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КА ЖУЦЬ, ка лі за зір нуць 

за ку лі сы, то мож на на-

заў сё ды згу біць тое дзі вос-

нае па чуц цё «тэ ат раль най 

ма гіі». Яна ўсту пае ў сі лу 

аку рат пас ля трэ ця га зван ка 

і зні кае, ка лі ў гля дзель най 

за ле за паль ва юць свят ло. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-

зна ё мі ла ся з за ку ліс ным по-

бы там Па лес ка га драм  тэат ра 

і зра зу ме ла, што ча сам 

за сцэ най ма гіі бы вае ку ды 

больш, чым на ёй.

ВУ СЫ І ГО НАР
— І не смей це на зы ваць наш 

тэ атр пра він цый ным! — па пя рэдж-

вае акт ры са На тал ля Гу сак. — Так і 

на пі шы це: ён ста ліч ны, бо Пінск — 

ста лі ца Па лес ся. А ў гэ тым го дзе 

наш го рад яшчэ і куль тур ная ста-

лі ца Бе ла ру сі.

Чац вер, 17.00. Я ся джу ў ад ной з 

гры мё рак тэ ат ра і не ма гу ада рваць 

ва чэй ад «ра бо чых мес цаў» ту тэй-

шых ар тыс таў. Зда ец ца, кож нае 

люс тэр ка пе рад ае ўнут ра ны свет 

ула даль ні ка. У ка гось ці яно ўпры-

го жа на фо та карт ка мі ку мі раў, нех та 

пры ля піў улас ны зды мак са ра ка га-

до вай даў ні ны. Ма ла дыя дзяў ча ты 

ў ся бе на сце нах раз ве сі лі парт рэ ты 

га лі вуд скіх зо рак: Джон ні Дэ па, Брэ-

да Пі та, То ма Кру за. «Мы так да Но-

ва га го да рых та ва лі ся. Муж чы ны ў 

нас за мест мі шу ры і гір лян даў бы лі, 

так і за ста лі ся», — па смей ва юц ца 

акт ры сы. Акра мя аса біс тых рэ чаў, 

на кож ным сто лі ку — шэ ра гі сло і каў, 

цю бі каў, скры на чак з кас ме ты кай.

У Па лес кім дра ма тыч ным ды-

рэк тар ад на ча со ва з'яў ля ец ца 

мас тац кім кі раў ні ком тэ ат ра, а не-

ка то рыя рэ жы сё ры — гэ та яшчэ і 

ак цё ры. Кож ны сам са бе гры мёр і 

цы руль нік. Та му ўсе су пра цоў ні кі ў 

пра мым сэн се не за мен ныя.

— Дру го га ак цёр ска га скла ду 

ў нас ні ко лі не бы ло. Нех та за хва-

рэе — прый дзец ца ад мя няць спек-

такль. Та кое за апош нія шэсць га-

доў зда ра ла ся толь кі ад ной чы, — 

пры гад вае ды рэк тар Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — А сён ня ў нас ідзе 

«Пін ская шлях та», дык у ёй прак-

тыч на ўся тру па за дзей ні ча на.

Са праў ды, у гры мёр ках ані-

вод на га воль на га люс тэр ка. Па 

ка лі до рах ту ды-сю ды пра бя гае то 

адзін, то дру гі шлях цюк. Ка ля рас-

кла ду спек так ляў на на ступ ны ты-

дзень зна ём лю ся з акт ры сай Воль-

гай Шэн дэр. Яна ад на з ня мно гіх у 

тэ ат ры, хто не ву чыў ся на ар тыс та. 

За тое мае за пля чы ма паў ве ка вы 

до свед вы ступ лен няў. Ак цёр ская 

на ту ра Воль гі Мі хай лаў ны ад чу ва-

ец ца ў кож ным гра цы ёз ным жэс це, 

кож ным ка кет лі вым по зір ку.

— Я ро дам з Бран ска, маю тэх-

ніч ную аду ка цыю, але боль шую 

част ку жыц ця пра вя ла ў Пін ску, 

не ад рыў на ад тэ ат раль ных пад-

мост каў, — рас каз вае жан чы на. — 

Пін чу кі — лю дзі асаб лі выя. Мне як 

пры ез джай гэ та доб ра ві даць. Яны 

ма юць го нар і ўме юць тры мац ца на 

вы шы ні, на ват ка лі за ду шой ні ка-

пей кі. Вы та кіх больш ні дзе не зной-

дзе це. Ад ным сло вам, шлях та!

Каб зра зу мець, пра што га во-

рыць Воль га Мі хай лаў на, да лё ка 

ха дзіць не трэ ба. Вось муж чын ская 

гры мёр ка. Тут з рук у ру кі пе ра хо-

дзіць бу тэ леч ка з кле ем. Ак цё ры 

таў куц ца ка ля люс тэ рак, пры ма-

цоў ва ю чы пыш ныя ру сыя «шчот кі» 

над верх няй гу бой. «Ву сы — чэсць, 

а ба ра да і ў каз ла есць», — ка за лі 

па лес кія шлях ці чы га доў сто пяць-

дзя сят та му.

З чор ным алоў кам у ру ках за-

ста ём рэ жы сё ра і ак цё ра Паў ла Ма-

ры ні ча. Пі суль кін, яко га ён грае на 

па лес кай сцэ не, — той яшчэ ху лі ган. 

А Па вел па жыц ці зу сім не та кі. Па-

куль на но сіць грым, не раз па ды хо-

дзіць да акна па гля дзець, пе рад кім 

яму сён ня вы сту паць. Ад куль дзе ці 

на аў то бу се пры еха лі, што там за 

па ры ка ля ўва хо да ста яць?

— Па ша, апра ча та го, што бліс-

ку чы ак цёр, яшчэ і га лоў ны ка зач-

нік у на шым тэ ат ры. Ці каў ны, не па-

срэд ны, вя сё лы. Да та кой сту пе ні 

дзі ця ўнут ры, што ўсе спек так лі, 

якія ён ста віць, атрым лі ва юц ца 

над звы чай шчы ры мі і яр кі мі, — 

рас каз ва юць пра ар тыс та ка ле гі.

Шлях та, што ўжо за гры мі ра ва-

ла ся, у ча кан ні вы ха ду на сцэ ну 

ад па чы вае на ка на пах. Дзіў на на зі-

раць, як ак цё ры ў воб ра зах тры ма-

юць у ру ках смарт фо ны або п'юць 

ва ду з плас ты ка вых бу тэ лек.

— Як я тра піў у тэ атр? Па пра сі лі 

ў шко ле зай ца сыг раць, і па не сла-

ся. Мо жа, і ха цеў бы спы ніц ца, але 

не ма гу: сцэ на — гэ та раз і на заў-

сё ды, — рас кры вае пад ра бяз нас ці 

бія гра фіі Іван Вя ліч ка.

Ма ла ды ар тыст, да рэ чы, адзі ны 

ў тру пе, хто ад ва жыў ся і ад га да ваў 

свае ву сы. Ка ле гі, асаб лі ва жа но ча-

га по лу, не ўпус ка юць маг чы мас ці 

па жар та ваць з хлоп ца. А ён толь кі і 

па спя вае апраўд вац ца: «Па куль не 

са мыя пыш ныя, за тое свае. І ні я ка-

га раз драж нен ня ад клею!»

РАП ТОЎ НЫ АНТ РАКТ
Ці ка ва, што пры сціп лых за роб-

ках (ліч ба не да лё ка ады шла ад 

«мі ні мал кі»), ця куч кі твор чых кад-

раў у тэ ат ры ня ма. «Ка лек тыў доб-

ры, пуб лі ка пры ем ная, што яшчэ 

трэ ба?» — тлу ма чаць ак цё ры. Тых, 

для ка го Па лес кі дра ма тыч ны быў 

толь кі стар та вай пля цоў кай, ус па-

мі на юць з цеп лы нёй. На прык лад, 

Анд рэя Сень кі на, які па чы наў ак-

цёр скую кар' е ру на пін скіх пад-

мост ках, а ця пер слу жыць на сцэ-

не гор каў ска га тэ ат ра ў ста лі цы і 

зды ма ец ца ў кі но.

— Пом ню, мы зу сім зя лё ныя ста-

я лі ра зам пе рад вы ха дам на сцэ ну і 

пла на ва лі, як па е дзем спра ба ваць 

свае сі лы ў Мін ску. Анд рэй праз 

не ка то ры час са праў ды па ехаў, а 

я пай шла ў дэ крэт, — рас каз вае 

Але на Анд рэ е ва. — Шка да ван няў 

на конт гэ та га быць не мо жа. Дзе ля 

ча го ідуць у ак цё ры?

— Дак лад на не па сла ву і гро-

шы, — іра ніч на ад каз вае на пы тан-

не На тал ля Гу сак.

— І гэ та так са ма. Але кож ны з 

нас ма рыў пра га лоў ныя ро лі — 

фа таль най пры га жу ні ці прын цэ-

сы. Ні ко му не хо чац ца га да мі быць 

дрэ вам ці му ха мо рам у трэ цім шэ-

ра гу. Тут, у Пін ску, мы гра ем тое, 

да ча го ў ста лі цы маг лі б прос та 

не да слу жыц ца. Гэ та да ра го га 

вар та! Плюс усе мы ў пэў най сту-

пе ні за ста ём ся воль ны мі мас та-

ка мі. Хтось ці спра буе свае сі лы 

ў рэ жы су ры, нех та стаў тва рам 

кас ме тыч най лі ней кі, ня даў на мы 

амаль усім ка лек ты вам зня лі ся ў 

се ры я ле... — зда ец ца, Але на ка-

за ла неш та яшчэ, але яе сло вы 

пе ра біў трэ ці зва нок. Па чы на ец ца 

спек такль.

Хві лін праз дзе сяць у ад ной з 

гры мё рак чу ваць лі рыч ная ме ло-

дыя. За гляд ваю ўнутр: «се ля нін» 

у вы шы тай ка шу лі ці хень ка пе-

ра бі рае гі тар ныя стру ны і неш та 

на пя вае.

— За ходзь це, не са ро мей це ся, 

у нас тут рап тоў ны ант ракт, — за-

пра шае шлях ціч у ка пе лю шы.

— Дык у п'е се ж ад на дзея? — 

здзіў ля ю ся я.

— Вы не зра зу ме лі. За раз сцэ на 

без нас. А «Рап тоў ны ант ракт» — 

гэ та наз ва му зыч на га гур та. 

Удзель ні кі — уся на ша гры мёр ка: 

Анд рэй Бас ту нец, Анд рэй Дзміт ры-

чэн ка, Па ша Ры жоў, Са ша Гор бач 

і я, Ся ро жа Вол каў. Мы ле там на 

га рад скіх свя тах вы сту па ем на ву-

лі цах. Хо ча це па слу хаць? — за пыт-

ва ец ца ак цёр і звяр та ец ца да ка ле гі 

з гі та рай: — Да вай што-не будзь са 

свай го, час да вы ха ду яшчэ ёсць.

Анд рэй Бас ту нец па чы нае спя-

ваць пра ка хан не. Бе ла рус ка моў-

ны тэкст ар га ніч на кла дзец ца на 

воб раз се ля ні на з пыш ны мі ву са мі 

і ру сым чу бам. І ўсё ж дзі ву да еш-

ся: толь кі што на сцэ не ча ла век 

быў му жы ком з мі ну ла га, а тут 

ён пе ра тва рыў ся ў ра ман ты ка з 

тон кім му зыч ным гус там. Праз не-

каль кі ім гнен няў ён зноў ста но віц-

ца бе ла ру сам уз ору ХІХ ста год дзя. 

Не трэ ба яму ні на строй вац ца па-

асаб лі ва му, ні ўва хо дзіць у воб раз 

пе рад люс тэр кам. Пра фе сі я нал.

НА ЧЫМ СТА ІМ
Па лес кі драм тэ атр хоць і ма ла ды 

зу сім, але ад крыў ся не на пус тым 

мес цы. Яго вя ліз ныя ар хі вы та му 

па цвяр джэн не. Сот ні чор на-бе лых 

фо та здым каў, ві дэа за пі сы на ка се-

тах, па жоў клыя пра грам кі спек так-

ляў, па чы на ю чы з 70-х га доў, за хоў-

ва юц ца ў за гад чы цы лі та ра тур най 

част кі На тал лі Ба зан. Тут жа ёсць 

поў ная «біб лі яг ра фія» — ін тэр в'ю з 

ар тыс та мі, рэ цэн зіі на па ста ноў кі, 

за мет кі пра гаст ро лі.

Ся род парт рэ таў ак цё раў і рэ-

парт ажаў з прэм' ер зна хо дзім ці-

ка вае фо та. На ім ге роі ад ной п'е-

сы ўця ка юць на лод цы ад ге роя 

ін шай, які спра буе да гнаць іх на 

ка та ма ра не.

— Зда ец ца, гэ та «Пін ская 

шлях та» і Пан Бы коў скі з «Паў лін-

кі». Фес ты валь «Зо ры над Пі най», 

80-я га ды. Ён за ра дзіў ся яшчэ ў 

быт насць Пін ска га на род на га тэ-

ат ра. На ты дзень на бя рэж ная ра-

кі пе ра тва ра ла ся ў ад ну вя лі кую 

сцэ ну, на якой вы сту па лі дзя сят кі 

са ма дзей ных ка лек ты ваў го ра да і 

ра ё на, — тлу ма чыць На тал ля Феа -

дось еў на. — Мой муж Іван Іва на-

віч у 2006-м ад кры ваў наш тэ атр 

і пер шы час уз на чаль ваў яго. Да 

гэ та га кі ра ваў Пін скім на род ным, 

які паз ней пе ра ўтва рыў ся ў тэ атр-

сту дыю «Дыя ген». Ён пра ца ваў, а 

я ўсе яго ныя пос пе хі да ку мен та ва-

ла на па пе ры. Ба дай, са мым скла-

да ным ча сам бы лі на ват не 90-я, а 

пер шыя га ды пас ля ад крыц ця пра-

фе сій на га тэ ат ра. У ак цёр скі склад 

та ды ўва хо дзі ла не каль кі «дыя-

ге наў цаў», але асно ву скла да лі 

зу сім юныя ак цё ры — уча раш нія 

вы пуск ні кі Ма гі лёў ска га ка ле джа 

мас тац тваў. Яны раз мер ка ва лі-

ся да нас цэ лым кур сам — во сем 

ча ла век. Дзіў на, што ў 50-я га ды, 

ка лі ска са ва лі Пін скую воб ласць і 

го рад стаў рай цэнт рам, тру па мяс-

цо ва га пра фе сій на га тэ ат ра амаль 

цал кам пе ра еха ла ме на ві та ў Ма-

гі лёў. Ужо ў наш час лёс пры му сіў 

ма гі ляў чан вяр нуць Пін ску «па зы-

ку». Скла да насць бы ла ў тым, што 

ма ла ды ўзрост ар тыс таў на клад-

ваў пэў ны ад бі так на рэ пер ту ар. 

Пры чым амаль усе ад ра зу па сту-

пі лі на за воч нае ў Мінск, па ста ян на 

ез дзі лі на се сіі. Ад ной чы ў тэ ат ры 

за ста ло ся толь кі два ак цё ры, і тыя 

ва ўзрос це. Але ж фі нан са вы план 

і за ці каў ле насць гле да чоў ні хто не 

ад ме ніць. Прый шло ся вы круч вац-

ца: ста ві лі дзі ця чую п'е су з дву ма 

ге ро я мі — ваў ком і зай цам. Яна, 

да рэ чы, да во лі па спя хо вая бы ла.

— Ёсць лю бі мы спек такль у рэ-

пер ту а ры тэ ат ра? — за пыт ва ю ся 

ў жан чы ны.

— Скла да на вы браць неш та 

ад но, асаб лі ва ка лі ты што дзень 

ба чыш ак цё раў не толь кі на сцэ не, 

але і па-за ёй. У ду шу за па да юць 

на ват не цэ лыя п'е сы, а ўрыў кі. 

Ка лі ста ві лі «На валь ні цу» па вод-

ле Аст роў ска га, я кож ны раз пры-

хо дзі ла па гля дзець на фі наль ную 

сцэ ну. На ша Во леч ка Ер ма ла е ва 

так пра нік нё на гра ла Ка ця ры ну, 

што вель мі ха це ла ся ска заць ёй 

на су пе рак Ста ні слаў ска му — «Ве-

ру!».

СТАЎ КА НА ПРЭМ' Е РЫ
Не па спе лі пас ля «Пін скай шлях-

ты» за чы ніц ца дзве ры за апош нім 

гле да чом, як у за ле па ча ла ся но-

вая дзея. Толь кі ў га лоў ных ро лях 

не ак цё ры, а ка ман да ра бот ні каў 

сцэ ны. Трое муж чын ху цень ка 

«вы вод зяць» штуч на га ка ня не ку-

ды ўглыб і па чы на юць «пе ра апра-

наць» чор ную пра сто ру ў бе лае. 

Пад столь уз мы ва юць ад ны, дру гія, 

трэ ція дэ ка ра цыі. Па хо дзе спра-

вы неш та чыс ціц ца, пад шы ва ец ца, 

пра су ец ца. Рэ кві зі тар то за ад ной, 

то за дру гой ку лі сай аку рат на рас-

клад вае дзя сят кі рэ чаў, ся род якіх і 

хрус таль ныя туф лі на ак са мі та вай 

па ду шач цы, і плю ша вы гар буз з 

мы ша мі. Да ча го та кі спех?

— Заўт ра ра ні цай каз ка, а ўве-

ча ры п'е са для да рос лых, — ко-

рат ка тлу ма чыць за гад чы ца па ста-

но вач най част кі На тал ля Ра га вая, 

якая ра зам з пад на ча ле ны мі но сіц-

ца па сцэ не, пра вя ра ю чы, ці доб ра 

ўсё за ма ца ва лі.

Два спек так лі ў дзень — звы-

чай ная прак ты ка ў Па лес кім драм-

тэ ат ры, бо ён яшчэ і за да чы ТЮ Га 

вы кон вае.

— Та му ў рэ пер ту а ры так шмат 

па ста но вак для дзя цей. Яны, вя-

до ма, па тра бу юць фан та зій ных, 

доб ра аформ ле ных дэ ка ра цый. З 

бу та фо рам і мас та ком нам ду жа 

па шан ца ва ла — ру кі ў іх за ла тыя. 

Вось толь кі ўсю пры га жосць, якую 

яны ства ра юць, за хоў ваць ня ма 

дзе. Бу ды нак тэ ат ра — гіс то ры ка-

куль тур ная каш тоў насць, па шы-

рыць яго нель га. Да во дзіц ца зды-

маць склад скія па мяш кан ні. Вось 

на шыя ра бот ні кі сцэ ны і пры звы ча-

і лі ся ця гаць усё ту ды-сю ды, — рас-

каз вае ды рэк тар. — Да хут ка сці 

схі ляе і план — не менш за 300 па-

ста но вак у год, а зна чыць, 25—27 

спек так ляў у ме сяц. Не вы ка на-

ем — не атры ма ем фі нан са ван не з 

га рад ско га бюд жэ ту, якое цал кам 

ідзе на зар пла ты ўся го ка лек ты ву. 

Пры гэ тым кож ны се зон у тэ ат ры 

ад бы ва ец ца 6—8 прэм' ер. Мно га? 

А інакш не маг чы ма. Пінск — го рад 

не вя лі кі. Паў го да, і ўсе, хто ха цеў, 

спек такль па гля дзе лі.

Ра зам з тым над звы чай ніз кім 

зда ец ца (мне, ста ліч на му гле да чу) 

кошт на бі ле ты: 5,5 руб ля — для 

да рос лых, 4,5 — для дзя цей.

— Мін ча не час та за пыт ва юц-

ца, ча му не зро бім да ра жэй шы мі. 

А мне не хо чац ца, каб атры ма ла ся, 

як у тым анек до це: «Бі ле ты пра да-

юц ца?» — «Пра да юц ца. Толь кі іх 

ні хто не куп ляе». Пінск не Мінск, 

тут у лю дзей зу сім ін шыя за роб кі, 

ад гэ та га і ад штур хоў ва ем ся, — 

пра цяг вае Аляк сандр Мі ка ла е віч.

Ка лі зір нуць на гаст роль ны гра-

фік тэ ат ра за мі ну лы год, то па-

між удзе лам у між на род ных фес-

ты ва лях і вы ез да мі па рай цэнт рах 

Брэсц кай воб лас ці зной дзем па-

ста ноў кі на ста ліч ных пля цоў ках.

— Ве даю, што не ка то рыя ка ле гі 

не ў за хап лен ні ад гэ та га. Хоць мы 

на ват не ду ма ем з імі кан ку ры ра-

ваць. Ад нак не бу ду ўтой ваць: нам 

пры ем на, што пры тым вя лі кім вы-

ба ры, які ёсць у Мін ску, там тэй шы 

гля дач ча кае су стрэч з на мі. Най-

блі жэй шая, да рэ чы, ад бу дзец ца ў 

кан цы са ка ві ка на сцэ не Па ла ца 

куль ту ры ве тэ ра наў.

Ган на КУ РАК.

Фо та аў та ра.

Мінск — Пінск — Мінск.

Сцэ наСцэ на

«МЫ Ж АД ВЕ КУ 
ШЛЯХ ТА!» У чым сак рэт па пу ляр нас ці 

тэ ат ра ў глы бін цы

Аляк сандр ГА РАК — 
адзін з са мых во пыт ных ак цё раў 
у Па лес кім драм тэ ат ры. 
Та му і ба ра да ў яго 
ад па вед най даў жы ні.

На тал ля ГУ САК: «За 15 хві лін да спек так ля муж тэ ле фа нуе 
і жа дае пос пе хаў. Люб лю яго!»


