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Па куль асоб ныя га мяль ча-

не збі ра лі рэшт кі ўра джаю з 

гра дак на да чах, аб са лют ная 

боль шасць га ра джан у мі ну-

лыя вы хад ныя ад да ла пе ра-

ва гу свя ту і пе ра мяс ці ла ся ў 

цэнтр го ра да над Со жам.

Го мель гуч на і заў зя та ад зна-

чаў сваё 876-год дзе. Адзі нац ца ты 

раз тут так са ма пра хо дзіў са мы 

знач ны між на род ны тан ца валь ны 

фес ты валь у кра і не — «Сож скі 

ка ра год». У гэ тыя тры дні мож на 

бы ло на ін шых па гля дзець і ся бе 

па ка заць на шмат лі кіх кон кур сах 

і вы стаў ках, якія ла дзі лі ся ва ўсіх 

кут ках паў міль ён на га аб лас но га 

цэнт ра. Да рэ чы, бы ло ад чу ван не, 

што на сель ніц тва Го ме ля за гэ тыя 

тры дні знач на па вя лі чы ла ся. Ва 

ўся кім ра зе, яно скан цэнт ра ва на 

вый шла на ву лі цы, апра нуў шы са-

мыя леп шыя су кен кі і строі.

Ха рэа гра фіч нае мас тац тва за-

ва ло да ла ву лі ца мі і ста ды ё на мі. На 

«Цэнт раль ным» пад час ад крыц ця 

сця гі кра ін-удзель ніц змя ня лі адзін 

ад на го — уся го іх гле да чы на лі-

чы лі 29. Па ка заць сваё май стэр-

ства ў роз ных жан рах пры еха лі 

ка лек ты вы з Ра сіі, Укра і ны, Кі тая, 

Мал до вы, Із ра і ля, Азер бай джа на, 

Поль шчы, Ка зах ста на... Стар шы-

ня Го мель ска га гар вы кан ка ма 

Пётр КІ РЫ ЧЭН КА за ўва жыў, што 

Го мель не вы пад ко ва абра ны мес-

цам пра вя дзен ня та ко га буй но га 

куль тур на га фо ру му:

— Го рад над Со жам мае даў нія 

ха рэа гра фіч ныя тра ды цыі. Яшчэ 

ў 1946 го дзе на шу рэс пуб лі ку ў 

Маск ве прад стаў ляў го мель скі 

ан самбль тан ца пад кі раў ніц твам 

на род на га ар тыс та БССР Аляк-

санд ра Ры баль чан кі. І сён ня, праз 

дзе ся ці год дзі, мы за хоў ва ем і раз-

ві ва ем ба га тыя тра ды цыі, за кла-

дзе ныя па пя рэд ні ка мі. За 21 год 

іс на ван ня «Сож скі ка ра год» ужо 

стаў ві зіт най карт кай куль тур на га 

жыц ця Го ме ля. За гэ ты час у ім 

пры ня лі ўдзел сот ні ка лек ты ваў з 

больш як 20 кра ін све ту. Мы не 

толь кі су стра ка ем ста рых сяб роў, 

але і па шы ра ем яго ме жы.

Сё ле та га мяль ча не ста лі гле да-

ча мі вы ступ лен няў сла ву тых ка-

лек ты ваў: Дзяр жаў на га ан самб ля 

тан ца Бе ла ру сі, На цы я наль на га 

ака дэ міч на га на род на га хо ру імя 

Г. Ці то ві ча, На цы я наль на га ака дэ-

міч на га ўкра ін ска га на род на га хо-

ру імя Р. Вя роў кі, ан самб ля «Пес-

ня ры», вя ду чых са ліс таў На цы я-

наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі...

Амаль дзве ты ся чы на ву чэн цаў 

з роз ных уста ноў Го ме ля па ка за лі 

сваё май стэр ства ў не звы чай ных 

прак ты ка ван нях па ад мыс ло вым 

пе ра соў ван ні на пра сто ры фут боль-

на га по ля ста ды ё на «Цэнт раль ны». 

За тое ў гле да чоў на тры бу нах скла-

ла ся ўра жан не, што яны ба чаць вы-

яву вя лі зар на га бус ла, які імк лі ва ру-

ха ец ца скрозь час у фес ты валь ную 

бу ду чы ню на ступ ных ка ра го даў.

Знай шоў ся час у ме жах свя та 

для та го, каб сур' ёз на па гу та рыць 

на тэ мы агуль ных ста сун каў не 

толь кі ў га лі не куль ту ры. Дэ ле га-

цыі з 17 га ра доў-па бра ці маў Го-

ме ля ўзя лі ўдзел у па лі тыч ным 

«ка ра го дзе». Пад час афі цый на га 

пры ёму гас цей стар шы ня Го мель-

ска га гар вы кан ка ма Пётр Кі ры чэн-

ка пад крэс ліў, што апош нім ча сам 

знач на ўма ца ваў ся між на род ны 

ста тус го ра да:

— Го мель — ак тыў ны ўдзель-

нік ру ху па род не ных га ра доў. 

У ме жах парт нёр скіх па бра цім скіх 

ста сун каў на ла джа ны кан такт з 

32 га ра да мі. Мы пра во дзім су мес-

ныя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, 

су пра цоў ні ча ем у аду ка цый най 

сфе ры, ганд лі і вы твор чай ка а пе-

ра цыі.

Тым ча сам пад ве дзе ны вы ні кі 

між на род на га твор ча га фес ты ва-

лю, які са браў больш за паўтары 

ты ся чы ўдзель ні каў і гас цей. Гран-

пры «Сож ска га ка ра го да» — ста ту-

эт ка бус ла, які тан цуе, вы раб ле ная 

з вы ка ры стан нем зо ла та і се раб ра, 

сё ле та ад ля це ла ў ра сій скі цэнтр 

чор най ме та лур гіі Маг ні та горск 

Ча ля бін скай воб лас ці. Га лоў ны 

прыз фес ты ва лю за ва я ваў ка лек-

тыў узор най сту дыі «Дзе ці Маг ніт-

кі». Стар шы ня жу ры, пра фе сар, 

за гад чы 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 

Свят ла на ГУТ КОЎ СКАЯ пад крэс-

лі ла, што дум ка су дзейс кай ка ле гіі 

бы ла ад на душ най:

— Па-пер шае, з самага пачат-

ку вы ступ лен ня ка лек тыў сту дыі 

«Дзе ці Маг ніт кі» за ра зіў нас энер-

ге ты кай, якая сы хо дзі ла ад вы ка-

наў цаў. Па-дру гое, у на мі на цы ях 

эст рад ны та нец і су час ны та нец 

яны прад ста ві лі вель мі ці ка выя з 

ба лет май стар ска га пунк ту гле-

джан ня ну ма ры. У кож ным іх вы-

ступ лен ні скла ла ся ўсё: са праў ды 

па да бра ны вы раз ныя срод кі, ство-

ра на і рас кры та мас тац кая вы ява, 

плюс вель мі эма цы я наль нае за ча-

ра валь нае вы ка нан не.

За ста ец ца да даць, што 

ў 2020 го дзе Го мель на ступ ны 

раз бу дзе тан цаваць у між на род-

ным ка ра го дзе.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фо та Але га ЧВАР КО ВА



Свя точ наеСвя точ нае  

БУ СЕЛ ПА ЛЯ ЦЕЎ НА УРАЛБУ СЕЛ ПА ЛЯ ЦЕЎ НА УРАЛ

Са лют у дзень Го ме ля.

Цы ры мо нія ад крыц ця між на род на га фес ты ва лю ха рэа гра фіч на га мас тац тва 
«Сож скі ка ра год».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Мно гія тэ ат ры гэ та-

га фэс ту за слу гоў ва юць, 

згадкі. У тым лі ку і тэ ат ры 

ад на го ак цё ра. Мо нас пек-

так ляў бы ло гэ тым ра зам 

не каль кі. Міс тар Піп Утан 

з Вя лі ка бры та ніі пры вёз 

спек такль пра Мар га рэт 

Тэт чар. Вя до мы бры тан скі 

дра ма тург і ак цёр два га-

ды та му па каз ваў на «Ве-

жы» сваю ра бо ту «Чап лін». 

І та ды ён атры маў уз на га-

ро ду як най леп шы ак цёр. 

Яго цу доў нае ўмен не пе-

ра ўва саб лен ня да зва ляе 

ад ноль ка ва па спя хо ва 

прад стаў ляць Хе мін гу эя, 

Чап лі на, Гіт ле ра. Ні хто і не 

здзі віў ся та му, што міс тар 

Піп мо жа сыг раць жан чы ну, 

лэ дзі Мар га рэт. І гэ та яму 

ўда ло ся.

Але кры ху больш пад-

ра бяз на ха чу ска заць пра 

спек такль «Пі ка вая да ма» 

Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 

тэ ат ра імя Яў ге на Вах тан га-

ва з Маск вы. На са мрэч гэ та 

мо нас пек такль на род на га 

ар тыс та РФ Яў ге на Кня зе-

ва. Ду маю, што мно гія іш лі 

на яго, бо ве да юць па кі но 

як вы ка наў цу ро лі Воль фа 

Ме сін га. Та му, не ка то рыя 

бы лі тро хі рас ча ра ва ныя.

Ха це ла ся ска заць ім: «Гэ та ж 

Пуш кін, па но ве! Вы прый-

шлі на твор Пуш кі на». 

Нам да ва лі кла сі ку без 

уся ля кіх пе ра но саў на 

ця пе раш ні час, як, на-

прык лад, у спек так-

лях «Рэ ві зор» аль бо ў 

брэсц кіх «Ня воль ні цах» 

па Аст роў ска му. Ак цёр 

ста іць на сцэ не і чы тае 

Пуш кі на, у яго з дэ ка ра-

цый — сто лік, аку ля ры, 

пенс нэ ды зва нок, ну і, 

вя до ма, кар ты. Сам ак-

цёр пры знаў ся, што гэ ты 

спек такль у Маск ве на 

род най сцэ не вы гля дае 

больш ды на міч на і ці-

ка ва. Там пры сут ні ча-

юць ма не ке ны ас тат ніх 

ге ро яў, і вы ка наў ца пе ры-

я дыч на звяр та ец ца да іх. 

А тут ён іг раў усіх ды яшчэ і 

аў та ра. Ка лі мы апош ні раз 

чы та лі Пуш кі на? Не вер-

шы, а міс тыч ную «Пі ка вую 

да му»? Вось і я пра тое. Гэ та 

апо вед пра веч нае імк нен не 

ча ла ве ка да ба гац ця і на го-

да за ду мац ца, ці вар та іс ці да 

сва ёй мэ ты лю бой ца ной. Тут 

ёсць і пе ра сця ро га тым, хто 

не ўмее бе раг чы атры ма нае ў 

спад чы ну. А яшчэ раз ва жан-

ні пра ста расць, якой цяж кай 

яна бы вае ня гле дзя чы на бес-

тур бот ную, вя сё лую, пры го-

жую ма ла досць.

Ці ка ва, што пас ля спек так-

ля Яў ген Ула дзі мі ра віч узяў 

мік ра фон і звяр нуў ся да сва-

іх гле да чоў. Рас ка заў, што ў 

гэ ты дзень па чы на ец ца се зон 

у яго Вах тан гаў скім тэ ат ры, 

але ён вы ра шыў пры ехаць у 

Брэст, бо яго ўжо не раз за-

пра ша лі. І пры ехаў лі та раль-

на на не каль кі га дзін...

Як мы заў сё ды ча ка ем 

Ро вен скі аб лас ны ака дэ-

міч ны ўкра ін скі му зыч на-

дра ма тыч ны тэ атр! І ні ко лі 

не рас ча ра ва лі ся. Вось і 

гэ тым ра зам яны па ра да-

ва лі — па ка за лі ра бо ту па 

п'е се ір ланд ца Мар ці на Мак-

До на ха «Ка ле ка з вост ра ва 

Ініш ман». Во сем га доў та му 

гэ ту ра бо ту па каз ваў аў-

тар скі тэ атр з Пер мі «Ка ля 

мос та». Та ды пер мя кі зра-

бі лі фу рор на «Ве жы» і за-

бра лі Гран-пры. І бы ло кры ху 

страш на ва та, як жа ро вен-

цы спра вяц ца са скла да ным 

ма тэ ры я лам, тым больш па-

ста ноў ка зроб ле на на ўкра-

ін скай мо ве. Але ўсе ўсё 

ра зу ме лі. Гэ та шчым лі вая 

гіс то рыя з жыц ця вост ра ва 

Ініш ман — ад на го з са мых 

за гад ка вых мес цаў Ір лан-

дыі. На ма лень кім вост ра ве 

з су ро вым клі ма там жы вуць 

лю дзі, жыц цё якіх та кое ж 

бед нае на па дзеі, як мяс цо-

вая пры ро да. І са мы не зайз-

дрос ны лёс у хлоп ца Бі лі, 

які з дзя цін ства па ку туе на 

ДЦП. Ён з цяж кас цю хо дзіць, 

але шмат чы тае, мае доб рае 

сэр ца і чу лую ду шу. Толь кі 

ўсе яго за вуць ка ле кам, што 

пры чы няе яму да дат ко выя 

па ку ты. Іс на ван не жы ха роў 

вост ра ва, якое не мя ня-

ец ца га да мі, лі та раль на 

вы бу хае, ка лі сю ды пры-

яз джае зды мач ная гру-

па з Га лі ву да. Усе хо чуць 

тра піць у бу ду чы фільм, 

але атрым лі ва ец ца гэ та 

толь кі ў ка ле кі Бі лі. Ён 

да бі ва ец ца сва ёй мэ ты 

не ве ра год ны мі на ма-

ган ня мі, ён ма рыць вы-

рвац ца ў вя лі кі пры го жы 

свет... Але праз не ка то-

ры час Бі лі вяр та ец ца, бо 

там, у Га лі ву дзе, пас ля 

проб ён аказ ва ец ца ні ко-

му не па трэб ны. І пас ля 

вяр тан ня ён вы свет ліў 

га лоў ную та ям ні цу жыц-

ця: хто яго баць кі і ча му яны 

па мер лі. Ака за ла ся, што 

бяс пут ныя яго баць кі вы ра-

шы лі ўта піц ца, і дзі ця ўзя лі 

з са бою. Каб вы ра та ваць 

ма ло га, адзін з мяс цо вых 

жы ха роў Джо ні па цін майк кі-

нуў ся ў мо ра і вы цяг нуў яго. 

По тым украў гро шы ў сва ёй 

ня бед най ал ка га ліч кі ма ці 

і апла ціў ля чэн не сі ра ты. 

А цёт кі Бі лі ака за лі ся зу сім 

чу жы мі людзь мі — яны па-

шка да ва лі і вы ха ва лі ка ле ку, 

а яшчэ па лю бі лі яго... Гэ та 

быў спек такль, які пры му сіў 

смя яц ца і пла каць, ду маць 

і пе ра жы ваць. У тым лі ку і 

пра ад но сі ны гра мад ства 

да лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі...

За крыц цё фэс ту, як і яго 

ад крыц цё, па ра да ва ла. П'е-

са Брэсц ка га тэ ат ра дра мы 

«Ня воль ні цы» ў па ста ноў цы 

ма ла до га мас коў ска га рэ-

жы сё ра Яго ра Ра він ска га 

ста ла жыц це сцвяр джаль-

ным акор дам. Дзея з ХІХ 

ста год дзя пе ра не се на ў 

на шы дні. Ста ры алі гарх 

жэ ніц ца з ма ла дзень кай 

пры га жу няй. І па чы на юц-

ца... па да зрэн ні, здра ды, 

па ку ты. Яна, за ка ха ная ў 

ма ла до га, кі да ец ца яму на 

шыю, каб за поў ніць пус-

тэ чу сва ёй ду шы, якая са-

спе ла для ка хан ня. По тым 

усё аказ ва ец ца не так, як 

на ма ры ла ся, і ка ха ны зу-

сім не ге рой, а муж, на ад-

ва рот, доб ры і вы са ка род ны 

ча ла век. Усё ста но віц ца на 

свае мес цы. І ма ла дая жон-

ка аказ ва ец ца не та кой ужо 

дур ні цай — яна па чы нае 

ад роз ні ваць са праўд нае ад 

пры від на га.

* * *

На ступ ная «Бе лая ве жа», 

пры мер ка ва ная да 1000-га-

до ва га юбі лею Брэс та, прой-

дзе з удзе лам га ра доў-па-

бра ці маў. Пра гэ та аб' явіў 

яшчэ на ад крыц ці стар шы-

ня арг ка мі тэ та фес ты ва-

лю, стар шы ня Брэсц ка га 

гар вы кан ка ма Аляк сандр 

РА ГА ЧУК.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СА ПРАЎД НАЕ І ПРЫ ВІД НАЕ
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