ства ры-
ла жа но чая твор чая гру па: ад 
ак цё раў да рэ жы сё раў.

За пі са ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by



«Сёст ры Ма ка лу за».

Сем не ві да воч ных спек так ляў 
з пра гра мы «ТЭ АР Ту», 

на якія вар та на быць бі ле ты
Што га до вы між на род ны фо рум тэ ат раль на га мас тац тва 
«ТЭ АРТ», на гэ ты раз сё мы, аб' явіў сваю пра гра му. Сё ле та 
ён прой дзе з 27 ве рас ня да 16 каст рыч ні ка і на роз ных пля-
цоў ках ста лі цы па ка жа во сем за меж ных па ста но вак і адзі-
нац цаць у пра гра ме «Belarus open». Ад па вед на, ужо мож на 
на быць бі ле ты: у пер шую чар гу ўва гу пры цяг ну лі ім ёны 
кштал ту Ці ма фея Ку ля бі на, які па ка жа на фо ру ме спек такль 
«Іва наў», аль бо Яў ге на Мі ро на ва, які ў гэ тай па ста ноў цы 
сыг рае. Мы ж звяр ну лі ся да ад бор шчы ка і ды рэк та ра фо-
ру му Ан жа лі кі Кра шэў скай, каб яна па ра і ла нам не каль кі 
спек так ляў, якія не пры ва бяць гле да ча гуч ны мі ім ёна мі, але 
па роз ных пры чы нах іх вар та бы ло б уба чыць.

Па тэ ме «Лі та ра ту ра 
на ста рон ках «Звяз ды», 
па вя лі кім ра хун ку, мож на 
аба ра ніць не ад ну кан ды дац кую 
ды сер та цыю. За ста год дзе 
іс на ван ня га зе ты, уні вер саль най 
па сва ім змес це (тут ёсць 
і прак тыч ныя па ра ды з роз ных 
сфер, і тэкс ты мас тац кія, 
толь кі для ду шы), шмат 
што змя ні ла ся ў лі та ра тур ным 
і куль тур ным жыц ці кра і ны. 
Ра зам з па ва гай да пісь мо ва га 
сло ва ў гра мад стве ўзрас та ла 
і ці ка васць да асо бы пісь мен ні ка, 
а эка на міч ныя, са цы яль ныя 
ка та кліз мы зму ша лі твор цаў 
хут чэй ад гу ка цца на па дзеі 
рэ ча іс нас ці, звяр тац ца да чы та ча 
не са ста ро нак ра ма наў 
ці апо вес цяў, а пі саць эсэ, 
вер шы, час та пуб лі цыс тыч ныя 
па сва ім па фа се.

НЯ РЭД КА на ша га зе та для пісь-
мен ні каў слу жы ла спо са бам да-
нес ці свае дум кі да шы ро ка га 

чы та ча, вы ка заць мер ка ван не ад нос-
та вост ра га, ба лю ча га для гра мад ства 
пы тан ня. Па мя та е це хрэс та ма тый ную 
гіс то рыю 1913 го да і дыс ку сію, што вя-
лі на ста рон ках «На шай ні вы» Вац лаў 
Лас тоў скі і Ян ка Ку па ла? Дык вось і 
паз ней га зе ты ста на ві лі ся пля цоў ка мі 
для га ра чых спрэ чак, мес цам ідэй на га 
су тык нен ня лі та ра та раў, на ву коў цаў. 
На прык лад, зга да ем гіс то рыю 1979 го-
да. На ста рон ках «Звяз ды» вя до мы 
пісь мен нік, ака дэ мік Кан драт Кра пі ва 
апуб лі ка ваў пра грам ны ар ты кул «Ці бу-
дзем мы ез дзіць па ле вым ба ку?». У ім 
до сыць рэз ка вы каз ваў ся су праць за-
над та моц най пры хіль нас ці не ка то рых 
твор цаў да «бе ла рус кас ці» бе ла рус-
кай мо вы, з-за якой яны «ад хі ля лі ся ад 
агуль на пры ня тых пра віл і норм». Тэкст 
вы клі каў шы ро кі роз га лас у твор чых 
ко лах, яго доў га аб мяр коў ва лі, пі са лі 
Кра пі ве ад кры тыя ліс ты. Ад нак ні во дзін 
з іх — на ват на ша га бы ло га су пра цоў ні-
ка і аса біс та га па моч ні ка Яку ба Ко ла са 
Мак сі ма Лу жа ні на — не быў апуб лі ка-
ва ны: не рэ ка мен да ва лі ідэа ла гіч ныя 
су пра цоў ні кі.

Свае пуб лі цыс тыч ныя ар ты ку лы, 
у якіх аў тар раз ва жаў пра не бяс пе ку 
атам най вай ны і тыя па гро зы, што яна 
ня се ча ла вец тву, дру ка ваў у «Звяз дзе» 
Алесь Ада мо віч, а па пы тан нях мо вы 
час та вы каз ва лі ся вя до мыя на ву коў цы, 
у іх лі ку — слын ны пра фе сар Фё дар 
Ян коў скі.

МНО ГІЯ на шы кла сі кі па чы на лі 
свой шлях на ста рон ках «Звяз-
ды», мно гія за ста ва лі ся яе ад да-

ны мі чы та ча мі ўсё жыц цё. У лі ку апош-
ніх вар та зга даць ра вес ні ка на ша га 
вы дан ня — паэ та Пі ме на Пан чан ку. 
У ін тэр в'ю да свай го 75-год дзя (а зна-
чыць, і ў год 75-га звяз доў ска га юбі лею) 
ён пад крэс лі вае: «Ад ра зу пас ля пі я нер-
скіх га зет я чы таў баць ка ву «Звяз ду». 
А з 1934 го да, як па чаў на стаў ні чаць, 
стаў вы піс ваць га зе ту — і вы піс ваю 
да сён няш ня га дня. Толь кі вай на пе-
ра пы ня ла сяб роў ства са «Звяз дой»... 
Па пу ляр насць га зе ты бы ла вя лі кай і 
да вай ны. На прык лад, ус па мі наю, як 
у 1939 го дзе, у час па хо ду ў За ход нюю 
Бе ла русь, мы вы пус ка лі фран та вую га-
зе ту «Бе ла рус кая звяз да». Не ка то рыя 
здзіў ля лі ся: ча му «звяз да», па-бе ла рус-
ку ж бу дзе «зор ка»? Тлу ма чы лі, што 
наз ва фран та вой га зе це да дзе на пад 
уплы вам рэс пуб лі кан скай «Звяз ды», у 
якой ужо на той час бы ло шмат доб рых 
тра ды цый...»

Да рэ чы, та ды ж Пі мен Пан чан ка ад-
мыс ло ва для «Звяз ды» на пі саў верш і 
па кі нуў свой аў то граф для чы та чоў.

ГОР КІЯ ДУМ КІ
Бы ла зям ля, ця пер — ма лыя сот кі...
Ад да насць знік ла 
да кар мі цель кі-зям лі,
Ня ма ўжо буль бы той — 

раз ва рыс тай і соп кай,
І не гу дуць скрозь пчо лы і чмя лі.

З на се джа ных мяс цін 
са гна лі нас Хру шчо вы,

І мы — не перс пек тыў ныя — 
пай шлі да га ра доў.

Ся лі лі ся ў смяр дзю чыя тру шчо бы,
А на ква тэ ры спіс — на сто га доў.

Гля дзім і лі чым, што яшчэ не ўкра лі?
Пра што зноў хлу сяць?
Ве ры больш ня ма...
Даў но мы з лё ну па лат но не тка лі...
У сэр цы не па год ная зі ма.

А мы яшчэ жы выя,
Мы — не злом кі.
І дзе ты, муд рая эка на міс таў раць?
І хто пры му сіў нас ля ніў 

сва ёй ста рон кі
І пра клі наць, і моўч кі па мі раць?

Чыр во ныя па ны,
Стар шы няў клас вя сё лы,
За кры лі фер ме рам 

і дба лым лю дзям шлях.
Ня ма кар моў і рэ жуць доб рых цё лак,
Ха ва юць жы та па глу хіх кут ках.

Да куль цяр пець кра дзеж і ра ба ван не,
Раз вал і дык та ту ру не чу ва ных цэн?
Ці прый дзе зноў ку за ла тое ран не?
Ці вы жы вуць па да ткі з род ных сцен?

Пра гэ та ўсё мы ду ма ем так гор ка
І спа дзя ём ся: хто? ка лі? ка лі?
За па ліць нам жыц ця і праў ды зор ку,
І пра цы ра дасць пой дзе па зям лі?

МОЖ НА ска заць, што «Звяз да» 
пра цяг ва ла тра ды цыі лі та ра тур-
на-пуб лі цыс тыч на га су пра цоў ніц-

тва, за кла дзе ныя анг лі ча ні нам Чарль зам 
Ды кен сам яшчэ ў ся рэ дзі не ХІХ ста год-
дзя. Га вор ка ідзе пра ра шэн не па пу ляр-
на га аў та ра, каб пры цяг нуць ува гу да 
сва іх ра ма наў, пуб лі ка ваць іх част ка мі 
на ста рон ках га зе ты. Хіт ры ход вы дат на 
пра ца ваў і ў ХХ ста год дзі, а ад крыц цём 
сме ла ка рыс та лі ся і бе ла рус кія аў та ры, і 
звяз доў цы. Так, у лі ку кла сі каў, хто вы ка-
заў жа дан не прад ста віць свой но вы твор 
най перш у «Звяз дзе», а ўжо по тым — 
асоб най кні гай, зга да ем Іва на Ме ле жа. 
Па вод ле ўспа мі наў ад на го з рэ дак та-
раў га зе ты Ар ка дзя Тоў сці ка, Ме леж 
тэ ле фа на ваў яму аса біс та і вы каз ваў 
па жа дан не дру ка ваць у га зе це ўрыў кі з 
ра ма на «За веі, сне жань» (трэ цяй част-
кі яго зна ка мі тай «Па лес кай хро ні кі»). 
«З вя лі кай па ва гай да аў та ра, — пі ша 
спа дар Тоў сцік, — мы дру ка ва лі гэ ты 
твор з ну ма ра ў ну мар».

НА ША га зе та ста ла са праўд ным 
трамп лі нам у вя лі кую лі та ра ту ру 
для мно гіх кла сі каў паэ зіі і про зы. 

У іх бія гра фі ях ня рэд кія згад кі, што пас-
ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та не ка то ры час 
пра ца ва лі ў «Звяз дзе», а ўжо по тым — 
на браў шы ся мо цы, во пы ту, па спы таў шы 
свае сі лы ў цяж кой пра цы што дзён най 
га зе ты, пе ра хо дзі лі на ра бо ту ў што тыд-
нё вік «Лі та ра ту ра і мас тац тва», ча со піс 
«Бе ла русь», вы да вец твы, на тэ ле ба чан-
не. У лі ку вя до мых пісь мен ні каў-звяз доў-
цаў мож на на зваць больш як тры дзя сят кі 
ім ёнаў. Не ка то рыя з іх — са праў ды зна ка-
выя для на шай лі та ра ту ры. Гэ та па эт ка, 
пе ра клад чы ца Еў да кія Лось, пра за ік Вік-
тар Ка ра ма заў, паэ ты Ва лян цін Таў лай, 
Ніл Гі ле віч, Ана толь Вя лю гін, Сяр гей За-
кон ні каў, Сця пан Гаў ру сёў. А вось Мі ко ла 
Ра кіт ны (сапр. проз ві шча Но ві каў) па чаў 
су пра цоў ніц тва з на шай га зе тай і ў якас ці 
лі та ра тур на га ра бот ні ка, і як мас так.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by
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