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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.02 20.21 14.19
Вi цебск — 5.48 20.14 14.26
Ма гi лёў — 5.52 20.11 14.19
Го мель — 5.52 20.04 14.12
Гродна — 6.17 20.36 14.19
Брэст    — 6.22 20.32 14.10

Iмянiны
Пр. Вячаслава, Лаўрэнція, Рамана.
К. Валерыі, Ружы, Апалінара, 
Валяр’яна, Віктара, Філіпа.

Месяц
Поўня 21 жніўня. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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Гру па рус кіх ту рыс таў, што за блу-
ка лі ў джунг лях, бы ла зной дзе на па 
па пу га ях, якія ла я лі ся.

Яна:
— А я на рэш це зда ла на пра вы! Ха чу 

ма шы ну са бе ку піць. Мо жа па ра іш, якая 
для дзяў чы ны лепш за ўсё?

Ён:
— Праль ная!

Шах ма тыст гу ляў з дзяў чы най па 
пар ку, ка лі рап там на іх на па лі ху лі-
га ны. Цвя ро за аца ніў шы сі ту а цыю, ён 
вы ра шыў ах вя ра ваць ка ра ле вай.

Ад мя не ўсе му жы кі мле юць...

Вы праў ля ю чы ся на ра ніш ні ці 
вя чэр ні пра ме над, заў сё ды паў-
та раю ад но і тое ж: «Толь кі б ні-
ко га не су стрэць!» Не, я не пра 
лю дзей, яны мне не за мі на юць. 
Я пра бра тоў на шых мен шых, 
кі ну тых сва і мі гас па да ра мі. Не 
ма гу гля дзець, як кот ці са ба-
ка без да па мож на па зі ра юць на 
мя не. З на дзе яй, што вазь му ў 
дом і аба грэю.

Усіх не па ла шчыш — гэ та я доб ра 
ра зу мею. Але бы ва юць вы пад кі, ка лі 
ні чо га не зра біць прос та не маг чы ма. 
Як тым ра зам. Ля ма шы ны ска каў бе-
ла-чор ны ка мяк. Ней кія два ме ся цы 
ад на ра джэн ня, ён, прос та смех, вы-
гі наў спі ну і рас пуш ваў хвост: маў ляў, 
гля дзі, які я вя лі кі і страш ны. А по тым 
стра лой за ля цеў на бя ро зу. «Ку ды 
ты, дур нень кі, злазь», — пра мо ві ла 
я. І ка ця ня не толь кі па слу ха ла ся, 
а, пад бег шы, па ча ло гу ляць з ма і мі 
жоў ты мі шлёп ка мі. Узя ла на ру кі — 
мур лы кае і збі ра ец ца за сы наць. Вось 
дык іс то та! Хі ба хтось ці мог вы кі нуць 
яе, та кую лас ка вую і кем лі вую. Не, 
ка ця ня дак лад на згу бі ла ся, на прык-
лад, вы ска чы ла з ма шы ны пас ля 
па езд кі на ле ці шча? Па ча ла рас пыт-
ваць лю дзей пра лёс пу шыс ці ка, і 
па жы лая ка бе ці на вяр ну ла мя не на 
зям лю. Аказ ва ец ца, яго на ўскрай ку 
на ша га «Уруч ча» прос та вы кі ну лі з 
шы коў на га мі ні вэ на.

І што ра біць? Да до му я яго не ма-
гу ўзяць. Наш гас па дар цвёр да пе-
ра ка на ны, што ка ты і са ба кі па він ны 
жыць у вёс цы... Але Лу іс, як на зва ла 
я гэ та га арыс та кра тыч на га ка та, па-
доб на на тое, вы ра шыў інакш. Ён 
прос та па віс на ма ёй ка ла шы не, і 
ада рваць яго мог хі ба што ўра ган. 
«Та бе пры зна ча на, ідзі збі рай ся на 
су стрэ чу», — ад га вор ваю ся бе. Але 
сэр ца не су ці ша ла ся, і я па нес ла Лю-
сі ка да сва ёй су сед кі — яна спа га дае 
бяз до мным ка там.

«Біць не бу дзе це?» — спра бую 
рас па чаць дыя лог. «Эх, та кая пры-
га жосць», — толь кі ўздых ну ла Ні на 
Паў лаў на. І хоць яна так са ма не мае 
маг чы мас ці па кі нуць Лю сі ка ў ся бе, 
па га джа ец ца ча со ва пры ту ліць. Я 
тым ча сам рас клей ваю аб' явы: «Шу-
ка ем на дзей ных гас па да роў для 
пры го жа га, ду шэў на га і ра зум на га 
ко ці ка», а на шы хлоп цы, Вік тар і Сяр-
гей, фа та гра фу юць яго і раз мя шча-

юць аб' явы ў ін тэр нэ це. Ад на ча со ва 
пра во дзім пра фі лак ты ку: куп ля ем 
ле кі ад кі шэч ных па ра зі таў, мы ем 
спе цы яль ным шам пу нем ад блох і 
чыс цім ву шы — ну, не ад да ваць жа 
ка му-не будзь «ка та ў мяш ку.»

Праб ле ма бяз до мных жы вёл ста іць 
сён ня вель мі вост ра. Яе па куль што 
вы ра ша юць шля хам ад ло ву і ад стрэ-
лу. Су праць та кіх жорст кіх апе ра цый 
вы сту па юць жы ха ры і зо а а ба рон цы, 
якія, да рэ чы, іні цы і ра ва лі пры няц це ад-
па вед на га за ко на. Раз гляд яго ў пар-
ла мен це ад кла дзе ны, бо ня прос тым 
ака за ла ся звя заць аб стракт ную лю боў 
да бра тоў на шых мен шых і эка но мі ку. 
Праў да, у роз ных га ра дах спа гад лі выя 
лю дзі па чы на юць ства раць пры тул кі 
для ба дзяж ных ша ры каў і му рак — на-
прык лад, у Ві цеб ску. Ня ма ла і тых, хто 
са ма стой на зай ма ец ца гэ тай спра вай. 
Як ка ля жан ка На дзя, якая апош нім 
улад ка ва ла ў сям'ю Воль гі і Ва ле рыя 
ко ці ка Ба ры са. У Мін ску ёсць та ва-
рыст ва аба ро ны жы вёл «Эгі да». Там 
іх ле чаць, ву чаць зноў ве рыць лю дзям, 
стэ ры лі зу юць (да рэ чы, тра цяць на гэ та 
што ме сяц ад 10 да 20 міль ё наў руб-
лёў ах вя ра ван няў). І пас ля ад да юць 
у доб рыя ру кі. Да сло ва, у ін тэр нэ це 
пра цуе даб ра чын ны пар тал аба ро ны 
і пра воў жы вёл — www.egіda.by. Там 
мож на па кі нуць аб' яву пра са бач ку ці 
ко ці ка, які вы ска чы лі ў акно ці 
шмы га ну лі ў дзве ры. Не ка то-
рым шан цуе — іх зна хо дзяць 
ста рыя ці но выя гас па да ры. 
Ад ну кош ку на ват па вез лі ў 
да лё кае за меж жа. Нам уда-
ча не ўсміх ну ла ся: бы лыя 
гас па да ры Лю сі ка не ад гук-
ну лі ся. А яно і лепш — на-
вош та ма лень кай «пан дзе» 
гэ тыя здрад ні кі?

Мае і сяб роў кі Тац ця ны 
(у яе, да рэ чы, два пес ту ны 
— Ру дзік і Юня) на ма ган ні 
не ака за лі ся мар ны мі. Знай-
шлі ся ах вот ні кі стаць гас па-
да ра мі Лу і са. Не ка то рых мы 
са мі ад хі лі лі, бо за су мня ва-
лі ся, што яны бу дуць для 
Лю сі ка на дзей ны мі сяб ра мі. 
А вось тыя, хто па ды хо дзіў, 
па роз ных пры чы нах маг-
лі за браць яго не ад ра зу. 
Тым ча сам я ўжо пры кі пе ла 
да ка ця ня ці... І ры зык ну ла. 
Пры нес ла яго да до му: маў-
ляў, уся го на па ру дзён. І кот 

не раз гу біў ся, ад ра зу ўця міў, ад ка го 
за ле жыць яго да лей шы лёс. Па ка заў 
па ру куль бі таў, па цёр ся аб но гі, ліз нуў 
у ру ку і рас та піў сэр ца не па хіс на га 
ба раць бі та за сва бо ду ка тоў і са бак. 
На зва лі ка ця ня (так на ста яў сын) Фер-
ды нан дам. Пры са дзіс ты, з ха рак тэр-
ны мі пля ма мі кот і са праў ды на гад вае 
ня мец кі танк. Так і пры жыў ся ён у нас. 
Па во дзіць ся бе доб ра, шко ды не ро-
біць — што і ка заць, ма лень кі муд рэц. 
І ця пер кож ную ра ні цу толь кі і чу еш ад 
му жа: «Па кар мі лі Федзь ку як след? 
Ча му до мік не збу да ва лі? Ка лі но вую 
цац ку ку пі це?» А ка лі кот Фя дос кін 
за хва рэў (на га да лі пра ся бе ву ліч ныя 
ня го ды) — дык і з гра шы ма на ве т -
у ра ча не лі чыў ся, і пе ра жы ваў ні бы та 
за дзі ця. Вось як змя ніў на двор'е ў на-
шым до ме ма лень кі ка мяк поў сці!

А для мя не ты дзень тур бот, на-
д зеі і рас ча ра ван няў, звя за ны з 
улад ка ван нем Фе да сея, на но ва ад-
крыў не каль кі жыц цё вых іс цін. Вось 
та кую, на прык лад. Ка лі ў вы ра шэн ні 
ней кай праб ле мы спа дзя еш ся на ад-
на дум цаў, трэ ба быць га то вым, што 
ўсё ля жа вы ключ на на твае пле чы. І 
яшчэ. Не вар та, зда ва ла ся б, «пра-
чы та ных» да апош няй кос кі лю дзей 
ус пры маць ад на знач на. Псі ха ло гія 
— вель мі тон кая ма тэ рыя...

Ве ра МУР.

Не раў на душ ныя на тат кіНе раў на душ ныя на тат кі  ��

ПРЫ ГО ДЫ КА ТА 
ФЕР ДЫ НАН ДА

Еха ла ў вы хад ныя з да чы це раз вёс ку Воў чын 
Ка мя нец ка га ра ё на, ста ры млын яшчэ ста яў на 
ра цэ Пуль ва. А ў аў то рак-се ра ду на сай тах па яві-
ла ся па ве дам лен не, што ён зга рэў. Двух па вяр хо-
вы гмах, пер шы па верх яко га зроб ле ны з цэг лы і 
ка ме ню, а дру гі скла дзе ны са сма ліс тых пу шчан-
скіх бяр вё наў, на да ваў ста ра даў ня му Воў чы ну 
асаб лі вы гіс та рыч ны шарм. Тым больш, што ста-
яў ён на ўез дзе ў вёс ку з бо ку Брэс та. У звод ках 
кры мі наль ных зда рэн няў па зна ча на, між ін шым, 
што па бу до ва не бы ла ўклю ча на ў спіс куль тур-
на-гіс та рыч ных каш тоў нас цяў.

Так, не бы ла, але ста рэй шыя лю дзі ка жуць, што млын 
ста яў яшчэ пры іх баць ках і дзя дах, што спраў на вы-
да ваў му ку, у тым лі ку кал гас ную, аж не дзе да 1990-х 
га доў. По тым яго прос та кі ну лі як не па трэб ную рэч, што 
ад слу жы ла свой век. Фар маль на ён быў ва ўлас нас ці 
сель гас прад пры ем ства «Ус ход-Ка мя нец», але ні хто бу-
дын кам не зай маў ся. З млы на даў но вы вез лі аб ста ля-
ван не, якое мож на бы ло вы вез ці, ад дзер лі дош кі, якія 
пад да лі ся ло му. За ста лі ся толь кі сце ны са сма ліс тай, 
ні бы бурш тын, драў ні ны. І яны га рэ лі як фа кел. Та кі 
фі нал для ста га до ва га млы на цал кам за ка на мер ны. 
За ад сут нас цю вок наў і дзвя рэй днём у бу дын ку гу ля лі 
дзе ці, ве ча рам збі ра лі ся бам жы і вы пі во хі. Маг чы ма, 
хтось ці кі нуў не па ту ша ны аку рак. Апош нім ча сам ста-
я ла спё ка.

Ка лі па бу да ва лі млын, ні хто дак лад на не ве дае. Але 
ста ра жы лы ад на душ ныя: бу дын ку больш за сто га доў. 
Цэ лы век ён слу жыў лю дзям. Ма быць, па мя тае ту тэй шы 
кас цёл ва ўсёй яго кра се і ін шыя ста рэй шыя воў чын скія 
сла ву тас ці. Воў чын — мяс ці на асаб лі вая. Тут на ра дзіў-
ся апош ні ка роль Рэ чы Па спа лі тай Ста ні слаў Аў густ 
Па ня тоў скі. Не дзе тут знай шлі спа чын і яго астан кі. У 
Воў чы не ў свой час быў шы коў ны па лац прод каў ка ра ля 
па ма ця рын скай лі ніі — кня зёў Чар та рый скіх. Фраг мен-
ты фун да мен та та го па ла ца і за раз мож на раз гле дзець 
не да лё ка ад кас цё ла. Воў чын скі кас цёл Свя той Трой цы 

ХVІІІ ста год дзя хоць і па воль на, але ад ра джа ец ца. Ужо 
ўзве дзе ны дах, уста ноў ле ны на ве жы га дзін нік. Сце-
ны, ачы шча ныя ад бру ду і мо ху, за раз у рыш та ван нях, 
уся ля юць пэў ны ап ты мізм, да юць над зею на маг чы мы 
роск віт Воў чы на як ту рыс тыч на га цэнт ра. Для ту рыз му 
гэ та ідэа льнае мес ца. Ад на толь кі асо ба Па ня тоў ска га: 
яго ня прос ты жыц цё вы шлях, чут кі і ле ген ды, якія су-
пра ва джа лі ўсё жыц цё, пры цяг вае. Як і тое, што Па ня-
тоў скія па кі ну лі пісь мо вае свед чан не: «Мы лі чым ся бе 
ра да ві ты мі ліц ві на мі, бо на ра дзі лі ся і пры ня лі свя тое 
хры шчэн не ў Воў чы не, ка ля Брэс та...» Ле генд ха пае і 
пра сам Воў чын. Не ка то рыя мяс цо выя жы ха ры лі чаць, 
што ся род іх ад на вяс коў цаў ёсць па за шлюб ныя на шчад-
кі Чар та рый скіх. Ця пер вось за гад ка пе ра па ха ван ня 
астан каў ка ра ля. Тру ну з імі пры вез лі ў Воў чын з Пі це ра 
ў 1938 го дзе па за га дзе Ста лі на. Нех та з жы ха роў по тым 
не дзе па ха ваў кос ці. Дзе? Ні хто не ве дае. Ча му б не ў 
пад мур ку ста ро га млы на?

Гэ та ма ла ве ра год на: млын та ды яшчэ ваў сю пра ца-
ваў. Але кож ная ста рая бу ды ні на, як і паў раз ва ле ная 
сі на го га, ка мя ні ста ра даў няй рэ зі дэн цыі, трох сот га до выя 
ліс тоў ні цы ўяў ля юць каш тоў насць у агуль най гіс то рыі 
мяс тэч ка. Ка лі быць ап ты міс там і да пус ціць, што не ка лі 
на сту піць ад ра джэн не Воў чы на як гіс то ры ка-ту рыс тыч-
на га пунк та, млын як раз быў бы да рэ чы. Толь кі хто яго 
мог за ха ваць? Кал га су гэ та не трэ ба, кі раў ні коў пы та-
юць за па каз чы кі па на до ях і на ма ло тах. У сель са ве та, 
як заў сё ды, гро шай ліш ніх не знай шло ся, каб за біць 
вок ны і дзве ры і аба ра ніць бу ды ні ну ад ня про ша ных 
гас цей. У та кіх вы пад ках звы чай на пра цуе гра мад ская 
іні цы я ты ва. Ус па мі наю, коль кі сту дэн таў, доб ра ах вот ні-
каў шчы ра ва ла на рас чыст цы ру ін Ру жан ска га па ла ца 
за доў га да па чат ку яго рэ стаў ра цыі. Тут жа не знай-
шло ся ні мо ла дзе вай ар га ні за цыі, ні я кай ін шай, чые 
ак ты віс ты звяр ну лі б ува гу на ка ва ла чак гіс то рыі краю 
і да па маг лі б яму вы жыць. А зна чыць, і ві на ва ціць ня ма 
ка го. Млын спа лі ла на ша абы яка васць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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ЗГА РЭЎ СТА РЫ МЛЫН...

Бя рэ зін скі на род ны тэ атр ра ён-
на га До ма куль ту ры вя дзе ад лік 
сва ёй гіс то рыі з пя ці дзя ся тых га-
доў мі ну ла га ста год дзя. Спа чат ку 
ён не вы лу чаў ся асаб лі вым рэ-
пер ту а рам: спек так лі ста ві лі ся 
спан тан на. Але па сту по ва тэ атр 
ума цоў ваў свае па зі цыі, а мяс цо-
выя ак цё ры рас лі пра фе сій на. У 
1978-м тэ ат ру пры сво і лі га на ро-
вае зван не «На род ны».

Дзе ля ка ха най...
Мас тац кі кі раў нік тэ ат ра Мі ка лай 

Пыт ляк уз на ча ліў ка лек тыў у 1995 го-
дзе. Да гэ туль ён пра ца ваў у Рус кім 
дра ма тыч ным тэ ат ры ў Мін ску. Але 
ста лі цу пра мя няў на ці хі ра ён ны га ра-
док дзе ля лю бі май жон кі. З та го ча су 
яму шмат уда ло ся зра біць. Па-пер шае, 
у твор чым пла не, па — дру гое вы ха-
ваць пры хіль ні каў тэ ат раль на га мас-
тац тва. А яшчэ на ла дзіць у рай цэнт ры 
аб лас ны фес ты валь на род ных тэ ат раў 
«Бя рэ зін ская рам па».

— Та кая дум ка ўпер шы ню з'я ві ла ся 
ў мя не ў 1995 го дзе. Са ма дзей ныя ар-
тыс ты на той час, як ка жуць, ва ры лі ся 
ва ўлас ным са ку, ні ку ды не вы яз джа лі. 
А сэнс жыц ця твор ча га ча ла ве ка — не-
ку ды па ехаць, ся бе па ка заць ды па гля-
дзець на пра цу сва іх ка лег, — за зна чае 
Мі ка лай Мі ка ла е віч.

На род ных тэ ат раў на Мін шчы не 
шмат, але з іх твор час цю лю дзі зна ё мы 
ба дай што толь кі ў род ных мяс ці нах. 
Жы ха рам Мін шчы ны ў пры ват нас ці і 
рэс пуб лі кі ў цэ лым іх наз вы ма ла пра 
што га ва ры лі.

Ідэю фес ты ва лю, як пры знаў ся мой 
су раз моў ца, пад ка за ла са мо жыц-
цё. Яшчэ ў Са вец кім Са ю зе іс на ва ла 
«Рам па сяб роў ства», якая 
збі ра ла са ма дзей ных ар тыс-
таў з кра ін Пры бал ты кі, Ра сіі, 
Бе ла ру сі. Вар та ска заць, што 
за ду ма бы ла вель мі ўда лай: 
«Бя рэ зін ская рам па» ста ла 
ві зі тоў кай рэ гі ё на. Упер шы ню 
проб ны тэ ат раль ны фо рум 
пра вя лі ў 1997 го дзе. Пра вя лі 
і зра зу ме лі, што ад мо віц ца ад 
яго ўжо не маг чы ма: вель мі вя лі кі рэ за-
нанс зай меў ён у гра мад стве, па лю біў-
ся гле да чу. Фес ты валь пра хо дзіць раз 
у два га ды, ле тась ад быў ся дзя вя ты. 
На ступ ны год бу дзе для «Бя рэ зін скай 
рам пы» асаб лі вым — юбі лей ным. За-
зна чу, што ах вот ных паў дзель ні чаць у 
фес ты ва лі шмат.

— Але мы мо жам пры няць не больш 
за 8 тэ ат раў, — пад крэс лі вае Мі ка лай 
Мі ка ла е віч. — Ды і гэ та для нас мно-
га. Тэ ат раль нае свя та доў жыц ца тры 
дні: пят ні ца, су бо та, ня дзе ля. І за гэ ты 
час трэ ба пра гле дзець не ней кія ма-
лыя фор мы, а паў на цэн ныя спек так лі 
ў паў та ры-дзве га дзі ны. Акра мя та го, 
і пе ра пы нак ней кі па трэб ны, каб лю-
дзі змаг лі ад па чыць, пад сіл ка вац ца. 

Ін шых пля цо вак, акра мя сцэ ны 
До ма куль ту ры, у нас ня ма. Кож-
ны год удзель ні кі мя ня юц ца, але 
ней кі кас цяк усё ж за ста ец ца, як, 
на прык лад, Ба ры саў скі, Слуц кі 
на род ныя тэ ат ры, ну і без умоў на, 
наш як гас па дар. Ка лі ў на шых 
ка лег з'яў ля юц ца ці ка выя па ста-
ноў кі, то, бяс спрэч на, яны мо гуць 
па ка заць іх пад час фес ты ва лю.

— А ці ха це лі б, каб фес ты валь, 
хрос ным ці род ным баць кам яко га 
вы з'яў ля е це ся, атры маў афі цый-
ны ста тус між на род на га?

— На мой по гляд, гэ та не мя-
няе сут нас ці. Ён у нас і так, лі-
чы, ад кры ты для ўсіх. Ка лі ме-
ра пры ем ству на да ец ца ста тус 
між на род на га, то, ві даць, трэ ба 
мя няць яго фар мат, па вя ліч ваць 
коль касць удзель ні каў. А ча со выя 
рам кі і маг чы мас ці, як я ка заў, не 
да зва ля юць гэ та га зра біць. Зрэш-
ты, наш тэ атр не бе зы мен ны, ён 
мае наз ву на род на га тэ ат ра Бя рэ-
зін ска га До ма куль ту ры.

На спек такль — 
сем' я мі і кла са мі

За га ды кі раў ніц тва тэ ат рам 
Мі ка лай Пыт ляк па ста віў шмат цу-
доў ных ары гі наль ных спек так ляў 
па тво рах бе ла рус кіх, рус кіх і за-
меж ных дра ма тур гаў. Вось толь кі 
не каль кі : «Жа ніць ба Бя лу гі на» па Аст-
роў ска му, «Бя да ад пя шчот на га сэр ца» 
Са ла гу ба, «Во сем лю бя чых жан чын» 
Ра бе ра Та ма, «Ве жа» і «Кім» Ду да ра-
ва, «Ва лян цін і Ва лян ці на» Ро шчы на. І 
ўсе яны збі ра лі анш ла гі. Кож ная прэм'-
е ра для бя рэ зін цаў — гэ та са праўд нае 
свя та. На спек так лі хо дзяць сем' я мі, а 

на стаў ні кі пры во зяць дзя цей кла са мі 
з ўся го ра ё на. І трэ ба ба чыць, з якім 
за хап лен нем со чаць за дзе ян нем на 
сцэ не гле да чы, як пе ра жы ва юць за лю-
бі мых ге ро яў. А за тым яшчэ доў гі час 
аб мяр коў ва юць па ста ноў ку, спра ча юц-
ца. Але ні хто яшчэ не вы ка заў кры ты кі 
ў ад рас са ма дзей ных ар тыс таў: іх іг ра 
шчы рая, са ма ад да ная. І гэ та, за ўва жу, 
так са ма за слу га га лоў на га рэ жы сё ра, 
які змог вы ха ваць гле да ча і на ват фа-
на таў тэ ат раль на га мас тац тва.

— У нас ня ма праб лем з вы ка наў-
ца мі лю бо га жан ру, кі рун ку — кла січ-
ны гэ та рэ пер ту ар ці су час ны. Зрэш ты, 
пы тан няў та кіх ні ко лі не ўзні ка ла, і, мне 
зда ец ца, іх не бу дзе. Ах вот ных удзель-
ні чаць у спек так лі на мно га больш, чым 

ёсць ро ляў, — рас па вёў Мі ка лай Пыт-
ляк. — І са мае скла да нае ў тым, што 
ўсе хо чуць быць Гам ле там ці вя лі кім 
са цы яль ным ге ро ем. Я заў сё ды тлу ма-
чу, што дра ма тур гі не мо гуць ства раць 
столь кі га лоў ных ге ро яў, каб усім ха-
пі ла, што ня ма ма лень кіх ро ляў, ёсць 
ма лень кія вы ка наў цы. І ак цё ры мя не 

ра зу ме юць, па га джа юц ца іг раць 
ро лі не за леж на ад та го, коль кі там 
слоў ці рэп лік.

Уз рост са ма дзей ных ар тыс таў — 
ад 11 да 75 га доў. Гэ та і пен сі я не ры, 
і сан тэх ні кі, і ме ха ні кі, і ін жы не ры, і 
на стаў ні кі. Сло вам, прад стаў ні кі ўсіх 
са цы яль ных груп. Ней кай вуз кай на-
кі ра ва нас ці па пад бо ры ак цё раў (на-
прык лад, ін тэ лі ген цыі) ня ма. Мі ка-

лай Пыт ляк не пры хіль нік та кіх ме та даў. 
Але ча сам ка жуць, што ў яго «кі нош ны» 
пад бор ак цё раў. Ды мас тац кі кі раў нік 
сцвяр джае, што гэ та, хут чэй, ін ту і цыя: « 
Ад чу ваю, што ча ла век мо жа. Не люб лю 
сло ва «зор кі». Ёсць вель мі ар га ніч ныя 
вы ка наў цы, якія ра зу ме юць, як да нес ці 
да лю дзей дум ку, ідэю. Але з усі мі трэ-
ба пра ца ваць», — упэў не ны Мі ка лай 
Мі ка ла е віч.

У пла нах Мі ка лая Пыт ля ка па ста-
віць спек такль толь кі з пад лет ка мі і 
дзець мі па п'е се Люд мі лы Ра зу моў-
скай «Ха чу да моў». Твор пры све ча-
ны па мя ці спя вач кі Ян кі Дзя гі ле вай, 
якая ў 30 га доў пай шла з жыц ця. 
П'е са дра ма тыч ная, са цы яль на вост-
рая. Яна — пра дзя цей, што жы лі ў 

Пі це ры на га ры шчах, у пад-
ва лах. Фі нал яе тра гіч ны: 
амаль усе бес пры туль ні кі 
ў кан цы гі нуць. «Гэ та та кая 
Рэс пуб лі ка ШКІД, але ў ін-
шым пра яў лен ні, — га во рыць 
Пыт ляк. — Тэ ма вель мі ці ка-
вая і да кан ца не рас кры тая, 
але вель мі цяж кая псі ха ла-
гіч на. Я пра вёў пе ра мо вы з 
баць ка мі, маў ляў, па чы тай-
це, ска жы це, не траў мі рую 
ва шых дзя цей? Азна ё міц ца з 
тэкс там — ад но, а вось унік-
нуць у сі ту а цыю, ад чуць яе 
на са бе — ін шая спра ва».

Якія ме цэ на ты 
ў глы бін цы?..

Да Каст рыч ніц кай рэ ва-
лю цыі амаль ці не ў кож на га 
тэ ат ра быў свой ме цэ нат. Пад-
трым лі ваць тэ ат ры бы ло па-
чэс на і прэ стыж на. Сён няш нія 
алі гар хі ўклад ва юць гро шы ў 
фут боль ныя клу бы, ях ты, не-
ру хо масць за мя жой... Ці спра-
ба ваў Пыт ляк знай сці «свай го 
міль яр дэ ра»?

— Ня ма та кіх у на шым ра-
ё не. А ка лі ез дзіць на по шу-
кі ў Мінск, то не за ста нец ца 
ча су на твор часць, — жар туе 
мой су раз моў ца. — Вя до ма, 

зна хо дзім спон са раў на пра вя дзен не 
ма са вых ме ра пры ем стваў, каб штось-
ці за ку піць, па коль кі бюд жэт ных срод-
каў не ха пае. Гэ та звы чай на мяс цо выя 
прад пры ем ствы, ар га ні за цыі, пры ват-
ныя асо бы. Гэ та ра за вая да па мо га. Па 
вя лі кім ра хун ку, наш тэ атр не мае па-
трэ бы ў што дзён най пад трым цы, мы 
нар маль на вы кон ва ем сваю спра ву. 
Але нам, акра мя фес ты ва лю, ха це ла ся 
б з'ез дзіць ту ды, ку ды нас за пра ша юць, 
ды не ўсе мо гуць за пла ціць за ві зу 80 
еў ра. Апош ні раз, ка лі ля та лі ў Ка лі нінг-
рад, нам да па мог апла ціць да ро гу ад-
дзел па спра вах мо ла дзі. Дэ ка ра цыі з 
са бой не ва зі лі — па пя рэд не да мо ві лі ся 
з ка ле га мі, каб да па маг лі іх зра біць.

— Тэ ат раль нае мас тац тва — кло-
пат ная спра ва і не вель мі пры быт ко-
вая. Не ха це ла ся ўсё кі нуць, знай сці 
ін шы за ня так? — пы та ю ся ў Мі ка лая 
Мі ка ла е ві ча.

— Я ўжо пры вык, што вя лі кіх гро шай 
не бы ло і не бу дзе. Зрэш ты, коль кі ні 
дай, усё роў на іх не ха пае, па ме ры 
па ступ лен ня з'яў ля юц ца но выя за пы ты. 
Ды не ў гро шах шчас це. Я ча ла век з 
той эпо хі, ка лі мер кан тыль ныя спра вы 
менш за ўсё ці ка ві лі.

Да дам, што твор чую пра цу нель га 
пе ра вес ці на то ны на до ена га ма ла ка 
і гек та ры за ара на га по ля. Яна каш туе 
ін тэ ле кту аль ных вы сіл каў, нер ваў і на-
ват жыц ця.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Апла дыс мен тыАпла дыс мен ты  ��

ТА КАЯ ШЧЫ РАЯ ІГ РА...
На род ны тэ атр стаў са мым род ным для жы ха роў Бе ра зі но

Мі ка лай ПЫТ ЛЯК з жон кай.

Уз рост са ма дзей ных ар тыс таў — 
ад 11 да 75 га доў. Гэ та і пен сі я не ры, 
і сан тэх ні кі, і ме ха ні кі, і ін жы не ры, 
і на стаў ні кі. Сло вам, прад стаў ні кі 
ўсіх са цы яль ных груп.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Жы хар ка вёс кі Рэк та Жло бін ска га 
ра ё на Ган на Се ра фі мо віч пра цуе над 
ства рэн нем мяс цо ва га ста ра жыт на га 
кас цю ма. Спа чат ку рэ кан струк цы яй 
на род ных стро яў, а по тым і іх ства рэн нем 
Ган на Іва наў на за ха пі ла ся з тых ча соў, 
ка лі яе ма лень кім да чуш кам для ўдзе лу 
ў мас тац кай са ма дзей нас ці спат рэ бі ла ся 
ад па вед нае адзен не.

Ця пер ка лек цыя кас цю маў-стро яў у 
гэ тай май стры хі да во лі ба га тая. Част ку 
ка лек цыі Ган на Се ра фі мо віч дэ ман струе 
на вы стаў ках, а ма дэ ля мі яе тво раў 
з'яў ля юц ца... ляль кі, якія яна так са ма 
вы раб ляе сва і мі ру ка мі.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ДОЖДЖДОЖДЖ
ВЫ СТА ВЕ ВЫ СТА ВЕ 
НЕ ПЕ РА ШКО ДАНЕ ПЕ РА ШКО ДА


