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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.47 18.00 9.13
Вi цебск — 8.41 17.46 9.05
Ма гi лёў — 8.38 17.51 9.13
Го мель — 8.29 17.52 9.23
Гродна — 9.02 18.16 9.14
Брэст    — 8.58 18.22 9.24

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Герасіма, Івана, Мікалая, 
Цімафея. 
К. Аманды, Дароты, Багдана, Ціта.

Месяц
Першая квадра ў 22.22. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Па га ры зан та лі: 1. Ад на. 7. Шлях. 10. Лер ман-
таў. 11. Агляд. 13. Са лют. 15. Ал жыр. 16. Пес ня. 
17. Мі най. 18. Сло ва. 20. Сон ца. 21. Зна мя. 27. 
Смуг ля вая. 29. Край. 30. Юнак.

Па вер ты ка лі: 1. Ак са на. 2. Не. 3. Лес. 4. Ямб. 
5. Дні. 6. Май. 8. Ля. 9. Хар тыя. 12. Лу жа нін. 14. 
Ліс то та. 17. Мас так. 19. Ася лок. 22. Імя. 23. Ёга. 
24. Цяж. 25. Гай. 26. Ра. 28. Ян.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Су пол ка ды е то ла гаў ухва лі ла вы пуск 
но вых ха ла дзіль ні каў для тых, хто ся дзіць 
на ды е це. Ён ад чы ня ец ца ўся го толь кі 
адзін раз у су ткі, а ве ча рам на огул пе ра-
тва ра ец ца ў сейф.

Пад за ба ра няль ны знак я па вяр нуў 
па ка ман дзе аў та на ві га та ра. Ён ка жа:

— Па вяр ні це на пра ва.
Я яму:
— Там жа знак!
А ён:
— Ра бі, што я ка жу! Тут зро ду «да-

іш ні каў» не бы ло.

Не ха дзіў па па куп кі з ліст ком — не 
му жык!

Па га ры зан та лі: 1. «У мя не ця пер ...\\Най важ-
ней шая пры кме та — \\У вок ны кра дзец ца вяс на\\
Ўсхва ля ва на га паэ та». З вер ша А.Ку ля шо ва «Рас-
цві лі са ды». 7. «Вар шаў скі ...». Паэ ма, якую Ку ля-
шоў пры свя ціў ра сій ска му паэ ту А.Твар доў ска му. 
10. Юрый ... . Вя лі кі рус кі па эт, які ака заў моц ны 
ўплыў на паэ зію А.Ку ля шо ва. 11. Ка рот кае па ве-
дам лен не пра з'я вы, па дзеі, фак ты, звя за ныя па між 
са бой. 13. «Мы ... ад да ём, па мя та ю чы свой аба-
вя зак,\\І не пла чам, бо слё зы су ро вых са ро мяц ца 
ка сак». З вер ша «Над брац кай ма гі лай». 15. Паў-
ноч на аф ры кан ская кра і на. 16. «І кру жыц ца пла не-
та Ку ля шо ва,\\І ... пра Але сю ўсё зві ніць». З вер ша 
П.Пан чан кі «Ку ля шо ву». 17. «А ... — гэ та баць ка іх 
род ны,\\Баць ка род ны,\\Мсці ўца на род ны». З вер-
ша А.Ку ля шо ва «Ба ла да аб ча ты рох за лож ні ках». 
18. «Мат чы на не вы цві лае ...,\\Даў жні кі мы веч ныя 
твае.\\Там нам не ха пае Ку ля шо ва.\\Ме ле жа там 
гор ка не стае». З вер ша Г.Бу раў кі на «Сло ва на ша 
род нае». 20. «Ад на ёсць ма ці, што як ... ў ха це.\\
Хто мо жа быць рад ней нам за яе?». З вер ша А.Ку-
ля шо ва «Я му зу па раў наў бы з род най ма ці». 21. 
«... Са ве таў». Ар мей ская га зе та, у якой па эт пра-
ца ваў у 1941—1943 га дах. 27. «Бы вай, ..., ка ха ная, 
бы вай». З вер ша паэ та «Бы вай...»; на сло вы яко-
га кам па зі тар І.Лу ча нок ства рыў пес ню «Але ся», 
якая ста ла хі том «Пес ня роў». 29. «... кры ніч ны». 
Да ку мен таль ны фільм (1972) пра А.Ку ля шо ва. 30. 
«Там, дзе сі нее Сві цязь,\\сто зім на зад, сто лет\\
Ці, мо жа, больш, — дзяў чы ну\\ка хаў ...-па эт». З 
вер ша «Вя нок».

Па вер ты ка лі: 1. «... Фё да раў на Ку ля шо ва\\
Без спра вы ба віц ца не маг ла». З вер ша М.Мят-
ліц ка га «Раз ві тан не з На рач чу», які ён пры свя ціў 
па мя ці жон кі паэ та. 2. Час ці ца, якая слу жыць 
для вы ра жэн ня ад моўя. 3. «А ... маў чыць — яму, 
без мо вы,\\Як на зы ваць вяс ну вяс ной?». З вер-
ша «Ужо даў но аб рус зі мо вы...». 4. Вер ша ва-
ная двух скла до вая ста па з на ціс кам на дру гім 
скла дзе. 5. «Мя не ўзня лі юнац тва ... — \\Май го 
ад лё ту кры лы». З вер ша «Кры лы», наз ва яко-
га ста ла наз вай паэ тыч на га збор ні ка паэ та. 6. 
«Ты ж пры га дай\\Ся бе па раб чу ком:\\Быў ме сяц 
...,\\У бе лых віш нях дом». З вер ша паэ та «Та-
бу ны». 8. Шос тая но та му зыч най га мы. 9. Ста-
ра даў ні ру ка піс. 12. Мак сім .... Бе ла рус кі пісь-
мен нік; у су аў тар стве з ім А.Ку ля шоў ства рыў 
сцэ на рый кі на філь ма «Пер шыя вы пра ба ван ні» 
(1960) па ра ма не Я.Ко ла са «На ро ста нях». 14. 
«Кру жыц ца ..., кру жыц ца, ім чыц ца,\\Вы сці лае ў 
по лі во сень скі узор». З вер ша «Ра дас на і шум-
на ша ляс цяць асі ны». 17. Той, хто да сяг нуў 
вы со кай дас ка на лас ці ў якой-не будзь спра ве. 
19. Та чыль ны ка мень, бру сок. 22. «Дзяў чы ны 
... — Але ся —\\Пі шу на са сно вай ка ры». З вер-
ша паэ та «З дзён ні ка бры га дзі ра». 23. Сіс тэ ма 
фі зіч ных прак ты ка ван няў. 24. Рэ мень, трос, які 
слу жыць срод кам пе ра да чы цяг ла вай сі лы. 25. 
«Ка ру сель,\\Кры ла тая ду ша!\\... шум лі вы, го ман 
кір ма ша». З вер ша А.Ку ля шо ва «Ка ру сель». 26. 
Ста ра жыт на егі пец кі бог Сон ца. 28. Бе ла рус кае 
муж чын скае імя.

«І кру жыц ца пла не та Ку ля шо ва» 
Да 100-год дзя з дня на ра джэн ня на род на га паэ та Бе ла ру сі 
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— Па тлу мач це, што зна чыць 
быць мас тац кім кі раў ні ком тэ-
ат ра? У чым асаб лі васць гэ тай 
па са ды?

— Гэ та ча ла век, які вы зна чае 
рух, эс тэ ты ку тэ ат ра, і ня се ад-
каз насць за ўсё, што тэ атр па каз-
вае. Тэ атр — гэ та вя лі кі і сур' ёз ны 
ар га нізм. Вы ні кам пра цы тэ ат ра 
з'яў ля юц ца спек так лі. Іх вы пуск, 
пад рых тоў ка — асаб лі вая вы твор-
часць, у якой за дзей ні ча на шмат 
струк тур ных адзі нак. Ка лі па раў-
наць тэ атр з бу даў ніц твам да моў 
у дзяр жа ве, то тут пры клад на тое 
ж: ёсць той, хто на ўзроў ні пра ек-
та ўяў ляе, як бу дзе вы гля даць дом 
(у на шым вы пад ку спек такль). 
По тым пад во зяц ца па трэб ныя 
ма тэ ры я лы, з якіх ён уз во дзіц ца; 
пра цу юць кра ны, у ней кі мо мант 
ста віц ца дах, кла дзец ца пад ло га, 
з'яў ля юц ца дзве ры, за паль ва ец ца 
свят ло... Шмат пра цы, перш чым 
прый дуць лю дзі. Гэ та пра ца мно гіх 
спецыялістаў, кож ны з якіх на сва ім 
мес цы. Але звы чай на ў бу даў ніц тве 
ёсць нех та адзін, хто ад каз вае за 
ўсё, што бу дзе ў вы ні ку. Што та кое 
дра ма тыч ны тэ атр? Каб ства рыць 
спек такль, ма ла толь кі дра ма тур-
гіч на га ма тэ ры я лу. Па трэб ны яшчэ 
ак цё ры, мас та кі, мас та кі па свят ле і 
па кас цю мах, кам па зі та ры, ба лет-
май ст ры, гры мё ры... Іх усіх трэ ба 
злу чыць і пры вес ці ўсе ме ха ніз мы 
(служ бы тэ ат ра) у стан твор чай 
пра цы, пад па рад ка ваў шы ідэі, ва-
кол якой усё і бу дзе кру ціц ца. Але 
га лоў нае — вы нік, тое, што па ба-
чыць гля дач. І тут (як пры бу даў ніц-
тве) па ві нен быць нех та ад каз ны, 
хто ве дае, што і дзе ля ча го ства ра-
ец ца, а га лоў нае, якой якас ці. Якас-
ны па каз чык са мы га лоў ны, асаб-
лі ва для Тэ ат ра юна га гле да ча, бо 
ўсім вя до ма, што для дзя цей трэ ба 
імк нуц ца ра біць як ма га лепш: мы 
вы хоў ва ем бу ду ча га гра ма дзя ні на 
і ад на ча со ва рых ту ем гле да чоў для 
ін шых, «да рос лых» тэ ат раў. Ме на-
ві та тут дзе ці ма юць маг чы масць 
шу каць ад ка зы на пы тан ні: што 
та кое доб ра і што та кое дрэн на? 
Але ж ма лень кія гле да чы ТЮ Га 
пры хо дзяць сю ды са сва і мі та та мі 
і ма ма мі. Наш гля дач асаб лі вы, ён 
роз ных уз рос таў, і трэ ба ўліч ваць 

гэ ты фак тар так са ма. Та му і ад-
каз насць асаб лі вая. Ад каз насць, 
якую ня се ме на ві та мас тац кі кі раў-
нік — яго проз ві шча па зна ча на на 
афі шы. На афі шы ТЮ Га ста іць маё 
проз ві шча...

— Вы ста ві лі спек так лі для 
да рос лых, у тым лі ку ў тэ ат ры 
Ян кі Ку па лы. У чым, на ваш по-
гляд, асаб лі васць пра цы ў Тэ ат-
ры юна га гле да ча?

— Дзі ця чы тэ атр, на маю дум ку, 
на огул адзін з га лоў ных у кра і не — 
з пунк ту гле джан ня тых за дач, якія 
ён вы кон вае. Не здар ма дзяр жа ва 
па кла па ці ла ся пра яго ад крыц цё ў 
Мін ску яшчэ ў 1931 го дзе. Ня прос-
ты час, але вы ха ван не ча ла ве ка 
бы ло га лоў ным кло па там дзяр жа-
вы, усе ра зу ме лі, што які мі лю дзі 
вы рас туць, так яны бу дуць і да лей 
уз ба га чаць сваю кра і ну. Та ды, ка лі 
ства раў ся гэ ты тэ атр у Мін ску, кра і-
на бы ла шмат на цы я наль най, але ж 
усё роў на дзі ця чы тэ атр у ад ной з 
на цы я наль ных рэс пуб лік пра ца ваў 
перш за ўсё на бе ла рус кай мо ве. І 
ў гэ тым так са ма быў сэнс: як вы ха-
ваць па тры ё таў, ад ры ва ю чы дзя-
цей ад ка ра нёў? Ця пер ТЮГ — гэ та 
адзін з ча ты рох тэ ат раў у на шай 
кра і не, дзе са сцэ ны гу чыць бе ла-
рус кая мо ва. На маю дум ку, важ на, 
каб дзе ці вы хоў ва лі ся на ўзо рах на-
цы я наль най куль ту ры. Мы на гэ тай 
зям лі вы рас лі, мы хлеб яе ядзім, а 
дзе цям на шым пра цяг ваць спра вы 
мно гіх па ка лен няў па пя рэд ні каў. 
Та му для дзі ця ча га тэ ат ра асаб лі ва 
важ на, каб ён сваю, ай чын ную лі-
та ра ту ру на род най мо ве прад стаў-
ляў — гэ та так са ма пра ява па тры-
я тыз му. ТЮГ за дум ваў ся як на цы-
я наль ны бе ла рус кі дзі ця чы тэ атр. 
Але ў ней кі пе ры яд ста лі з'яў ляц ца 
па ста ноў кі на рус кай мо ве — і так-
са ма зра зу ме ла, ча му. Але вель мі 
час та тлу ма чэн не «каб дзе ці лепш 
ра зу ме лі» вы гля дае апраў дан нем 
да рос лых, бо дзе ці ж вы ву ча юць 
бе ла рус кую мо ву, на ват ка лі ву чац-
ца ў шко ле па-рус ку. І між ін шым, 
дзе ці мо ву ад чу ва юць! І ра зу мець 
род ную мо ву лепш мож на як раз 
праз тэ атр, праз сю жэт ныя мо ман-
ты, сі ту а цыі, за які мі на зі ра еш, праз 
ці ка выя гіс то рыі. Мы не ма ем пра ва 
па збаў ляць дзя цей род най мо вы, у 

іх па він на быць маг чы масць чуць 
яе ў тэ ат ры. Пры гэ тым ёсць тэ-
ат ры, дзе мож на па гля дзець спек-
так лі па-рус ку, у тым лі ку дзі ця чыя. 
Па тых за да чах, якія па ві нен вы ра-
шаць ТЮГ, ён не менш важ ны для 
на цы я наль най са ма свя до мас ці, 
чым Ку па лаў скі тэ атр.

— Але ў дзі ця ча га тэ ат ра 
ёсць свая спе цы фі ка...

— Што най больш важ на для дзі-
ця ча га тэ ат ра на ця пе раш нім эта-
пе — ра зу мен не, што пра ца ваць 
трэ ба для дзя цей но ва га ча су, якія 
іс ну юць у кан тэкс це раз ві тых тэх на-
ло гій, ін тэр нэ ту, роз на га ві ду гуль-
няў, «за баў ля лак» су мніў най якас ці 
і шоу, час та не вель мі гус тоў ных. 
На маю дум ку, у та кіх умо вах тэ-
атр па ві нен пра па ноў ваць дзе цям 
неш та ін шае, і на ват ка лі ён за баў-
ляе, то гэ та толь кі сро дак, каб пра 
штось ці па раз ва жаць, ка мусь ці з 
ге ро яў, маг чы ма, су пер ажы ваць ці 
за не ка га па ра да вац ца. Тэ атр мо жа 
да па маг чы дзі ця ці зра зу мець, з які-
мі каш тоў нас цямі яно пой дзе да лей 

па жыц ці. Тэ атр — гэ та ін стру мент, 
які мо жа на ву чыць бу ду ча га гра-
ма дзя ні на раз ва жаць са ма стой на. 
Не здар ма ж ка жуць: ка лі дзяр жа-
ва не зай ма ец ца тэ ат ра мі, то яна 
па чы нае зай мац ца тур ма мі... Мы 
ўплы ва ем на фар мі ра ван не асо-
бы. Але ў наш час, на жаль, ёсць 
не бяс пе ка спро шча на га ра зу мен ня 
тэ ат ра для дзя цей: маў ляў, трэ ба, 
каб дзе ці ра да ва лі ся. Вя до ма, і гэ та 
трэ ба. Але ж зво дзіць пра цу тэ ат ра 
толь кі да гэ та га — зна чыць фар мі-
ра ваць пры мі тыў нае стаў лен не да 
жыц ця, а мы ж не хо чам рас ціць 
вы ключ на спа жыў цоў, якія толь кі 
па тра бу юць і не ро бяць са мі. Та му, 
на мой по гляд, тэ атр усё ж — пля-
цоў ка для сур' ёз най раз мо вы, дзе 
кож ны з гле да чоў з'яў ля ец ца асо-
бай. Дзі ця чы тэ атр скла да ны тым, 
што дзе ці ёсць роз ных уз рос та вых 
ка тэ го рый — ад са мых ма лень кіх 
да пад лет каў. Усё трэ ба ўліч ваць. З 

усі мі ўмець раз маў ляць асаб лі вы-
мі срод ка мі, пры гэ тым тры ма ю чы 
якас ны ўзро вень. Тым больш што 
наш тэ атр — дзяр жаў ны.

— Дзяр жа ва, ві даць, з-за 
асаб лі ва га кло па ту пра дзі ця-
чы тэ атр пай шла на ра монт 
бу дын ка, які доў жыц ца не пер-
шы год. Вы ўзна ча лі лі тэ атр у 
скла да ны час, але, на пэў на, з 
дум ка мі пра бу ду чы ню?

— Я атры маў важ нае да ру-
чэн не, каб за ха ваць ка лек тыў 
у гэ ты пе ры яд, а по тым вяр нуц-
ца да нар маль на га іс на ван ня. І 
вось за гэ ты ня прос ты час (ця-
гам 4 га доў) мы вы пус ці лі 17 
спек так ляў! Гэ та бы ло вель мі 

важ на для ад чу ван ня та го, што 
тэ атр жы ве. Ма ла та го, ар тыс ты 
ТЮ Га бы лі ад зна ча ны ў апош нія 
га ды прэ стыж ны мі тэ ат раль ны мі 
прэ мі я мі — за пра цу, за ро лі. Для 
лю дзей гэ та ра дас на: яны ад чу-
ва юць, што тэ атр ро біць сваю 
спра ву на ват у скла да ных умо вах 
і пра ца кож на га за ўва жа на.

Не ма гу ска заць, што мае ста-
сун кі з тру пай ад ра зу склад ва лі ся 
прос та. Не. Пас ля пры зна чэн ня 
мас тац кім кі раў ні ком я меў су стрэ-
чу з ак цё ра мі, дзе мы вы зна ча лі ся 
з пры яры тэ та мі, у які бок ру хац ца. 
Вель мі важ ны для пра цы мо мант 
па ра зу мен ня: бо ка лі тру па не ра-
зу мее, што яна ро біць і дзе ля ча го, 
не маг чы ма на огул неш та ства раць. 
Я ча ла век не без за ган, як усе. Але 
я люб лю вы свят ляць ад но сі ны на 
сцэ не — у пра цы. Вось там ці шы ні 
я не люб лю. Увесь час у ча кан ні 
ней ка га ад крыц ця і цу ду на сцэ не. 
Без гэ та га нель га ру хац ца на пе рад. 
Ка лі ў тэ ат ры не іс нуе аў та ры тэ ту 

мас тац ка га кі раў ні ка (ці яго на огул 
не іс нуе), то гэ та, як пра ві ла, ад-
бі ва ец ца на якас ці па ста но вак ці 
на ста не тру пы. Ра на ці поз на ўсё 
мо жа рас сы пац ца, ка лі ня ма асо-
бы, якой да вя ра юць. Тэ атр па ві нен 
ба чыць, за кім іс ці. Вось што важ-
на — на ват не кан крэт ная асо ба, 
якая зай мае ней кую па са ду. Я за 
мес ца не тры ма ю ся. Мой пра цоў ны 
ка бі нет — сцэ на і гля дзель ная за ла, 
та му што я най перш рэ жы сёр, які 
ста віць спек так лі. Я ў тэ ат ры ад-
пра ца ваў 40 га доў, за ма ёй спі най 
больш за 60 спек так ляў па кра і не... 
Ма гу ска заць, што ка лі прый шоў у 
ТЮГ, то да вя ло ся на ноў да каз ваць 
сваю вар тасць тру пе: гэ та тэ атр з 
даў ні мі і моц ны мі тра ды цы я мі, так 
прос та, па пры зна чэн ні, аў та ры тэт 
тут не за ва ю еш. Вось гэ та мне най-
больш до ра га сён ня — да вер, які 
ёсць з бо ку су пра цоў ні каў тэ ат ра. 
Іх я не ма гу пад вес ці.

— Але ж лю бы тэ атр пра цуе 
для гле да ча. Апош нія не каль-
кі га доў ТЮГ жыў не на сва ёй 
пля цоў цы.

— Так, тэ атр жы ве, ка лі ёсць 
улас ны гля дач. А част ка на шых 
гле да чоў вы рас ла, мо жа быць, 
так і не зра зу меў шы, дзе са праў-
ды род ная сцэ на ТЮ Га. Нам да вя-
дзец ца за ва ёў ваць свай го гле да-
ча на ноў. Тэ атр га то вы да гэ та га. 
На са мрэч, хоць пра ца і іш ла, але 
мы ўсе цярп лі ва ча ка лі, ка лі ж 
вер нем ся ў свой дом. Ёсць план 
па па сту по вым ад наў лен ні спек-
так ляў на род най сцэ не. Уся тру па 
жы ла гэ ты час на дзе яй, што мы 
вер нем ся да нар маль на га твор-
ча га пра цэ су і бу дзем ства раць 
но выя дзі ця чыя спек так лі.

— Але ў ней кім сэн се — гэ та 
вы твор часць. Маг чы ма, та му ў 
да чы нен ні да мас тац кай сфе-
ры усё час цей ужы ва ец ца сло-
ва «ап ты мі за цыя». Што мож на 
ап ты мі за ваць у тэ ат ры?

— Са мае га лоў нае ў пра цэ се 
твор час ці і ства рэн ня спек так-
ляў: ра зу мен не, ад ча го мож на 
ад мо віц ца, а ад ча го прын цы по-
ва нель га, каб не стра ціць тэ атр 
на огул. Бо не ла гіч на ўклад ваць 
гро шы ў ра монт, у сце ны, і пры 
гэ тым па ру шыць ат мас фе ру, 
дух, энер ге ты ку, якая бу дзе на-
паў няць бу ды нак, каб у ім бы ло 
жыц цё. Па він на быць дак лад нае 
ра зу мен не, чым ах вя ра ваць мож-
на, а чым нель га. Гэ та як скід ваць 
ба ласт для та го, каб па вет ра ны 
шар па ля цеў. Але трэ ба ве даць, 
што мож на скі нуць да дат ко ва, 
каб не ўзнік ла па гро за па дзен-
ня... Сён ня вель мі асця рож на 
трэ ба па ды хо дзіць, вы ра ша ю чы 
прын цы по выя мо ман ты, якія мо-
гуць паў плы ваць на пра цу тэ ат-
ра. Мож на эка но міць на дош ках, 
на цві ках, на ней кіх дру гас ных 
рэ чах. Але нель га да пус каць, 
каб ні ве лі ра ва ла ся са ма пра фе-
сія твор цы. У тэ ат ры спе цы я ліс ты 
вы хоў ва юц ца па 20-30 га доў, гэ-
та асаб лі выя лю дзі, з ад мет ным 
па чуц цём год нас ці і ба чан нем 
све ту. У тэ ат ры на ват вах цё-
ры ін шыя, чым на фаб ры цы ці 
на за вод зе. Ме на ві та та му, што 
ёсць пэў ная твор чая ат мас фе ра, 
якая вы крыш та лі зоў ва ец ца га да-
мі і пе рад аец ца ад па ка лен ня да 
па ка лен ня. Не вы пад ко ва ка жуць, 
што тэ атр — храм мас тац тва. Са-
праў ды, «на мо ле нае» мес ца, дзе 
ка лі па ру шыць ней кі энер ге тыч-
ны ба ланс, то зні кае ед насць усіх 
час так гэ та га скла да на га твор ча-
га ме ха ніз му. На мой по гляд, у 
лю бой твор час ці не маг чы ма грэ-
ба ваць тым, што мае да чы нен не 
най перш да твор час ці.

— Што вы як рэ жы сёр ха-
це лі б па ста віць з гэ тай тру пай 
ужо ў но вым бу дын ку?

— Шэкс пі ра. «Ра мэа і Джуль-
е ту»...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

Па-за сцэ найПа-за сцэ най  ��

ДЗІ ЦЯ ЧЫ — НЕ ЗНА ЧЫЦЬ НЕ СУР' ЁЗ НЫ
ТЮГ рых ту ец ца да вяр тан ня ў ад ра ман та ва ны бу ды нак. Як?

Гэ та га ча ка юць гле да чы. Ня гле дзя чы на тое, што сам тэ атр 
як адзін ка за га ды ка пі таль на га ра мон ту ўсё ж за ха ваў ся, 
хоць і вы му ша ны быў да ваць спек так лі на ін шых сцэ нах. І 
вось-вось зда рыц ца тое, ча го ча каў ка лек тыў, яко му важ на 
бы ло вы жыць і са ма за ха вац ца. З гэ тай за да чай спра ві лі ся. 
Да но вай — вяр тан ня — дзі ця чы тэ атр ста віц ца не менш 
ад каз на. Та му што гэ та заўж ды ба лю ча і вы клі кае шмат 
хва ля ван няў: вяр тац ца ту ды, дзе даў но ця бе не бы ло і дзе 
ця пер усё не так. Ад па вед на, не па ко яць дум кі: як усё гэ та 
бу дзе, з кім і га лоў нае — з якім вы ні кам? Тэ атр хва лю ец-
ца — хва лю юц ца па тэн цый ныя гле да чы (на стаў ні кі, та ты 
і ма мы). ТЮГ — тэ атр хоць і для ма лых гле да чоў, але так 
атрым лі ва ец ца, што ўва хо дзіць у ко ла ін та рэ саў да рос лых. 
Та му ўва га да яго праб лем — асаб лі вая. Ад на спра ва — ва-
дзіць дзя цей у бу ды нак, дзе на сце нах све жая фар ба. Ін шая 
— ва дзіць іх на спек так лі. Дру гое, ві да воч на, у пры яры тэ це. 
І так хо чац ца, каб у сце нах са све жай фар бай бы ло што 
гля дзець. Пра гэ та мы раз маў ля ем з мас тац кім кі раў ні ком 
ТЮ Га, рэ жы сё рам Ула дзі мі рам СА ВІЦ КІМ.

Ка за лі флю ге ру: 
ша нуй, лю бі зі му,

Хлу сі, хва лі паў ноч ны
сцюж ны ве цер,

Каб не шу ка лі 
леп ша га на све це,

Чым той, 
які ня се за вею-цьму..

Упар ты флю гер 
не спя ваў хва лы —

Ён меў на ця ты, 
не па кор ны вет разь

І сяб рам быў ўсіх вят роў, 
а гэ та ж —

Быў не па хіс ным 
во ра гам зі мы.

Ка лі на рэш це 
з поўд ня пры ля цеў

Вят рыс ка, 
ад яко га лёд зні кае,

Су мё ты чэз нуць 
і ка пеж спя вае —

«Вяс ну ві таю!» — 
флю гер пра зві неў.

НА РО ДЖА НЫЯ 6 лю та-
га. Яны імк нуц ца быць па пу-
ляр ны мі ў сва ім са цы яль ным 
ася род дзі. У ва чах ін шых яны 
хочуць вы гля даць шчас лі вы мі, 
не ад чу ва ю чы на са мой спра ве 
ўпэў не нас ці ў са бе, па ку ту ю-
чы ад не да ацэн кі сва ёй знач-
нас ці. Яны вы клі ка юць да вер, 
мо гуць утва рыць ва кол ся бе 
з'яд на ны ка лек тыў ад на дум цаў 
і пра фе сі я на лаў сва ёй спра вы. 
Ад нак га нар лі васць «па да гра-
вае» іх не вы ні шчаль ную не аб-
ход насць быць лю бі мы мі, што 
ча сам пры во дзіць да ад ва рот-
на га — поў на га 
іх не пры няц ця. 
Каб па збег нуць 
гэ та га, ім не аб-
ход на на ву чыц-
ца кан цэнт ра-
вац ца на сва ім 
унут ра ным ста-
не і жыць у зго-
дзе з ін шы мі.

6
лю та га

На ду хоў на-асвет ніц кую вы ста ву-яр-
мар ку «Бе ла русь пра ва слаў ная», якая 
ўпер шы ню ад бу дзец ца ў Баб руй ску, 
пры е дзе вя до мая рус кая пісь мен ні ца 
На тал ля Су хі ні на.

Тая са мая, якая, быў шы пар тый най жур-
на ліст кай і ярай атэ іст кай, пеш шу ад пра-
ві ла ся з Маск вы ў Іе ру са лім, каб по тым 
на дру ка ваць у га зе це цыкл ба га бор ніц кіх 
ар ты ку лаў. Але вяр ну ла ся да до му глы бо ка 
ве ру ю чай хрыс ці ян кай. Што па він на зда-
рыц ца з ча ла ве кам, каб у яго ду шы ад-
бы лі ся та кія ме та мар фо зы? Пра гэ та баб-
руй ча не да ве да юц ца з пер шых вус наў ужо 
ў блі жэй шыя вы хад ныя. Су стрэ чы з пісь-
мен ні цай ад бу дуц ца ў Па ла цы мас тац тваў 
Баб руй ска, дзе на огул на пра ця гу тыд ня (з 
6 па 12 лю та га) за пла на ва на шмат ка рыс-
ных і ці ка вых ме ра пры ем стваў.

Па сло вах ар га ні за та раў, удзел у гэ-
тым пра ек це бя руць прад стаў ні кі ка ля 
40 хра маў і ма нас ты роў Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Укра і ны. Акра мя вя лі ка га асар ты мен ту 
цар коў ных та ва раў, якія яны збі ра юц ца 
пра па наваць спа жыў цам, пра ду гле джа-
на вя лі кая куль тур на-асвет ніц кая пра-
гра ма. У яе рам ках ад бу дуц ца су стрэ чы 
з пра ва слаў ны мі псі хо ла га мі, ура ча мі і 
свя та ра мі. Яе ад зна чыў кі раў нік пра ек-
та Дзя ніс Ці ту шын, асаб лі ва ка рыс ны мі 
для мо ла дзі бу дуць лек цыі аб да шлюб-
ных ад но сі нах, гу тар кі з пра ва слаў ны мі 
ўра ча мі.

Вель мі знач най па дзе яй ста не пры-
ня сен не ў Свя та-Стрэ чан скі храм Баб-
руй ска іко ны Бо жай ма ці Гар ба цэ віц кай, 
якая з'яў ля ец ца ста ра жыт най за ступ ні-
цай баб руй скай зям лі. Аб раз лі чыц ца 
цу да твор ным, па коль кі сам трой чы вы бі-

раў для ся бе мес ца зна хо джан ня — вёс-
ку Гар ба цэ ві чы, дзе і быў па бу да ва ны 
храм. У ХVІІ ста год дзі іко на бы ла стра-
ча на, але 150 га доў та му ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це знай шлі аль бом ма люн каў 
мас та ка Дзміт рыя Стру ка ва, ся род якіх 
ме ла ся і за ма лёў ка аб ра за. З яго і быў 
зроб ле ны спіс.

Да рэ чы, не здар ма па дзея ад бы ва ец ца 
на пя рэ дад ні Стрэ чан ня. У пра ва слаў ных 
хрыс ці ян гэ та вель мі знач нае свя та, якое 
ад зна чае су стрэ чу Хрыс та з ста ра за па-
вет ным свя та ром і сім ва лі зуе пе ра мо гу 
жыц ця над смер цю. А па на род най тра-
ды цыі гэ та той са мы час, ка лі ад бы ва ец-
ца су стрэ ча зі мы з вяс ной. Што так са ма 
пры ем на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

З КА РЫС ЦЮ ДЛЯ ДУ ШЫ
АнонсАнонс  ��

Гэ та не яма ў нас вя лі кая! 
Гэ та ма шы на ў вас ма лень кая!

Што най больш важ на для дзі ця ча га тэ ат ра на 
ця пе раш нім эта пе — ра зу мен не, што пра ца ваць трэ ба 
для дзя цей но ва га ча су, якія іс ну юць у кан тэкс це 
раз ві тых тэх на ло гій, ін тэр нэ ту, роз на га ві ду гуль няў, 
«за баў ля лак» су мніў най якас ці і шоу, час та не вель мі 
гус тоў ных. 


