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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

А па мя та еш, 
як усё па чы на ла ся?

На пэў на, Крас на поль шчы на — 
спры яль ная зям ля для твор чых 
лю дзей. Ад сюль ро дам ле ген да са-
вец кай эст ра ды Ма рыя Па хо мен ка, 
ва ен ны па эт Аляк сей Пы сін. Як ён 
трап на ска заў пра свой край у вер-
ша ва ных рад ках — «са лаў і ны, глы-
бін ны ра ён». У Крас на пол лі на огул 
цяж ка знай сці ча ла ве ка, абы яка ва-

га да тэ ат ра. На прык лад, стар шы 
ін спек тар ад дзе ла ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Свят ла на Пет ра чэн ка 
на сцэ не з 19 га доў. І лі чыць зна-
мя наль ным, што яе пя ці дзе ся ці га-
до вы юбі лей су паў з тэ ат раль ным 
ста га до вым. З дзя цін ства ма ры ла 
пра сцэ ну і тра пі ла на яе дзя ку ю чы 
та ле на ві та му і апан та на му ак цё ру 
і рэ жы сё ру Ва лян ці ну Ер ма ло ві чу, 
які ўзна ча ліў тэ атр у кан цы 80-х.

Пер шы фес ты валь, ар га ні за ва-
ны Ва лян ці нам Ер ма ло ві чам, прай-
шоў у Крас на пол лі ў 1993 го дзе. 
Пас ля быў яшчэ адзін з удзе лам 
твор чых ка лек ты ваў Літ вы і Лат віі, 
а по тым спра ва за глух ла.

— Я прый шла сю ды на ра бо ту ў 
2009 го дзе, і пер шае жа дан не бы-
ло — пад тры маць наш тэ атр, па пу-
ля ры за ваць на род ную твор часць, у 
пер шую чар гу Крас на поль шчы ны, — 
ус па мі нае Але на Ра ма нен ка. — Пер-
шае, з ча го мы па ча лі, ар га ні за ва лі 
ў 2012 го дзе тэ ат раль ны ты дзень. 
Прай шоў ён вель мі сціп ла, але ж 

мы на га да лі, што іс ну ём. У 2013 го-
дзе Ана толь Сін ка вец, на той час 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма, уба чыў на шы твор чыя 
па чы нан ні і пад тры маў іні цы я ты ву 
па раз віц ці тэ ат раль на га ру ху на 
Крас на поль шчы не. З бюд жэ ту бы лі 
вы дзе ле ны срод кі, што да па маг ло 
ўма ца ваць ма тэ ры яль на-тэх ніч ную 
ба зу. Дзя ку ю чы гэ та му з'я ві ла ся 
пэў ная ста біль насць, жа дан не тва-

рыць... У 2016-м усе сі лы ад да лі 
ра бо це над кон курс ным пра ек-
там, пры све ча ным за ха ван ню 
тэ ат раль ных тра ды цый. Ад на ча-
со ва пра ца ва лі над пра ек там па 
ган чар стве. У вы ні ку пе ра маг лі і 
дзя ку ю чы пра ек ту «Са дзей ні чан-
не раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», які фі-
нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам і 
рэа лі зу ец ца Пра гра май раз віц ця 
ААН (ПРА АН), атры ма лі гран ты 
«Тэ ат раль ныя ве ча ры ны», вый-
шлі на но вы ўзро вень і змаг лі 
прэ тэн да ваць на брэнд ра ё на. 
Сё ле та фес ты валь упер шы ню 
пра во дзіў ся па ра шэн ні рай вы-
кан ка ма і пры яго фі нан са вай 
пад трым цы. Мы змаг лі ку піць 
дэ ка ра тыў ную тка ні ну на сцэ ну, 
зра біць пад свет ку, апла ціць хар-
ча ван не і пра жы ван не гас цей, ар-
га ні за ваць для іх эк скур сію па ра-
ё не. Але гэ тыя гро шы аба вяз ко ва 

аку пяц ца. На шы дзе ці зай ма юц ца ў 
тэ ат раль ным гурт ку ра ён на га цэнт ра 
куль ту ры, і да стат ко ва адзін раз уба-
чыць іх на сцэ не, каб пе ра ка нац ца, 
што за бу ду чае на ша га тэ ат ра мож на 
не пе ра жы ваць.

Знак якас ці 
«ад на ро да»

Ва сіль Тка чоў — дра ма тург за па-
тра ба ва ны. Яго п'е сы ідуць і ў бе-
ла рус кіх, і ў рус кіх тэ ат рах. А вось 
з «на род ні ка мі» з Крас на пол ля ён 
пра ца ваў упер шы ню.

— Ка лі на род ны тэ атр узяў маю 
п'е су, мож на га на рыц ца. Гэ та знак 
якас ці ад на ро да. Для мя не як дра-
ма тур га гэ та вель мі важ на.

Тра гі ка ме дыя, якую вы бра лі 
крас на паль ча не, — «Лёг кі на ўспа-
мі не» ста ві ла ся ў на род ных тэ ат рах 
Гро дзен шчы ны, Ві цеб шчы ны, на-
ват Хар ка ва на Укра і не. Ёсць у ёй 
тое, што кра нае да глы бі ні ду шы.

— П'е су для сё лет ня га фес ты ва-
лю вы бі раў доў га, — пры зна ец ца 

Аляк сандр Куз ня цоў, рэ жы сёр 
Крас на поль ска га на род на га тэ-
ат ра. — І п'е са «Лёг кі на ўспа мі не» 
за ча пі ла. Праб ле ма ад се ле ных вё-
сак, Чар но быль — гэ та ж усё пра 
нас. Шмат на шых вё сак пас ля чар-
но быль скай тра ге дыі знік ла. Вёс ку, 
дзе на ра дзіў ся мой баць ка і ку ды 
я ез дзіў да ба бу лі, на жаль, бя да 
так са ма не аб мі ну ла.

Тэ ат раль ны 
пе ра па лох

Ка жуць, што па чуц ці з ча сам 
ста но вяц ца менш вост ры мі і хва-
лю ю чы мі. На ар тыс таў Крас на-
поль ска га на род на га тэ ат ра гэ та не 
рас паў сюдж ва ец ца. Іван Тка чоў, 
ар тыст са шмат га до вым во пы там, 
пе рад прэм' е рай хва ля ваў ся як 
школь нік:

— Тэ атр на столь кі глы бо ка ўва 
мне ся дзіць, што я ўжо не ве даю, 
ка лі я жы ву, а ка лі іг раю. У но вым 
спек так лі ў мя не га лоў ная ро ля. 
Я ўва саб ляю Сця па на. Ка лі рэ пе-
ці ра ваў, сто па тоў сы хо дзі ла. А ў 
дзень прэм' е ры пра чнуў ся і спу-
жаў ся, што слоў не па мя таю!

Юрый Па да ля кін, ды рэк тар 
Цэнт ра лі за ва най клуб най сіс-
тэ мы Крас на поль ска га ра ё на, 
адзін з на тхняль ні каў тэ ат раль на га 
ру ху на Крас на поль шчы не.

— Сё ле та ў нас па каз ва лі дзе-
вяць спек так ляў тэ ат раў з Бе ла ру-
сі, Ра сіі, Укра і ны і Літ вы. Дзя ку ю чы 
ПРА АНаў ска му пра ек ту, ле таш ні 
фес ты валь да стат ко ва на шу меў, — 
ка жа ён. — Ека ця рын бург і Гат чы-
на, на прык лад, за ві та лі дру гі раз. 
Пры чым за свой кошт. Мы за бяс-
печ ва ем толь кі пра жы ван не і хар-
ча ван не. Бі лет на фес ты валь ны 
спек такль каш та ваў уся го 2—3 руб-
лі. Але, як пры зна юц ца ар га ні за та-
ры, у на кла дзе яны не за ста лі ся, бо 
быў, як той ка заў, поў ны анш лаг.

Ад на з праб лем — пра жы ван не 
для ін ша га род ніх. На фес ты валь 
збі ра ец ца шмат лю дзей. Не ка то-
рых прый шло ся па ся ліць у су сед-
нім Чэ ры ка ве. Ту тэй шым прад пры-
маль ні кам трэ ба ўзяць на за мет ку, 
што ра ё ну не аб ход на, на прык лад, 
аг ра ся дзі ба пад умоў най наз вай 
«Тэ ат раль ная». Фес ты валь з'яў ля-
ец ца брэн дам для Крас на поль ска га 
ра ё на, та му трэ ба тры маць імідж.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

УНЁ САК У МАС ТАЦ ТВАА НЕ ШКОДЗЬ!
Без 
дакументаў —
нельга
Кі раў нік 
па ляў ні чай гас па дар кі 
быў за тры ма ны 
па па да зрэн ні 
ў не за кон ным па ля ван ні.

Кры мі наль ную спра ву 
па фак це не за кон най зда-
бы чы дзі коў рас па чаў Чэр-
вень скі РАСК у да чы нен-
ні да кі раў ні ка мяс цо вай 
струк ту ры Бе ла рус ка га та-
ва рыст ва па ляў ні чых і ры-
ба ло ваў і жы ха ра Чэр вень-
ска га ра ё на, які па ля ваў з 
ім. Па ляў ні чых за тры ма лі 
ноч чу су пра цоў ні кі Мін-
скай аб лас ной ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас-
лін на га све ту. У ба гаж ні ку 
аў та ма бі ля муж чы ны пе-
ра во зі лі ту шы трох са мак 
дзі ка: на зда бы чу ад ной 
асо бі ны да звол меў ся, 
але не бы лі па га ша ны ўсе 
та ло ны на пе ра воз ку, на 
дзвюх ас тат ніх да ку мен-
таў не бы ло.

Зда бы ча дзі ка, у су вя-
зі з пра фі лак ты кай аф ры-
кан скай чу мы, вя дзец ца 
ў асаб лі вым рэ жы ме (цэ-
лы год, без аб ме жа ван-
няў па коль кас ці, по ле і 
ўзрос це), ад нак з афарм-
лен нем усіх не аб ход ных 
да ку мен таў, на га да лі ў 
Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас-
лін на га све ту пры Прэ зі-
дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Іх ад сут насць і ста ла 
пад ста вай для раз бо ру, 
бо не ве даць пра па ра-
дак вы да чы пу цё вак і да-
зво лаў пры па ля ван ні на 
дзі ка ды рэк тар па ляў ні-
чай гас па дар кі не мог.

Час та ў па доб ных вы-
пад ках па ляў ні чыя прос-
та хо чуць схіт ра ваць і 
за браць мя са зда бы тых 
дзі коў, хоць іх ту шы па за-
ко не па він ны пад ля гаць 
уты лі за цыі, а гас па дар ка 
і па ляў ні чы — на ўза мен 
атрым лі ва юць гра шо вую 
кам пен са цыю.

Пра тое, што гэ та спра ва 
мо жа ака зац ца вяр хуш кай 
ай сбер га, свед чыць і той 
факт, што па да ку мен тах 
у па ляў ні чай гас па дар цы 
з па чат ку го да зда бы та 
толь кі 13 дзі коў, у той час 
як на прак ты цы за ад ну 
ноч — ад ра зу тры.

За тры ма ныя бы лі зме-
шча ны ў іза ля тар. У абод-
вух кан фіс ка ва лі зброю і 
пе рад алі ва ўпраў лен не 
Дзярж ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз па Мін скай 
воб лас ці для пра вя дзен-
ня ба ліс тыч най экс пер-
ты зы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АНШ ЛАГ, І ЗНОЎ АНШ ЛАГ!
Крас на поль скія дэ пу та ты пад тры ма лі «на род ні каў»

Н
Е КАЛЬ КІ дзён та му крас на поль скі на род ны тэ атр ад зна чыў сваё 
ста год дзе. На фес ты валь «Тэ ат раль ныя ве ча ры ны», які пра хо дзіў 
тут сё мы раз, пры еха ла шмат удзель ні каў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Укра і ны і Літ вы. Да лу чыў ся на ват ка лек тыў з лі тоў ска га го ра да Ро кіш кіс, 
які пры маў удзел яшчэ ў пер шым фес ты ва лі. Тры дні на сцэ не мяс цо ва га 
цэнт ра куль ту ры іш лі па ста ноў кі ама тар скіх ка лек ты ваў з Ма гі лё ва, 
Мін ска, Гат чы ны, Чар ні га ва, Ека ця рын бур га. Вяр нуц ца на між на род ны 
ўзро вень крас на поль ска му тэ ат ру да па маг лі ў тым лі ку і на род ныя 
абран ні кі. І шмат сіл у гэ тую спра ву ўкла ла Але на РА МА НЕН КА, 
на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Крас на поль ска га рай вы кан ка ма, дэ пу тат па пя рэд ня га склі кан ня.

Стар шы ня Крас на поль ска га рай са ве та дэ пу та таў 
Ан жа лі ка ГО МАН:

— Для нас, дэ пу та таў, пра соў ван не іні цы я тыў, пра ек таў між на род-
най тэх ніч най да па мо гі — ад на з аль тэр на тыў ных кры ніц па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці рэа лі за цыі Пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў скай воб лас ці. На ша за да ча — 
да па ма гаць ства раць спры яль ныя ўмо вы для жы ха роў. Зра біць гэ та 
за кошт мяс цо вых бюд жэ таў не заў сё ды атрым лі ва ец ца. Пра ект ная 
дзей насць, ар га ні за ва ная ў рам ках кон кур саў з пры цяг нен нем за-
меж ных гран та вых срод каў, па спя хо ва са дзей ні чае раз віц цю тэ ры то-
рыі. За чатыры га ды ўдзе ла ў ёй ра ён атры маў гран таў на су му больш 
за 115 ты сяч до ла раў і 88 ты сяч еў ра.

Аляк сандр КУЗ НЯ ЦОЎ, Ва сіль ТКА ЧОЎ і Юрый ПА ДА ЛЯ КІН (зле ва на пра ва) — 
лю дзі, бліз кія па ду ху.

Ва лян цін Ер ма ло віч уба чыў у ёй Паў лін ку 
(Свят ла на дэ ман струе фес ты валь ную 

ўзна га ро ду).

З удзяч нас цю ад дра ма тур га.


