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Ве чар 10 ве рас ня ў Верх нім го ра дзе. 

Шпа цыр пад час за хо ду сон ца, ра ман ты-

ка. І рап там па чы на ец ца му зы ка: ідзеш 

на яе — пры го жа... Ка ля ра ту шы, пры 

кан цэрт най за ле — сцэ на, ар кестр. Пуб-

лі ка на бег ла хут ка. Іг ра лі му зы ку Яў ге на 

Гле ба ва ў дзень яго 90-год дзя. Па зна-

валь ную для тых, хто па мя тае кі на філь-

мы, у якіх ён ства раў му зы ку. Бо ён аў тар 

не толь кі цу доў на-вы тан ча на га ба ле та 

«Ма лень кі прынц», які гу чыць най больш 

час та з усіх яго ба ле таў (Гле баў па спры-

яў раз віц цю гэ та га кі рун ку ў бе ла рус кім 

кам па зі тар скім мас тац тве і быў вы со ка 

ацэ не ны на між на род ным уз роў ні). Ён 

ак тыў на су пра цоў ні чаў з «Бе ла русь-

філь мам», ства рыў шы му зыч ныя кар-

ці ны, якія мо гуць жыць сва ім жыц цём 

на ват без пры вяз кі да стуж кі. А мо гэ та і 

лепш: кад ры з філь маў, што вы во дзі лі ся 

на эк ран ка ля сцэ ны, ад сы ла лі да да лё-

ка га ка вал ку мі ну ла га жыц ця, а му зы ка 

ўспры ма ла ся су час на і ця пер. Асаб лі ва 

агу ча ная жы вым ар кест рам на воль ным 

па вет ры для пуб лі кі, за ча ра ва най не ча-

ка ным па да рун кам.

Яго пад рых та ва ла Бе ла рус кая дзяр-

жаў ная ака дэ мія му зы кі, зла дзіў шы ў 

пер шую дэ ка ду ве рас ня пра ект «Му зыч-

ная спад чы на Ра дзі мы» за кошт срод каў 

Спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы та ле-

на ві тай мо ла дзі. Да пра екту далучыліся 

Мі ніс тэр ства куль ту ры кра і ны і ор га ны 

ўла ды роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Та кім 

чы нам тво ры кам па зі та ра, яко га ўжо 

мож на на зваць кла сі кам бе ла рус кай 

му зы кі ХХ ста год дзя, маг лі па чуць не 

толь кі ў ста лі цы — дзя ку ю чы гаст роль-

на-кан цэрт на му ту ру сту дэнц ка га ду-

ха во га ар кест ра пад кі раў ніц твам лаў-

рэ а та між на род ных кон кур саў, дэ ка на 

ар кест ра ва га фа куль тэ та Мак сі ма Ра-

со хі. Цыкл кан цэр таў быў ад мыс ло ва 

пры мер ка ва ны да 90-год дзя на род на га 

ар тыс та БССР і СССР пра фе са ра Яў ге-

на Гле ба ва. Гле баў і Ака-

дэ мія му зы кі — гіс то рыя 

30-га до ва га шля ху, на 

якім ён знай шоў вуч няў 

і вы хоў ваў у іх імк нен не 

най перш слу жыць мас-

тац тву. Сам скон чыў 

Бе ла рус кую кан сер ва то-

рыю, ву чыў ся ў Ана то ля 

Ба га ты ро ва. Ён ра зу меў, 

што быць доб рым кам па-

зі та рам — ад но, а на ву-

чыць пі саць му зы ку — ін-

шае: гэ та тое, што не дзе 

ўнут ры, але рвец ца вон кі і стры маць 

не маг чы ма, ка лі на ка на ва на...

Зда ры ла ся так, што ў пра фе сій ную 

му зы ку Яў ген Гле баў прый шоў да во лі 

поз на, па пра ца ваў шы на чы гун цы, ужо 

да рос лым ча ла ве кам асвой ваў нот ную 

гра ма ту і му зыч ныя ін стру мен ты. Так на-

тхніць і пе ра ка наць мог, ві даць, толь кі Іо-

сіф Жы но віч, які ад чу ваў пры ро ду твор-

цаў, ба чыў са ма род каў і аца ніў твор чыя 

за дат кі ўра джэн ца Сма лен шчы ны.

Той да ве рыў ся ін ту і цыі май стра: 

прос ты су пра цоў нік чы гун кі пе ра тва-

рыў ся ў кам па зі та ра з су свет ным іме-

нем, аў та ра шы коў ных тво раў у роз ных 

жан рах. Ён пі саў опе ры і ба ле ты, сім-

фа ніч ныя і ка мер ныя тво ры... Пра гэ та 

ве да юць знаў цы му зы кі, а шы ро ка му 

колу слу ха чоў Гле баў вя до мы па кі но. 

Дак лад на вя до мы — да стат ко ва бы ло 

зай граць ар кест ру, і част ка слу ха чоў 

вяр ну ла ся ў сваё дзя цін ства і юнац тва, 

ка лі на тэ ле эк ра нах па каз ва лі стуж кі 

«Апош няе ле та дзя цін ства», «Тры вя-

сё лыя зме ны», «Пас ля кір ма шу», «Тра-

ян скі конь», «Ле таш няя кад ры ля», «Я 

ро дам з дзя цін ства», «Са ша-Са шань-

ка», «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» і 

ін шыя... Як ад зна чы ла кі на знаў ца Ан та-

ні на Кар пі ла ва, да ра бо ты ў кі но Гле баў 

прый шоў у 1960-я га ды і праз хут кі час 

стаў «най леп шым май страм ай чын най 

кі на му зы кі». І вось што 

дзіў на: тво ры, што гу-

ча лі пад час кан цэр та, 

па зна ва ла і мо ладзь, 

што прый шла да сцэ ны 

(са мі па гля дзе лі кла сі ку 

«Бе ла русь філь ма»? Не-

дзе чу лі і ад зна чы лі для 

ся бе яр кую му зы ку?). 

А не ка то рыя, мо жа, ча-

ка лі вы ха ду са ліс таў, 

бо ар кестр прад стаў ляў 

та ле на ві тых сту дэн таў 

Ака дэ міі. І вы дат на, што 

гэ та ад бы ва ла ся не толь кі ў ста лі цы: 

му зыч ная спад чы на кра і ны на ле жыць 

усім не за леж на ад мес ца жы хар ства.

А для яе ра зу мен ня па трэб ныя най перш 

га тоў насць па чуць і чу ласць. Гэ та не-

скла да на. І гэ та ча руе.

Вось за ўмен не за ча ра ваць пры го-

жы мі гу ка мі асаб лі ва ша на ва лі Гле ба ва. 

Ён умеў зра біць кла січ нае па пу ляр ным. 

Умеў пад крэс ліць, што бе ла рус кая куль-

ту ра пра па нуе вы со кія ўзо ры і ўзба га-

чае су свет ную, ка лі ства раў му зы ку 

па вод ле тво раў лі та ра ту ры «Кур ган» 

Ку па лы, «Аль пій ская ба ла да» Бы ка ва, 

«Тыль Уленш пі гель» Кас тэ ра, «Ма лень-

кі прынц» Сэнт-Эк зю пе ры, «Май стар і 

Мар га ры та» Бул га ка ва. З опер на-ба-

лет най спад чы ны кам па зі та ра ця пер на 

тэ ат раль най сцэ не мож на ўба чыць ба-

лет «Ма лень кі прынц» у Вя лі кім тэ ат ры 

Бе ла ру сі. Пры го жы, ра ман тыч ны, свет-

лы па му зы цы, ён вя дзе ў свет Та лен ту, 

яко му пад улад ныя су свет ныя та ям ні цы. 

Ад крыц цём гэ та га све ту, а для не ка то-

рых і на ві ной пра тое, што ён іс нуе, мо-

гуць быць вось та кія асвет ныя пра ек ты, 

якія ла дзяц ца ў кра і не. Не ад ра зу, а па-

кры се ча ла век ра зу мее: мож на лі чыць 

ся бе абы яка вым да сур' ёз най му зы кі, 

але не маг чы ма быць абы яка вым да му-

зы кі пры го жай.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.  

Нот ны ра докНот ны ра док

Гле баў: і на сталь гія, 
і ра ман ты ка

Тон раз мо вам па-сяб-

роў ску і гле бу для пы тан-

няў, што зна чаць сяб ры, за-

дае «Сі ро жа» — прэм' ер ны 

спек такль па вод ле Юліі Чар-

няў скай, які рэ жы сёр Аляк-

сандр Гар цу еў прад ста віў у 

кан цы мі ну ла га се зо на і з 

яко га вы ра шыў па чаць но-

вы. Маг чы ма, та му, што гэ та 

пра яго па ка лен не, пра той 

час, ка лі вы зна ча ныя для іс-

на ван ня рам кі вы му ша лі лю-

дзей аль бо пры ста соў вац ца, 

аль бо здзяйс няць учын кі, 

каб рэа лі за вац ца як асо бам. 

Ды яшчэ пра тое, што час 

адзін, а ўмо вы для вы спя-

ван ня асо бы кож ны вы ка-

рыс тоў вае ў за леж нас ці ад 

мэ та на кі ра ва нас ці, сум лен-

ня і ўнут ра на га стрыж ню.

Што да мэ та на кі ра ва нас-

ці Аляк санд ра Гар цу е ва, то з 

яе да па мо гай ён пе ра тва рыў 

ся бе-ак цё ра ў рэ жы сё ра. 

Сум лен не і ўнут ра ны стры-

жань — гэ та тое, пра што 

ён га во рыць у сва іх спек так-

лях. У ме жах дэ ка ды так са-

ма дра ма «Пе лі кан», «А ка лі 

заўт ра ня ма?..», «Муд ра-

мер», «Кар' е ра док та ра Ра-

у са», «Ген дар ныя вы крун та-

сы», «Лю боў лю дзей», «Тры 

Жы зэ лі», «Бі лет на брэсц кі 

цяг нік». Пра што раз маў ляць 

пас ля та кіх пра гля даў? Пра 

лю боў у жыц ці ча ла ве ка і рэ-

жы сё ра. Пра тэ атр, вя до ма. 

Спаз наць яго цал кам дак-

лад на не маг чы ма, се дзя чы 

ў гля дзель най за ле. Тыя, хто 

ў тэ ат ры жы ве, вы хо дзіць 

на сцэ ну, рых ту ец ца да яе ў 

гры мёр ках, на блі жа юц ца да 

спа сці жэн ня сут нас ці тэ ат ра 

(і тэ ат ра жыц ця) на пра ця гу 

ўся го пра фе сій на га шля ху. 

Вось ча му ці ка выя су стрэ чы 

з асо ба мі тэ ат ра. Аляк сандр 

Гар цу еў на ва жыў ся на ад-

кры ты дыя лог з гле да ча мі, 

у якім мож на знай сці ад ка зы 

на ней кія свае пы тан ні, не 

толь кі твор ча-мас тац кія, але 

і ча ла ве чыя: тэ атр — гэ та 

ма дэль све ту, дзе прай гра-

 юц ца і апра боўва юц ца ва-

ры ян ты сі ту а цый, што мо жа 

пад кід ваць жыц цё: мож на не 

быць фі ло са фам, але ра біць 

вы сно вы з уба ча на га, абі ра-

ю чы для ся бе пры маль ныя 

ра шэн ні.

Сяб роў скую да па мо гу 

пра па нуе ў гэ тым Рэс пуб-

лі кан скі тэ атр бе ла рус кай 

дра ма тур гіі, дзе ідуць па-

ста ноў кі пра нас — ро дам 

з мі ну ла га, але су час ных. 

І не толь кі праз п'е сы бе ла-

рус кіх аў та раў, бо ад гу ка цца 

мо гуць тво ры аў та раў ін шых 

кра ін, а кла сі ка — не губляе 

ак ту аль нас ці. Тут усё за ле-

жыць ад рэ жы сё ра.

Ад мет нае — пры цяг вае 

ўва гу, і не толь кі сва ёй пуб-

лі кі. На па чат ку во се ні тэ атр 

бу дзе шу каць сяб роў. У Аф-

ры цы, на між на род ным тэ ат-

раль ным фес ты ва лі «FІTAS» 

(Ма ро ка) па ка жуць спек-

такль Мо ні кі Даб ра ўлян скай

«Гэ та ўсё яна» (па вод ле 

А. Іва но ва). У Гру зіі на фес-

ты ва лі на цы я наль най дра-

ма тур гіі ў Ахал цы хе ча ка юць 

п'е су «Пе лі кан» (па вод ле 

А. Стрынд бер га). У Бе ла сто-

ку на Між на род ным фес ты-

ва лі «На пра мак — Ус ход ІІІ» 

па ба чаць «Бе тон» у па ста-

ноў цы Я. Кар ня га.

У Се зо не сяб роў тэ атр 

абя цае ад мет ныя су стрэ чы 

до ма. Ужо ў кан цы ве рас-

ня — прэм' е ра «Вар' ят кі» 

(па вод ле Над зеі Птуш кі-

най у па ста ноў цы Тац ця ны 

Тра я но віч), тра гі фар са для 

да рос лых гле да чоў пра ўза-

е ма ад но сі ны па між жан чы-

най і муж чы нам. Но вы спек-

такль у гэ тым тэ ат ры рых туе 

Яў ген Кар няг у су твор час ці 

з Ка ця ры най Авер ка вай. 

А з па чат ку 2020 го да мас-

тац кі кі раў нік тэ ат ра Аляк-

сандр Гар цу еў пач не ра бо ту 

над па ста ноў кай «Да ход-

на га мес ца» Аляк санд ра 

Аст роў ска га ў су час ным 

пра чы тан ні.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ПРАК ТЫ КА ЖЫЦ ЦЁ ВА ГА МА ДЭ ЛЯ ВАН НЯ,
аль бо Кар' е ра рэ жы сё ра Аляк санд ра Гар цу е ва

Вы стаў каВы стаў ка

ЭПО ХА
 Ў ПАРТ РЭ ТАХ

Ге ні яль ны май стар псі ха ла гіч на га 

і мас тац ка га парт рэ та, фа то граф са вец кай 

куль тур най элі ты, аў тар пер ша га афі цый на га 

фо та здым ка Ле ні на... Усё гэ та пра яго, 

ура джэн ца Мін ска Май сея На пель ба у ма, які 

па кі нуў знач ны след у гіс то рыі су свет най 

фа та гра фіі і вя ліз ную твор чую спад чы ну, 

рас кі да ную сён ня па му зей ных і пры ват ных 

ка лек цы ях. 

Да 150-год дзя з на ра джэн ня май стра ў На цы я наль-

ным гіс та рыч ным му зеі са бра лі ра бо ты На пель ба у ма, 

а так са ма яго аса біс тую ка ме ру — тую са мую, што 

ў 1918-м «ба чы ла» пра ва ды ра рэ ва лю цыі, а по тым 

доў гі час за хоў ва ла ся ў рэ дак цыі ча со пі са «Са вец кае 

фо та».

Пер шую сваю фо та сту дыю Май сей На пель ба ум ад-

крыў у род ным Мін ску, а вось на бі рац ца прак тыч на га 

во пы ту і но вых ве даў ез дзіў па роз ных га ра дах і кра і нах: 

Сма ленск, Маск ва, Адэ са, Пе цяр бург, Вар ша ва, Нью-

Йорк... Яго аб' ек тыў за фік са ваў для на шчад каў аб ліч чы 

ле ген дар ных па лі ты каў, на ву коў цаў, куль тур ных і гра-

мад скіх дзея чаў: Ган ны Ахма та вай, Аляк санд ра Бло ка, 

Гер бер та Уэл са, Ба ры са Па стар на ка, Усе ва ла да Ме ер-

холь да, Ота Шмі та, Льва Лан дау, Сяр гея Эй зенш тэй на, 

Га лі ны Ула на вай, Яка ва Свярд ло ва, Фе лік са Дзяр жын-

ска га, Ся мё на Бу дзён на га і мно гіх, мно гіх ін шых. У 1935 

го дзе На пель ба ум на ват атры маў га на ро вае зван не 

за слу жа на га ар тыс та БССР — і, маг чы ма, ме на ві та 

гэ тае пры знан не, як і аў тар ства парт рэ та Ле ні на, у ча сы 

рэ прэ сій вы ра та ва ла...

У ця пе раш нюю экс па зі цыю ўвай шло больш за 100 

фо та парт рэ таў — боль шасць з іх зра біў сам фа то граф, 

але не ка то рыя ра бо ты бы лі на дру ка ва ны з не га ты ваў 

паз ней, пас ля смер ці май стра. Акра мя та го, тут са-

бра ныя ран нія фо та ра бо ты з фон даў На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея і На цы я наль на га ар хі ва Бе ла ру сі, 

якія да зва ля юць уба чыць га рад скія ланд шаф ты да рэ-

ва лю цый на га Мін ска.

У Бе ла ру сі пра ект «Май сей На пель ба ум. Парт-

рэт эпо хі» (а гэ та не толь кі вы стаў ка, але і цыкл 

аду ка цый ных лек цый па гіс то рыі бе ла рус кай фа та-

гра фіі, эк скур сіі па яў рэй скіх ву лі цах Мін ска) бу дзе 

доў жыц ца да 15 каст рыч ні ка, а по тым ад пра віц ца ў 

па да рож жа ў Швей ца рыю (Цю рых) і Ра сію (Санкт-

Пе цяр бург).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Рэс пуб лі кан скі тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі 

на ад крыц цё се зо на пра па на ваў дэ ка ду су стрэч 

з ад ным рэ жы сё рам: дзевяць спек так ляў і твор чы

ве чар. Так мас тац кі кі раў нік тэ ат ра Аляк сандр 

Гар цу еў ад свят куе свой 60-га до вы юбі лей. 

Усё, што ідзе на сцэ не, гле да чы ўба чаць

у скан цэнт ра ва ным ва ры ян це, каб ад спек так лю 

да спек так лю пра нес ці дум кі, з які мі жы ве ча ла век 

і пра якія га во рыць рэ жы сёр. Пра не зра зу ме лае, 

тое, што па-за ме жа мі тво раў, пра маў ля ец ца 

для ся бе і ча сам са спя вае да раз моў, ёсць 

маг чы масць па чуць на ўпрост пад час жы вой 

су стрэ чы, што ад бу дзец ца ў фі на ле дэ ка ды 

15 ве рас ня. Усё па-ча ла ве чы — і гэ та па ча так для 

Се зо на сяб роў у тэ ат ры.

Бе не фісБе не фіс


