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Скульп тур ная кам па зі цыя 
«Пе гас» лу нае ў па вет ры над 
па рад ным ува хо дам у тэ атр. 
Уні каль ны бу ды нак, ство ра-
ны Ге на дзем Ма чуль скім, ужо 
больш як 30 га доў сім вал го-
ра да над Нё ма нам. Ста ра жы-
лы ўспа мі на юць: «Спа чат ку 
мы дзі ві лі ся: «Як так? Ста віць 
фу ту рыс тыч ную ка ра ка ці цу 
ка ля са мо га Фар на га кас цё-
ла?» Гро дзен цы бур ча лі на 
гэ тыя сце ны, як па ры жа не — 
на Эй фе ле ву ве жу. А пас ля 
за ка ха лі ся ў на ва буд».

Тут ні ко му не ве рыц ца, што 
тэ ат ру — 70. На пад мост ках 
ат мас фе ра га рэз лі вас ці, бяс-
кон цы па ток энер гіі ар тыс таў 
і не толь кі іх. Гу ка рэ жы сё ры, 
му зы кан ты, мас та кі, кас цю ме-
ры, бу та фо ры — 181 ча ла век, 
кож ны па-свой му слу жыць 
тэ ат ру. А тым ча сам бі ле ты 
пра да юц ца як га ра чыя пі раж-
кі, час та ёсць чэр гі, і гэ тым 
ве ча рам, без умоў на, так са ма. 
Але ўжо не па бі ле ты, а для 
та го, каб па він ша ваць.

«Пра што свед чыць да-
та — 70 га доў? — пы та ец ца 
Ге надзь МУШ ПЕРТ, га лоў-
ны рэ жы сёр. — На пэў на, 
пра тое, што, якія б ча сы ні 
бы лі за вак ном, — 
тэ атр лю дзям ча-
мусь ці па трэб ны 
(за ла пры ціх ла). 
Бо на коль кі роз-
ны мі бы лі гэ тыя га-
ды: га лод ныя 40-я, 
спа кой ныя 50-я, 
ста біль ныя 60-я, 
за стой ныя 70-я, 
пе ра мен лі выя 80-я, 
лі хія 90-я, сы тыя ну-
ля выя, тры вож ныя 
10-я і ня вы зна ча-
ныя па куль на шы. 
Але пас ля 18 га дзін 
ня змен на ве ча рэе. 
І лю дзям хо чац ца 
ку дысь ці пай сці. 
А тэ атр як раз і ад-
чы няе свае дзве-
ры. І што б ні ад-
бы ва ла ся на во кал, 
мы ча ка ем вас з 
хва ля ван нем, з на-
дзе яй на ра зу мен не і на спа-

чу ван не да на шых пер са на-

жаў. А інакш дзяр жа ва даў но 

пе ра ста ла б выдзяляць на нас 

бюд жэт ныя гро шы (чу ваць 

смяш кі) і за кры ла б на ша 

не рэн та бель нае прад пры ем-

ства. Лю дзі ўве ча ры хо чуць 

ві до ві шча. Так улад ка ва ны 

свет, і мы тры ва ла зай ма ем 

у ім сваё мес ца».

Ка жуць, дзе ці пад час на-

ва год ніх спек так ляў у па ры-

вах ра дас ці кі да лі на сцэ ну 

цу кер кі. Асаб лі ва цяж кая 

тра пі ла ак цё ру ў во ка. Сён ня, 

вя до ма, не Но вы год, і аў ды-

то рыя даў но вый шла з дзя-

цін ства, але на строй ва ўсіх 

аку рат цу кер ка за кі даль ніц кі. 

Гос ці ня суць квет кі.

«Я лі чу, што ў гро дзен-

скім драм тэ ат ры ёсць соль, 

вост рае чыр во нае сло ва, — 
упэў не на жур на ліст ка «Гро-
дзен скай праў ды» Але на 
КАР ПУК (тры мае ў ру ках бе-

лыя ру жы). — Ёсць ка ме дыі, 
пры чым вы со ка га кла са, каб 
лю дзі смя я лі ся. На прык лад, 
«На ра джэн не». А яшчэ — і 
гэ та аба вяз ко ва трэ ба! — ча-
сам ка мяк да гор ла са лё ны 
па ды хо дзіць. Але ўсё роў на 
ў фі на ле ра дасць, і я не іду 
да ха ты пад ця жа рам ней кай 
стра шэн на тра гіч най гіс то рыі. 
Не, мне лёг ка, і так, я вяр та ю-
ся зноў ку».

Ві да воч на, ра дасць ад-
бы ва ец ца і на свя точ ным 
ве ча ры, дзе ёй і са мае мес-
ца. Асаб лі ва вя сё лы ну мар 
(ак цёр вы ля тае на пад мост кі 
ні бы та ка зу ля, што тра пі ла ў 
свет фар гру за ві ка на нач ной 
да ро зе) су стра ка юць гра ма-
вы мі рас ка та мі сме ху. Бліз ка 
да сэр ца пры ма юць кож нае 
він ша ван не, кож ны кам плі-
мент.

«Гэ та вель мі пры ем на. Гэ-
та шчас це, што на ша му тэ ат-
ру 70 га доў. Маг чы ма, да та 
не са мая круг лая, але яна цу-
доў ная. Яна на ша. Я больш 
за 35 га доў маю го нар іг раць 
на гэ тай сцэ не», — ка жа за-
слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру-
сі Люд мі ла ВОЛ КА ВА. Уда-
лая на кі на эк ра не, ме на ві та 

яна най час цей вы кон ва ла 
ро лі прым. Як рас каз ва юць 
тут, на спек так лі з та ле на-
ві тай кра су няй пры хо дзі лі 
на тоў пы: муж чы ны — за хап-

ляц ца, жан чы ны — ня рэд ка 

зайз дрос ціць.

«Зран ку хо чац ца сю ды 

ля цець, уве ча ры — за тры-

мац ца, — ка жа ды рэк тар 

Ігар ГЕ ДЗІЧ. — Гэ тыя сце ны 

ба чы лі Ва сі ля Ла на во га і Ві-

та ля Са ло мі на. Яны род ныя 

для дзя сят каў за слу жа ных 

ар тыс таў. Яны — дом, дру-

гая сям'я. Ве да е це, ра дас на, 

ка лі ба чыш: пра спек такль 

«На ра джэн не» га во раць і пі-

шуць свя та ры. Поў ная за ла 

пла ча і смя ец ца. За ўсю на-

шу гіс то рыю не бы ло больш 

акуп най па ста ноў кі. Але бу-
дзе. 70 — для тэ ат ра ўзрост 
юнац кі».

Ся род яў на сла вян скіх аб-
ліч чаў за ўва жаю эк за тыч ны 
твар ар тыс та ар кест ра. Стэ ла 

Фі дзі Ра ку ту а ры суа ўсмеш-
кай рас тап ляе лю бы лёд. 
У Бе ла русь, як вы яві ла ся, 
яго пры вя ло ка хан не. Дзе ля 
гро дзен кі ён кі нуў со неч ны 
Ма да гас кар.

Гэ тыя сце ны ба чы лі столь кі 
ра ман ты кі! Столь кі сцэ нар ных 
і яшчэ больш рэ аль ных гіс то-
рый ка хан ня, што ку пі до ну і 
не сні ла ся. Сяр гей Ку ры лен ка 
і Ва лян ці на Ха ры то на ва, Ва-
сіль і Ве ра ні ка Мі ні чы, Мі ка лай 
і Тац ця на Ві лі мо ві чы, Аляк-
сандр і Ан та ні на Ка лаг ры вы, 
Ва ле рый і Іна Але шу кі, Ігар 
Ула наў і Ак са на Ма шын ко ва... 
«Жур на ліс ты, пры ходзь це на 
дзень св. Ва лян ці на сю ды, тут 
не тое што ар ты кул, тут ра-
ман на ка таць мож на!» — жар-
ту юць ак цё ры.

Бія гра фія гро дзен ска га 
драм тэ ат ра па ча ла ся во сен-
ню 1947 го да са спек так ля 
«Праў да — доб ра, а шчас це  
лепш». З тых ча соў яго гіс-

то рыю пры ня та ад ліч ваць не 
да та мі, а гуч ны мі прэм' е ра мі. 

Коль кі іх бы ло за 70 га доў не 

злі чыць. Але сэр цу гле да ча 

не за га да еш. Так, у мас коў скі 

мас тац кі ака дэ міч ны ідуць на 

«Чай ку», у «Су час нік» — на 

«Го ла га ка ра ля». Ку па лаў скі 

тэ атр — гэ та, вя до ма на цы я-

наль ная «Паў лін ка». «Бу дзе-

це ў Грод не — за ві тай це на 

«Бел ка ме дыю». Ві зіт ная карт-

ка, ле ген дар ны спек такль і 

сён ня ў рэ пер ту а ры. Яго сыг-

ра лі амаль паў міль ё на ра зоў. 

Вам па ка жуць 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», — ра яць 

знаў цы.

Усе пер са на жы сён ня таў-
куц ца ў вя лі кай за ле. У паш-
пар це кож на га — тэ ат раль-
ная пра піс ка — Мас та вая, 35. 
«Усё як у лю дзей», — ка жа 
ста рая з «Бел ка ме дыі». «Не 
ўсё! — ты кае ў свой паш парт 

жыд Да від. — Пен сіі ня ма! 
Пер са на жам, га во раць, па 
за ко не  не па ло жа на!»

Вост ра су час ны як та ды, 
пас ля вай ны, так і ця пер, 
у свае 70. Гэ та для гро дзен-
ска га драм тэ ат ра не ўзрост. 
Тру па зноў па ча ла ма ла дзець, 
а здзіў ляць і не пе ра ста ва ла 
«Па лёт над гняз дом зя зю лі» 
стаў са праўд ным ад крыц цём 
у Санкт-Пе цяр бур гу на фес-
ты ва лях «Су стрэ чы ў Ра сіі». 
Ён узяў прэ стыж ную прэ мію 
Кі ры ла Лаў ро ва. Та кой уз-
на га ро ды ў Бе ла ру сі больш 
ня ма.

Для Ма ры ны МІ КУ ЛІЧ 
тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі 
ў пра мым сэн се сло ва. Яна 
кас цю мер, і гэ та яе ру кі ра ту-
юць спек такль. Ма ры на пры-
зна ец ца, за шы ваць су кен ку 
прос та на акт ры се ёй да во-
дзі ла ся не раз. Каб усё бы ло 
па вод ле Ста ні слаў ска га і мы 
ве ры лі, дзяў ча ты і на Ра мэа 

зной дуць джын сы, 
і на Джуль е ту — 
ка су ху. На ча ты рох 
скла дах кас цю маў 
не вя до ма коль-
кі ты сяч. А ноч чу 
яны, мо жа, ажы-
ва юць, шэп чуц ца. 
Дзе быць ма гіі, ка-
лі не ў тэ ат ры?

А ці са праўд ны 
віс кі п'юць ак цё-
ры на гро дзен-
скай сцэ не? «Вам 
рас крыць та ям ні-
цу? — усмі ха ец ца 
мі ла від ная блан-
дзін ка. — Так, гэ та 
мая ра бо та за вар-
ваць гар ба ту ко ле-
ру пя ці зор ка вага 
кань яку. За мест 
пі ва на лі ваю квас, 
ну, а га рэл ка, вя-
до ма, ва да». Ка лі 

Але на МІ ЛІ НКЕ ВІЧ пры ма-

ла пост за гад чы цы рэ кві зі-

ту ад па пя рэд ні цы, ледзь не 

ад пра ві ла на смет ні цу ней кія 

драў ля ныя штуч кі. Ака за ла-

ся, гэ та ўні каль ны прад мет, 

яко му ца ны ў ба зар ны дзень 

ня ма: ка лі ім па гру каць, ства-

ра ец ца аб са лют на рэ аль ны 

цо кат ка пыт.

Але па кі нем тэ ат раль ныя 

бай кі і на на ступ ныя юбі леі.

Вось яны, апош нія хві лі-

ны юбі лей на га спек так ля. На 

вет ра зі-за сло не мы ба чым: 

пра плы вае ўся гіс то рыя тэ-

ат ра-до ма, яко му гро дзен цы 

вер ныя не ад но дзе ся ці год-

дзе і які для мно гіх стаў пры-

стан ню і ка раб лём. Гро дзен-
скі дра ма тыч ны пад гуч нае 
«бра ва!» плы ве ў цу доў нае 
да лё ка.

«Ой, да жыць бы і да ве ка-
во га юбі лею!» — чую, хтось ці 
ска заў за ма ёй спі най.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

МА ГІЯ 
НА МАС ТА ВОЙ, 35

ГРО ДЗЕН СКА МУ ДРАМ ТЭ АТ РУ — 70: ІДЗЁМ ЗА КУ ЛІ СЫ
Яшчэ ня даў на гас цей тут су стра ка лі сквар кай ды чар-
кай, ра зы гры ва лі яб лы кі з Ада ма ва га дрэ ва. Гро дзен-
скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр па-пан ску ад зна чаў 
юбі лей «Бе ла рус кай ка ме дыі». Сён ня за слу жа на му 
ка лек ты ву Бе ла ру сі — 70. Пен сія? Не, не чу лі.
«На шы сце ны — ін тэ ле кту аль на-твор ча-ду хоў ны пу-
пок Грод на», — жар ту юць пер са на жы на ка пус ні ку. 
Ці праў ду ка жуць яны, і якія сак рэ ты ха ва юць тэ ат-
раль ныя ла бі рын ты — са свя точ на га ве ча ра рэ пар таж 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды».

Він шу ем!Він шу ем!  

КАБ СЛО ВА 
СЛУ ЖЫ ЛА 
ЛЮ ДЗЯМ

На гэ тым тыд ні ад зна чыў свой 80-га до вы юбі лей 
стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай 
Чар гі нец. Ура чыс тасць з гэ тай на го ды ўчо ра ад-
бы ва ла ся ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі. 
Па він ша ваць юбі ля ра за ві та лі на мес нік прэм' ер-
мі ніст ра Бе ла ру сі Ва сіль Жар ко, пер шы на мес-
нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім 
Ры жан коў, мі ністр ін фар ма цыі Алесь Кар лю-
ке віч, на мес ні к мі ніст ра куль ту ры Іры на Дры га, 
прад стаў ні кі Ака дэ міі на вук, пісь мен ніц кай гра-
мад скас ці, у пры ват нас ці Мі ко ла Мят ліц кі. У свя-
точ ным кан цэр це для юбі ля ра пры ня лі ўдзел 
кам па зі тар Алег Елі се ен каў, Ле а нід Барт ке віч, 
гурт «СССР», Ядз ві га Па плаў ская, Анд рэй Ра зін.

На мес ні ца стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
Але на СТЭЛЬ МАХ рас ка за ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды»:

— З Мі ка ла ем Іва на ві чам вель мі пры ем на пра ца ваць. 
Кож ны дзень я іду на ра бо ту, ду ма ю чы, што маю шчас це 
зно сін з та кім не звы чай ным ча ла ве кам. Ба чу, якое ко ла 
лю дзей яго він шуе — і з Бе ла ру сі, і з бліз ка га і да лё ка-
га за меж жа, — гэ та свед чыць пра аў та ры тэт ча ла ве-
ка. Яго 80 га доў — не толь кі яго да та, гэ та па дзея для 
ўсёй куль тур най гра мад скас ці. Той унё сак, які ён зра біў 
у ста наў лен не на шай не за леж най кра і ны, бу ду чы гра-

мад скім дзея чам і бу ду чы пісь мен ні кам, вель мі важ-

ны. Коль кі ён ства рыў кніг, каб сло ва слу жы ла лю дзям! 

І за раз ён пра цяг вае гэ тую спра ву, бу ду чы стар шы нёй 

Са ю за пісь мен ні каў.

Ка жуць, што Мі ка лай Чар гі нец уне се ны ў Кні гу рэ кор-

даў Гі не са як вель мі раз на пла на вы дзе яч. Ён зай маў ся 

спор там, мае да сяг нен ні ў фут бо ле, пра ца ваў у ор га нах 

пра ва па рад ку. Ён быў і ў пар ла мен це, Са ве це Рэс пуб лі кі, 

10 га доў прад стаў ляў Бе ла русь у ААН. Мі ка лай Чар гі нец 

з'яў ля ец ца су стар шы нёй Са ю за пісь мен ні каў Са юз най 

дзяр жа вы. Ён слу жыў у Аф га ні ста не і мае ба я выя ор дэ-

ны. Уво гу ле гэ ты ча ла век уз на га ро джа ны тры ма ор дэ-

на мі і больш як 60 ме да ля мі са ма га роз на га ўзроў ню — 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Аф га ні ста на, Юга сла віі.

Учо ра да ўзна га род да да ла ся яшчэ ад на — пер шы 

на мес нік мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях Ва сіль 

СЦЕ ПА НЕН КА аса біс та ўзна га ро дзіў Мі ка лая Чар гін ца 

ме да лём Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Ды рэк тар вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці» Лі лі я на 

АН ЦУХ ад зна чы ла:

— Без пе ра боль шан ня мож на ка заць пра тое, што Мі-

ка лай Чар гі нец — зна ка вая асо ба не толь кі ў бе ла рус кай, 
але і ў су свет най лі та ра ту ры. Яго тво ры пе ра кла дзе ны 
на мно гія мо вы. Як ча ла век ён ад роз ні ва ец ца ад ін шых 
сва ёй уваж лі вас цю. Ці гэ та бу дзе ма ла ды та лент, ці 
праб ле ма ней кая ў ча ла ве ка, ці зна ка вая па дзея ў жыц-
ці ін ша га — ён заў сё ды ад зна чыць. Гэ та вель мі важ на 

і не кож на му та кое да дзе на. З ім заў сё ды кам форт на і 

мож на аб мер ка ваць лю быя тэ мы. А ў вы да вец тве «Ча-

ты ры чвэр ці» ня даў на вый шаў пе ра клад кні гі «Сы ны» на 

анг лій скую мо ву. Ёсць і ін шыя су мес ныя за ду мы, якія, 

маг чы ма, з ця гам ча су ўдас ца рэа лі за ваць.

Ад мет ным па да рун кам да юбі лею стаў пе ра клад ад-
ной з кніг Мі ка лая Чар гін ца, зроб ле ны на фран цуз скую 
мо ву. Так су па ла, што аку рат у дзень свят ка ван ня Жан 
Га рань ен да пра ца ваў свой ру ка піс па-фран цуз ску. Жан 
Га рань ен з'яў ля ец ца пра фе са рам фран цуз скай мо вы 
і лі та ра ту ры ў Фран цыі, Аў стра ліі, так са ма пэў ны час 
вы кла даў у Мін скім лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це. Ця пер 
ён шмат ча су пра во дзіць у Бе ла ру сі і ад зна чае, што на-
ступ ны крок у ра бо це з кні гай Мі ка лая Чар гін ца — по шук 
вы да вец тва і яе вы дан не
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