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Тэ атр 
па чы на ец ца з... 

ліч баў
Не звы чай ную ста-

тыс ты ку са бра-

лі ў Гро дзен скім 

аб лас ным дра ма-

тыч ным тэ ат ры, 

каб даць сва ім 

гле да чам больш 

уяў лен ня пра за ку ліс нае жыц цё, умоў на ка жу чы, 

ад гар дэ ро ба да крэс ла ў гля дзель най за ле.

На прык лад, тут пад лі чы лі і пра дэ ман стра ва лі ў кар-

цін ках не толь кі коль касць мес цаў у вя лі кай і ма лой за ле 

(665 і 216 ад па вед на), але так са ма 776 круч коў у гар дэ ро-

бе вя лі кай за лы, 3976 лям па чак на ўвесь пяціпа вяр хо вы 

бу ды нак тэ ат ра і 5387 раз на стай ных сцэ ніч ных убо раў, 

якія за хоў ва юц ца ў кас цю мер най.

На сён ня ў тру пе Гро дзен ска га драм тэ ат ра за ня тыя 

42 ак цё ры, у тым лі ку 10 ся мей ных пар, пры чым цёп лую 

кам па нію бе ла ру сам скла да юць вы хад цы з Ра сіі, Укра і ны, 

Поль шчы, Гер ма ніі і на ват... Ма да гас ка ра.

Квіт кі на прад стаў лен ні тут каш ту юць ад пяці руб лёў 

на дзі ця чы спек такль да 58 руб лёў, ка лі га вор ка ідзе пра 

са мых-са мых «зор ных» гаст ра лё раў. Да рэ чы, на пра ця гу 

мі ну ла га го да, 2018, у тэ ат ры па бы ва ла звыш 105 ты сяч 

гле да чоў — лі чы, амаль трэ цяя част ка жы ха роў аб лас но га 

цэнт ра, і гэ та на ты ся чу ча ла век больш, чым па за ле тась.

Са мы ста ры спек такль у рэ пер ту а ры тэ ат ра — «Ка-

ме дыя пра не шчас лі ва га се ля ні на, яго жон ку Ма лан ку, 

жы да Да ві да і чор та, які стра ціў сэнс іс на ван ня» па п'е се 

Ула дзі мі ра Ру да ва, — га лоў ны рэ жы сёр Ге надзь Муш перт 

па ста віў яшчэ ў 1995 го дзе, і з та го ча су яго сыг ра лі ўжо 

350 ра зоў на род ных пад мост ках, а з улі кам гаст ро ляў у 

ін шых га ра дах — дык больш за 400 ра зоў. А са май да ра-

гой з усіх, рас ка за лі ў тэ ат ры, ста ла па ста ноў ка 2016 го-

да — пе ра кла дзе ная на бе ла рус кую мо ву тра гі ка ме дыя 

«Кле менс» па вод ле лі тоў ска га дра ма тур га Ка зі са Саі, на 

пад рых тоў ку якой спат рэ бі ла ся вы дат ка ваць су му, эк ві-

ва лент ную 5800 до ла рам ЗША.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фа бу ла за ста ла ся ня змен ная: вы на ход-

нік-са ма вуч ка Му раш ка пра па нуе за пус ціць 

у ма са вую вы твор часць апа рат пад наз вай 

«ду ра мер», які вы мя рае ўзро вень ча ла ве-

ча га ін тэ ле кту па шка ле ад «ПД» (поў ны 

ду рань) да «Г» (ге ній), пры чым 

кож ны па каз чык су пра ва джа-

ец ца ад па вед най кла січ най 

ме ло ды яй: «Та нец ма лень кіх 

ле бе дзяў» для звы чай на га ча-

ла ве ка, па ла нэз «Раз ві тан не з 

ра дзі май» Агін ска га для дур ня, 

«Ода «Да ра дас ці» Бет хо ве-

на — для ге нія. У Мі ніс тэр стве 

ўзгад нен няў, ку ды звяр нуў ся 

вы на ход нік, яму пе рад усім ра-

яць змя ніць наз ву пры ла ды на 

«муд ра мер» і вы мя раць не ду-

расць, а муд расць — ці яе ад-

сут насць. У пра цэ се вы пра ба-

ван ня пры бо ра пе ра ліч ва юц ца 

са мыя не ве ра год ныя ар гу мен-

ты «за» і «су праць», ад бы ва-

ец ца мност ва раз моў і па дзей, 

сум ных і смеш ных, але за вяр-

ша ец ца спра ва цал кам ла гіч на: бяз душ ная 

бю ра кра тыч ная ма шы на пра глы нае Му раш-

ку і пе ра жоў вае ра зам з кост ка мі.

За ла Тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі до-

сыць ка мер ная, та му спа чат ку ад чу ва еш 

ся бе ня ўпэў не на по бач з праз мер на вя лі кім 

на столь ным ка лен да ром, асад кай і се лек-

та рам. Зрэш ты, па сту по ва ўсё ста но віц ца 

на свае мес цы — гэ тыя рэ чы больш чым 

дэ ка ра цыі: яны паў на праў ныя (а ча сам на ват 

га лоў ныя) дзе ю чыя асо бы спек так ля. Што, 

праў да, ні коль кі не пе ра шка джае пра явіць 

ся бе ўсім ас тат нім ге ро ям — а ў па ста ноў-

цы за ня та цэ лае су зор'е вя до мых ак цё раў: 

Анд рэй Даб ра воль скі, Ілья Ясін скі, Люд мі ла 

Сі дар ке віч, Ва лян цін Са лаў ёў, Тац ця на Мар-

хель ды ін шыя. Мак сім Па ні мат чан ка прос-

та бліс ку ча спраў ля ец ца з ро ляй вы на ход-

ніка-прай дзі све та За лі ва кі — зда ец ца, яшчэ 

кры ху, і ўся за ла ў адзі ным па ры ве сле дам 

за ім рас кі не ру кі і бу дзе паў та раць «Куд-

куд-ку ды... Куд-куд-ку ды...», як ня шчас ныя 

ня суш кі, з да па мо гай якіх За лі ва ка пла нуе 

за ва ліць усю кра і ну, увесь свет ку ры ны мі 

яй ка мі. На кант рас це ўраў на важ вае гэ ту 

экс цэнт ры ку ба бу ля ў вы ка нан ні Тац ця ны 

Мар хель: на род ная ар тыст ка дае той глы ток 

све жа га па вет ра, без яко га ў гі пер ба лі за ва-

ных воб ра зах пер са на жаў за ды ха юц ца не 

толь кі гле да чы, але, зда ец ца, і са мі ак цё ры. 

Ці ка ва, коль кі лю дзей у за ле пас ля ці ха га 

ма на ло гу ба бу лі За гу мен най «У мя не дзе ці 

вель мі ха ро шыя! Толь кі вель мі за ня тыя...» 

ад кла дзе свае важ ныя спра вы, каб зра біць 

паў зу і па тэ ле фа на ваць баць кам? Ма быць, 

сак рэт у тым, што юбі ляр ка — як раз сён ня 

Тац ця на Ры го раў на ад зна чае 80-год дзе — 

ні ко лі не пе ра іг ры вае, не за леж на ад па ме ру 

ро лі і коль кас ці рэп лік, ува саб ляе штось ці 

са праўд нае і глы бо кае, — не здар ма ж мно гія 

рэ жы сё ры ба чы лі і пад крэс лі ва лі 

яе «са праўд ную бе ла рус касць».

...Мож на спра чац ца, ці не 

вар та бы ло зра біць па ста ноў-

ку больш ды на міч най, з улі кам 

та го, што част ка пер са на жаў 

п'е сы, на кшталт ма дэ ляў фаб-

ры кі адзен ня і тэ ле фа ніс так, 

вы ве дзе ная па-за рам кі па дзей 

на огул. Пры нам сі на пе рад па ка-

зе гле да чы аб мяр коў ва лі, што 

га дзі на тан цаў з буб на мі ва кол 

маг чы май ка рыс ці ці шко ды 

апа ра та — гэ та за шмат, так і 

на іс пы ты ча су не за ста нец ца. 

Але рэ жы сёр, доў га за ціс ка ю чы 

спру жы ну гля дац ка га ча кан ня, 

зра біў так, што «Муд ра мер» гля-

дзіц ца на ад ным ды хан ні: тут і 

экшн, і эма цы я наль на вы раз ныя 

ак цёр скія эпі зо ды, і кра наль ныя мо ман ты, і 

ўме ла рас стаў ле ныя ак цэн ты, на якіх пуб лі-

ка му сіць смя яц ца (і яна та кі са праў ды шмат 

смя ец ца). Але га лоў нае — ка ме дыя пры 

амаль да слоў ным пе ра ка зе не пах не наф та-

лі нам і не пе ра тва ра ец ца ў фарс, бо ўтрым-

лі вае не толь кі мност ва зра зу ме лых су час-

ні кам на мё каў, але і пад тэкст. І ён знач на 

глы бей шы, чым су праць ста ян не асоб на га 

ге нія і бю ра кра тыч най сіс тэ мы, чым пра біў-

ное спа лу чэн не ду рас ці і на хаб ства, што да-

зва ляе ад ва я ваць вель мі пры стой нае мес ца 

пад сон цам, чым ідэй ная без да па мож насць 

офіс на-планк тон на га «нар маль на га ча ла ве-

ка». Бо ма ла ве даць ме жы нор мы — трэ ба 

яшчэ за ду мац ца, як быць з ты мі людзь мі, 

хто ў гэ тыя ме жы не ўпіс ва ец ца, і што ра-

біць, ка лі гэ ты ча ла век — ты сам?... «Муд ра-

мер» та кую пра сто ру для роз ду му дае.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. Фо та аў та ра.

ПА КІМ ГУ ЧЫЦЬ ПА ЛА НЭЗ
Тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі прад ста віў но вую вер сію «Муд ра ме ра»

Зна ка мі тую са ты рыч ную ка ме дыю 

Мі ка лая Ма ту коў ска га не ад на ра зо ва 

ста ві лі ў тэ ат рах, ра бі лі па ста ноў кі 

на ра дыё і на ват зня лі ў 1988 го дзе, у 

ча сы та таль най га лос нас ці, на «Бе ла-

русь філь ме» двух се рый ны фільм. Але, 

ві даць, ма юць ра цыю тыя, хто сцвяр-

джае, што аб' ём ро зу му на пла не це — 

ве лі чы ня па ста ян ная, а на сель ніц тва 

імк лі ва рас це... Сло вам, ак ту аль нас ці 

п'е са не згу бі ла і сён ня, што і па цвер-

дзіў рэ жы сёр Аляк сандр Гар цу еў, які 

прад ста віў у РТБД на суд гле да чоў яе 

су час нае пра чы тан не.

Сён ня ад зна чае 

80-год дзе на род ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі 

Тац ця на Мар хель. 

На сцэ не Тэ ат ра 

бе ла рус кай 

дра ма тур гіі, 

дзе акт ры са слу жыць 

больш як 25 га доў, 

з гэ тай на го ды 

ад бу дзец ца бе не фіс, 

пра які са ма Тац ця на 

Ры го раў на ска за ла 

сціс ла: «Ня хай 

гэ та бу дзе ве се ла!»

Ак цё ры з род най тру пы, 

якія пад рых та ва лі ў якас-

ці па да рун ка ад мыс ло вы 

«ка пус нік», сяб ры і ка ле гі з 

ін шых тэ ат раў, афі цый ныя 

асо бы і вя до мыя дзея чы 

куль ту ры, а так са ма ад да-

ныя гле да чы — усе яны ста-

нуць гас ця мі і ўдзель ні ка мі 

юбі лей най ім прэ зы «Тац ця-

нін дзень».

У твор чай бія гра фіі Тац ця-

ны Мар хель ра бо та ў тэ ат рах 

не каль кіх кра ін — Гро дзен-

скім і Ма гі лёў скім аб лас ных, 

Бе ла рус кім тэ ат ры імя Яку-

ба Ко ла са, Дзяр жаў ным тэ-

ат ры для дзя цей і юнац тва 

Ка зах ста на (Ал ма ты), Тэ ат-

ры-сту дыі кі на ак цё ра і Тэ ат-

ры бе ла рус кай дра ма тур гіі ў 

Мін ску, а так са ма здым кі ў кі-

но — «Трэ ця га не да дзе на», 

«Кант роль ная па спе цы яль-

нас ці», «Под ых на валь ні цы», 

«Мя не за вуць Ар ле кі на», 

«Плач пе ра пёл кі», «Рыф-

му ец ца з лю боўю», «Сля ды 

апост алаў»... У 1984 го дзе 

атры ма ла зван не за слу-

жа най ар тыст кі БССР, у 

2004-м бы ла ад зна ча на ме-

да лём Фран цыс ка Ска ры ны, 

у 2011-м — ста ла на род най 

ар тыст кай Бе ла ру сі.

Да лу ча ю чы ся да шмат лі кіх 

він ша ван няў, «Звяз да» пра-

па нуе пры га даць ра зам не-

каль кі яр кіх і за па мі наль ных 

ро ляў вы дат най акт ры сы.

«Сы мон-му зы ка». У гэ-

тай па ста ноў цы на сцэ не 

Ко ла саў ска га тэ ат ра ў Ві-

цеб ску Тац ця на Мар хель 

упер шы ню рас кры ла ся пе-

рад гле да ча мі не толь кі як 

дра ма тыч ная акт ры са, але 

і як спя вач ка, збі раль ні ца і 

за ха валь ні ца аў тэн тыч ных 

на род ных пе сень, мност ва 

якіх яна чу ла ад сва ёй ма ці ў 

род най вёс цы Шпа коў шчы-

на, што ў Сма ля віц кім ра ё не 

Мін скай воб лас ці. Так са ма 

на род ныя пес ні ў вы ка нан ні 

акт ры сы гу чаць у спек так-

лі «Чар но быль ская ма літ-

ва», — а ча сам Тац ця на Ры-

го раў на вы кон ва ла іх у асоб-

ных му зыч ных пра гра мах і 

шмат ра зоў прад стаў ля ла 

Бе ла русь на між на род ных 

фальк лор ных фес ты ва лях 

у Віль ню се, Маск ве, Та лі не, 

Адэ се, у га ра дах Поль шчы, 

ЗША і ін шых кра ін.

«Трэ ця га не да дзе на». 

1980 год, ад на з пер шых ро-

ляў акт ры сы ў кі но. У двух се-

рый най дра ме рэ жы сё ра Іга ра 

Даб ра лю ба ва, за сна ва най на 

рэ аль ных фак тах з бія гра фіі 

ге роя Гра ма дзян скай і Дру гой 

су свет най вой наў Ва сі ля Кар-

жа, Тац ця на Мар хель сыг ра ла 

Алім пу — а на род ныя пес ні ў 

яе вы ка нан ні, якія вы пад ко ва 

па чуў рэ жы сёр Вік тар Ту раў, 

увай шлі так са ма ў фільм «Лю-

дзі на ба ло це».

«Жан чы ны Берг ма на». 

Іг ра ю чы сваю Ін грыд у па-

ста ноў цы Ва ле рыя Ані сен-

кі, акт ры са на працягу ўся-

го спек так ля... маў ча ла на 

сцэ не. Але ра бі ла гэ та так 

пе ра ка наў ча і та ле на ві-

та, што атры ма ла прыз за 

най леп шую жа но чую ро лю 

ад ра зу на не каль кіх тэ ат-

раль ных фес ты ва лях за-

пар — у Бабруй ску, Бран-

ску, Маск ве і Ял це.

«Тры Жы зэ лі». У дра ма-

тыч ным спек так лі па вод ле 

п'е сы Анд рэя Ку рэй чы ка ў 

акт ры сы — ро ля Во сень скай 

Жы зэ лі, ура джэн кі Фран цыі 

Жы зэль Ку пэс, якая пра-

жы ла ўжо до сыць доў гі век 

да лё ка ад ра дзі мы, у бе ла-

рус кай вё сач цы, пе ра жы ла 

здрад ніц тва ты ра на-му жа 

і пры тым за ха ва ла ве ру ў 

леп шае, здоль насць ра да-

вац ца та му, што ад бы ва ец-

ца тут і ця пер.

«Бе ла русь. Ды дак ты-

ка». Спек такль, які з'я віў ся 

ў рэ пер ту а ры РТБД у кан-

цы 2017-га, — па сут нас ці, 

гэ та ма на лог пад му зы ку, 

у якім раз ва гі пра жа но чы 

лёс пе ра пле це ныя з урыў-

ка мі з кла січ най бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, фальк лор ны мі 

ма ты ва мі, по шу кам свай го 

мес ца ў све це. Што ці ка ва, 

спа чат ку п'е са бы ла на пі са-

ная па вод ле ін тэр в'ю з са мой 

Тац ця най Мар хель і ўтрым-

лі ва ла мно га бія гра фіч ных 

мо ман таў, але акт ры са так 

і не ра шы ла ся вы нес ці іх на 

пуб лі ку.

На сён ня Тац ця на Мар-

хель за ня тая ў пя ці па ста-

ноў ках Рэс пуб лі кан ска га 

тэ ат ра бе ла рус кай дра ма-

тур гіі, так са ма пра цяг вае 

зды мац ца ў кі но — на прык-

лад, ка рот ка мет раж ная 

стуж ка «Во зе ра ра дас ці» 

(па вод ле ра ма на Вік та ра 

Мар ці но ві ча) з яе ўдзе лам 

ня даў на тра пі ла ў пра гра му 

між на род на га кі на фес ты ва-

лю ў Клер мон-Фе ра не, што 

прой дзе ў па чат ку лю та га.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА. 

Фо та з ар хі ва тэ ат ра.

Бе не фісБе не фіс

ЯК ДУ ША, ЯК ПЕС НЯ...
Пра ектПра ект

Прэм'ераПрэм'ера


