
Гэ та дзень на ра джэн ня лю дзей, для якіх 
шчас це скла да ец ца з за сва ен ня ўся го но ва га. 
Ра зам з тым, яны асця рож ныя і стры ма ныя. Ім 
улас ці ва па важ нае стаў лен не да тра ды цый ных 
каш тоў нас цяў. На ро джа ныя ў гэ ты дзень не пе-
ра но сяць, ка лі іх не за ўва жа юць, і аб са лют на не 
схіль ныя пад да вац ца ціс ку збо ку. Ха рак тэр ная 
для іх прак тыч насць і пры хіль насць да зям ных 
ін та рэ саў час та спа лу ча ец ца з упарт асцю, што 

моц на аб ця жар вае ін шым зно сі ны з імі. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень цал кам здоль ныя вы яў ляць на дзі ва цёп лыя па чуц ці, але 
на столь кі ж на ту раль ны мі для іх з'яў ля юц ца ха лод насць і без-
уваж лі васць у ад но сі нах.
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Ін тэр нэт ума цоў вае сям'ю. Сха дзіць 
на ле ва ўжо не тое каб не хо чац ца... 
Прос та на ле ва ўжо пай сці ня ма ка лі.

— Мі лы, што па да рыць та бе на Но-
вы год?

— Жон ку ў доб рым на строі!

Тры ста дыі раз віц ця муж чы ны:
1. «Агу» — не маў ля.
2. «Ага» — пад ле так.
3. «Угу» — муж.

Пры зыў нік у ка бі не це аку ліс та. 
Док тар:

— Якую лі та ру я па каз ваю?
— А вы дзе?

ca
ric

atu
ra

.ru

Мiнск    — 9.27 16.50 7.23
Вi цебск — 9.24 16.32 7.08
Ма гi лёў — 9.17 16.40 7.23
Го мель — 9.05 16.45 7.40
Гродна — 9.41 17.07 7.26
Брэст    — 9.33 17.16 7.43

Месяц
Маладзік 22 снежня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 

Іх са мая вы дат ная ры са — здоль-
насць да доў га тэр мі но ва га пла на ван ня 
і рэа лі за цыі гэ тых пла наў. Тэ ма мер-
нас ці як у пра цы, так і ў ся мей ным 
жыц ці вель мі ак ту аль ная для гэ тых 
лю дзей. Больш за ўсё на све це яны 
ша ну юць на дзей насць. Ва ло да юць 
устой лі вым і сур' ёз ным ха рак та рам. 
Леп шая су поль насць для іх — кам па нія 

не каль кіх бліз кіх лю дзей або чле наў сям'і. Вель мі важ-
най за да чай для на ро джа ных у гэ ты дзень з'яў ля ец ца 
зна хо джан не ба лан су па між сур' ёз нас цю і гу ма рам, 
іза ля цы яй ад гра мад ства і са цы яль най ак тыў нас цю.

22
снежня

НА РО ДЖА НЫЯ

23
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НА РО ДЖА НЫЯ

1769 год — на ра дзіў ся (г. Ігу мен) Мі хал Ры мін скі, тан-
цоў шчык, спя вак, дра ма тыч ны ак цёр. Ву чыў ся ў 

ба лет най шко ле А.Ты зен гаў за ў Па ста вах (паз ней вы кла даў у 
ёй). У 1785—1794 га дах — пер шы тан цоў шчык тру пы «Та ва-
рыст ва тан цоў шчы каў яго ка ра леў скай вя лі кас ці» ў Вар ша ве, 
вы сту паў на ка ра леў скіх сцэ нах як дра ма тыч ны ак цёр і спя-
вак і ў На цы я наль ным тэ ат ры. Пад час ца ра ван ня Ста ні сла ва 
Аў гус та Па ня тоў ска га быў най больш па пу ляр ным ба лет ным 
ар тыс там Рэ чы Па спа лі тай. Ся род пар тый: Гілас («Гі лас і 
Сіль вія»), Адо ніс («Ве не ра і Адо ніс»), Марк Ан то ній («Кле а-
пат ра і Марк Ан то ній») і ін шыя. Па мёр у 1797 го дзе.

1799 год — на ра дзіў ся Карл Бру лоў, сла ву ты рус кі мас-
так, парт рэ тыст, пра ца ваў і ў гіс та рыч ным жан ры. У 

сва іх кар ці нах «Італь ян ская ра ні ца» і «Італь ян скі поў дзень» ён 
па спя хо ва вы ра шыў праб ле му асвят лен ня, па ка заў уза е ма су вязь 
ча ла ве ка з пры ро дай. Пас ля ко піі з фрэс кі Ра фа э ля «Афін ская 
шко ла» Бру лоў па чаў пра цу над вя лі кай кар ці най — «Апош ні 
дзень Пам пеі». Яе за ду ма бы ла звя за на з мо дай на ар хеа ло гію, 
а так са ма з ак ту аль нас цю: у 1828-м ад бы ло ся не вя лі кае вы вяр-
жэн не Ве зу вія. Кар ці на вы клі ка ла ў Пе цяр бур гу за хап лен не. 
Карл Бру лоў аса біс та па да рыў яе ім пе ра та ру Мі ка лаю І. Не каль кі 
тво раў мас та ка сён ня за хоў ва юц ца і ў На цы я наль ным мас тац кім 
му зеі Бе ла ру сі

1891 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пу ні шча, ця пер Ві цеб скі 
ра ён) Мі най Пі лі па віч Шмы роў (пар ты зан скі псеў да-

нім — баць ка Мі най), адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў пар ты-
зан ска га ру ху на Ві цеб шчы не ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944). Пад час гра ма дзян скай вай ны 
ўдзель ні чаў у ба ях су праць войск Крас но ва, Кар ні ла ва, Юдзе-
ні ча. З 1921 го да — ка ман дзір атра да па ба раць бе з бан ды-
тыз мам на Ві цеб шчы не. У лі пе ні 1941 го да ў Су раж скім ра ё-

не ар га ні за ваў і ўзна ча ліў пар ты зан скі 
атрад, які ўвай шоў у склад 1-й Бе ла рус-
кай пар ты зан скай бры га ды. Пар ты зан-
ская бры га да баць кі Мі ная ства ры ла на 
ўчаст ку Усвя ты —Та ра сен кі так зва ныя 
«Су раж скія ва ро ты», якія ўвай шлі ў гіс-
то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны. Гэ та 
40-кі ла мет ро вы ўчас так уз доўж бе ра га 
За ход няй Дзві ны, праз які мож на бы ло 
сва бод на пе ра хо дзіць з аку па ва най ня-
мец ка-фа шысц кі мі вой ска мі Бе ла ру сі на 
вы зва ле ную Чыр во най Ар мі яй тэ ры то-
рыю. Праз «Су раж скія ва ро ты» на Вя лі-
кую зям лю пра хо дзі лі мір ныя жы ха ры, на ва бран цы, пе ра га ня лі 
жы вё лу, вы во зі ла ся збож жа. Тут жа пар ты за ны атрым лі ва лі 
зброю, пра хо дзі лі вай ско выя ды вер сій на-раз вед валь ныя гру пы. 
Муж ны пар ты зан скі кам брыг пе ра жыў страш ную ча ла ве чую 
тра ге дыю: бы лі ўзя ты ў за лож ні кі яго чац вё ра не паў на лет ніх 
дзя цей — доч кі Лі за, Зі на, сы ны Ся ро жа, Мі ша, а так са ма сяст ра 
і ма ці жон кі. Яны бы лі рас стра ля ны фа шыс та мі... Пас ля вай ны 
Мі най Пі лі па віч зна хо дзіў ся на гас па дар чай ра бо це ў Ві цеб ску. 
Па мёр у 1964-м. Яго іме нем на зва ны ву лі ца, парк, ся рэд няя 
шко ла ў Ві цеб скім ра ё не. У Ві цеб ску ўста ноў ле ны бюст і ство-
ра ны ме ма ры яль ны му зей.

Ар кадзь КУ ЛЯ ШОЎ, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Лепш цяж ка жыць, чым жыць ба дзё рым тру пам — 

Га рэць аг нём, яко га ўжо ня ма...».
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Па га ры зан та лі: 3. «... 
2015». Між на род ныя спа бор-
ніц твы па зім ніх ві дах ез да во га 
спор ту, якія прой дуць у спар-
тыў ным комп лек се «Раў бі чы» 
з 13 па 15 сту дзе ня. 8. У ста-
ра жыт на егі пец кай мі фа ло-
гіі — бог сон ца, тое, што і Ра. 
9. Вы стаў ка-яр мар ка вы ра баў 
руч ной пра цы, якая ад бу дзец-
ца ў пе ры яд з 19 па 21 снеж ня 
ў г.Мін ску. 10. Гім нас тыч ны ... . 
Пры ста са ван не для гім нас тыч-
ных прак ты ка ван няў. 11. «На ... 
да Зю зі Па азер ска га». На ва год-
няе тэ ат ра лі за ва нае прад стаў-
лен не, якое што год, у снеж ні 
і сту дзе ні, ад бы ва ец ца на Па-
стаў шчы не, на ся дзі бе Зю зі Па-
азер ска га. 13. «Стань каў ска га 
ле су ... ». Ці ка вае на ва год няе 
свя та з ка ра го да мі, гуль ня мі ка-
ля ёл кі, якое ад бу дзец ца з 20 
снеж ня па 4 сту дзе ня ў цэнт ры 
эка ту рыз му «Стань ка ва», што 
на Дзяр жын шчы не. 14. Буй-
ны го рад, дзе ў сту дзе ні ад бу-
дзец ца між на род ны фес ты валь 
кла січ най му зы кі «Сту дзень скія 
му зы чныя ве ча ры», а з 3 па 6 
сту дзе ня — фес ты валь-кон курс 
дзі ця чай і юнац кай твор час ці 
«У гас цях у Дзе да Ма ро за». 
16. «Са Сня гур кай ... Ма роз 
шко лы ўсе аб' еха лі,\\Раз да ры-
лі цэ лы воз\\За ба вак з па це ха-
мі». З вер ша В.Зу ён ка «З но-
вы мі пя цёр ка мі». 17. ... - эйр. 
Спа бор ніц тва, на якім лыж нік 
пас ля скач ка з трамп лі на вы-
кон вае ў па лё це роз ныя тру кі. 
18. «Ма роз як па ца луе ў шчо-
кі,\\Аж но ўся го кі дае ў ...». З 
вер ша П.Броў кі «Зі мо вае». 19. 
Шорт — ... . Хут кас ны бег на 
кань ках на ка рот кай да рож цы. 
22. Го ры ў За ход няй Еў ро пе, 
дзе зна хо дзіц ца шмат лыж ных 
ку рор таў. 23. Ска чок у фі гур-
ным ка тан ні. 25. Устрой ства 
для га зі ра ван ня піт ной ва ды. 
27. «Сла вян скія ...». Трэ ці між-
на род ны фес ты валь, пра гра ма 
яко га ўклю чае тан ца валь ную 
твор часць, цыр ка вое мас тац-
тва і ін шае, прой дзе ў г.Мін ску 
з 9 па 12 сту дзе ня. 29. У снеж ні 

ад кры тае ... — ле там го ра ча і 
су ха (прык.). 30. Лёг кая плат-
фор ма з па ру сам на па лаз ках 
для ка тан ня на лё дзе. 31. Мес-
ца, ку ды за га ня юць шай бу або 
мяч.

Па вер ты ка лі: 1. «Там праз-
рыс ты звон кі лёд,\\Там вя сё лы 
...». З вер ша Д.Бі чэль-За гне та-
вай «Мае кань кі». 2. Спар тыў ныя 
са ні. 4. Ка ро на, якую тры ма юць 
над га ло ва мі ма ла дых у час вян-
чан ня (уст.). 5. Ра ён ны цэнтр на 
Ві цеб шчы не. 6. Свет лае анг лій-
скае пі ва. 7. Збор звес так шля-
хам атры ман ня ад ка заў на пэў-
ныя пы тан ні. 12. «І цяг не бег чы 
на пра стор — \\Ту ды, дзе ... гас-

па да рыць». З вер ша Т.Дзям' я на-
вай «Зі ма. За веі. Ха ла ды». 15. 
Цы та та, што змя шча ец ца пе рад 
тво рам. 20. Спа бор ніц тва, мэ-
тай яко га з'яў ля ец ца вы лу чэн не 
леп шых яго ўдзель ні каў. 21. «Ка-
ляд ныя ...». Ка ляд ная свя точ ная 
яр мар ка, якая бу дзе дзей ні чаць 

7 сту дзе ня ля Мінск ага Па ла ца 
спор ту. 23. На вост ра ны бок ля за. 
24. Ме та ліч ны прут. 26. Га ту нак 
моц най і тоў стай апра ца ва най 
ску ры. 28. Вуз кі бок яко га-не-
будзь прад ме та.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 3. За ві ру ха. 8. Амос. 9. «Млын». 10. Сна-

рад. 11. Гос ці. 13. Цу ды. 14. Брэст. 16. Дзед. 17. Біг. 18. Жар. 
19. Трэк. 22. Аль пы. 23. Фліп. 25. Сі фон. 27. Су стрэ чы. 29. Ву ха. 
30. Бу ер. 31. Ва ро ты.  Па вер ты ка лі: 1. Ка ра год. 2. Боб. 4. Вя-
нец. 5. Уша чы. 6. Эль. 7. Ан ке та. 12. Сне жань. 15. Эпі граф. 20. 
Кон курс. 21. За ба вы. 23. Фас ка. 24. Прэнт. 26. Юхт. 28. Руб.

Зі ма — фес ты ва лі, кон кур сы, вы стаў кі

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз-
да» рас па вя дае пра доў га ча ка ны пра рыў 
ма ла дзёж най збор най па ха кеі і «брон зу» 
Над зеі Скар дзі на, а так са ма зна ё міць чы-
та чоў з 29-м га лоў ным трэ не рам фут-
боль на га «Ды на ма-Мінск».

1. Збор ная Бе ла ру сі па ха кеі не здо ле ла 
аба рніць ле таш ні ты тул на між на род ным тур ні-
ры Arosa challenge. Спа чат ку на шы ха ке іс ты пе-
рай гра лі ка ман ду Сла ва кіі (2:1), а ў фі наль ным 
мат чы ўсту пі лі гас па да рам спа бор ніц тваў — 
швей цар цам (2:3). Пас ля дру го га пе ры я ду ў 
бе ла ру саў бы ла пе ра ва га ў лі ку, але за ма ца-

ваць яе не атры ма ла ся з-за вя лі кай коль кас ці 
вы да лен няў. Апош нія дзве шай бы швей цар цы 
за кі ну лі ў боль шас ці. Ад зна чым, што для на шай 
ка ман ды гэ та быў пер шы старт пад кі раў ніц-
твам но ва га трэ не ра Дэй ва Лью і са.

А вось ма ла дзёж ная збор ная вы дат на вы-
сту пі ла на чэм пі я на це све ту ся род ка манд 

ды ві зі ё на І. Па да печ ныя Паў ла Пе ра пё хі на 
атры ма лі пяць пе ра мог, пе рай граў шы ра вес-
ні каў з Аў стрыі, Іта ліі, Лат віі, Нар ве гіі і Сла ве-
ніі. Та кім чы нам, на ле та бе ла рус кая ка ман да, 
упер шы ню з 2007 го да, вы сту піць у эліт ным 
ды ві зі ё не ма ла дзёж на га чэм пі я на ту све ту.

2. Трэ ці этап Куб ка све ту па бія тло не 
за вяр шыў ся пе ра мо гай Да р'і До мра ча вай у 
па сью це і «брон зай» Над зеі Скар дзі на ў мас-
стар це. У спрын це лі дар на шай збор най вы сту-
пі ла не вель мі ўда ла, фі ні ша ваў шы на шос тым 
мес цы, а вось у гон цы пра сле да ван ня, ска рыс-
таў шы ся «чыс тай» страль бой, да бі ла ся дру гой 
пе ра мо гі ў се зо не.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па він ша ваў бія тла ніст ку Да р'ю До мра ча ву з пе-
ра мо гай у гон цы пра сле да ван ня на 3-м эта пе 
Куб ка све ту па бія тло не ў Сла ве ніі, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра. «Ма лай чы на! 
Дзя куй! Жа даю пос пе хаў!» — га во рыц ца ў він-
ша валь най тэ ле гра ме кі раў ні ка дзяр жа вы.

А вось мас-старт для До мра ча вай не за даў-
ся з са ма га па чат ку. На вы ха дзе са штраф но га 
кру га пас ля пер шай страль бы Да р'я су тык ну-
ла ся з ін шай бія тла ніст кай і моц на ўпа ла, па-
шко дзіў шы він тоў ку. Але за ме на ін вен та ру не 
да па маг ла: на дру гім аг ня вым ру бя жы трох ра-
зо вая алім пій ская чэм пі ён ка да пус ці ла ча ты ры 
про ма хі і вы ра шы ла сыс ці з дыс тан цыі. За тое 
вы дат на гон ка скла ла ся для Над зеі Скар дзі на, 
якая пра дэ ман стра ва ла ідэа льную страль бу і 
небла гі ход па дыс тан цыі і за мкну ла пры за вую 
трой ку.

Ня ўда ча ў мас-стар це ад кі ну ла Да р'ю До-
мра ча ву на трэ цяе мес ца ў агуль ным за лі ку. 

Ця пер ад ста ван не ад лі да ра се зо на фін кі Кай-
сы Ма ка рай нен скла дае 119 ач коў, ад укра ін кі 
Ва лян ці ны Се мя рэн кі — 25 ач коў. На дзея Скар-
дзі на ў «та та ле» — пят нац ца тая.

3. Збор ная Бе ла ру сі па фрыс тай ле за ня ла 
трэ цяе мес ца на эта пе Куб ка све ту ў Пе кі не ў 
но вым ві дзе спа бор ніц тваў — ка манд ных скач-
ках. На ша ка ман да ў скла дзе Ган ны Гусь ко вай, 
Дзя ні са Осі па ва і Мак сі ма Гус ці ка фі ні ша ва ла 
ўслед за кі тай скі мі і ра сій скі мі акра ба та мі. Ад-
зна чым, што ў ін ды ві ду аль най пра гра ме і Гусь-
ко ва, і Гус цік спы ні лі ся за крок да п'е дэс та ла, 
за ня ўшы чац вёр тае і пя тае мес ца ад па вед на.

4. Бе ла рус кія плыў цы з тры ма ўзна га-
ро да мі вяр та юц ца з між на род на га тур ні ру 
«Ку бак Саль ні ка ва», які пра хо дзіў у Санкт-Пе-
цяр бур гу. Яў ген Цур кін па ка заў леп шы вы нік 
на дыс тан цыі 100 мет раў ба тэрф ля ем. Вік тар 
Ста ся ло віч стаў дру гім у пла ван ні на спі не, а 
Аляк санд ра Ге ра сі ме ня фі ні ша ва ла трэ цяй на 
ста мет роў цы воль ным сты лем.

5. Но вым на стаў ні кам фут боль на га клу ба 
«Ды на ма-Мінск» стаў Ду шан Угрын-ма лод-
шы. Па гад нен не з чэш скім спе цы я ліс там пад-
пі са на на год. Акра мя пра цы з чэш скі мі клу ба мі, 
Угрын-ма лод шы трэ ні ра ваў ру мын скія «Ці мі шо-
а ра» і ЧФР, кіпр скі АЕЛ і тбі ліс кае «Ды на ма».

Ад зна чым, што Угрын-ма лод шы — сын Ду-
ша на Угры на, и бы ло га га лоў на га трэ не ра на-
цы я наль най збор най Чэ хіі, якую ён пры вёў у 
1996 го дзе да дру го га мес ца на чэм пі я на це 
Еў ро пы.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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«Ма ла дзёж ка»
 вяр та ец ца ў элі ту

Каб зра зу мець ча ла ве ка, 
трэ ба прай сці шлях у яго 
ча ра ві ках. Лі та раль нае тлу-
ма чэн не гэ тай пры маў кі рэ-
жы сёр Аляк сандр Мар чан ка 
пе ра ўтва рыў у сцэ ніч нае 
вы ра шэн не спек так ля «Ма-
быць?». Для та го, каб зра-
зу мець, хто та кія су час ныя 
бе ла ру сы, у Рэс пуб лі кан скім 
тэ ат ры бе ла рус кай дра ма-
тур гіі ў пра мым сэн се пе ра-
аб улі ак цё раў і гле да чоў.

ВАЗЬ МІ ЦЕ ТА ПАЧ КІ!
Пад час спек так ля ак цё ры вы-

хо дзяць у за лу і па чы на юць пра-
па ноў ваць гле да чам пе ра абуц ца 
ў та пач кі. Ра ша юц ца адзін кі. Ма-
ла хто з нас га то вы вый сці з зо ны 
гля дац ка га кам фор ту і па га дзіц ца 
на ўдзел у спек так лі. Тым больш 
ак цё ры, змя ніў шы абу так, рас па-
вя да лі жыц цё выя гіс то рыі. А рап-
там так са ма прый дзец ца? Да та го 
ж не ка то рыя ўжо па чу лі ся бе са 
сцэ ны — не каль кі ра зоў на пра ця-
гу спек так ля вы ка наў цы за чыт ва-
юць пісь мо выя ад ка зы гле да чоў 
на пы тан ні пра та ле рант насць, 
ве ру і тры ва ласць, за да дзе ныя 
пе рад спек так лем на ка ля ро вых 
па пер ках (на ўрад ці хто па да-
зра ваў, што вы ні кі гэ та га апы-
тан ня бу дуць агу ча ны так хут ка). 
Спек такль «Ма быць?» ад маў ляе 
тэ атр за баў ляль ны, дзе гля дач 
ад чу вае ся бе до сыць бяс печ на. 
Дый сцвяр джае тэ атр са цы яль ны, 
на дзён ны, дзе ад гле да ча па тра-
бу юць са ўдзель ніц тва ды су раз-
ва жан ня. Та пач кі — гэ та адзін са 
спо са баў іні цы я цыі...

Рэ жы сёр Аляк сандр Мар чан ка, 
дра ма тург Дзміт рый Ба га слаў скі і 
12 ак цё раў РТБД звяр ну лі ўва гу на 
лю дзей, што жы вуць по бач, узя-
лі ў іх ін тэр в'ю і ства ры лі з гэ тых 
ін тэр в'ю спек такль «Ма быць?» 
пра су час ных бе ла ру саў. На сцэ-
ну «вый шлі» фут боль ны фа нат і 
дзяў чы на, якая ра туе бяз до мных 
жы вёл. Жан чы на, якая за хап ля-
ец ца спі ры тыз мам, і жур на ліст, 
які па тра піў у ня ём кае ста но ві шча 
з жаб ра ка мі ка ля царк вы. Кант-
ра лёр гра мад ска га транс пар ту і 
дзед Ягор з пчальніка. Італь я нец, 
які лю біць Бе ла русь, але смя ец ца 
з бе ла рус кай ма ца рэ лы, і ах вя ры 
хат ня га гвал ту. У іх гіс то ры ях не 

змя ні лі ні сло ва, толь кі зман ці ра-
ва лі ад па вед ным чы нам, ства рыў-
шы да ку мен таль ны спек такль пра 
тых, хто жы ве тут і ця пер.

ГА ЛА СЫ ВА КОЛ 
ПЫ ТАН НЯЎ

Для шмат лі кіх удзель ні каў бе-
ла рус кай тэ ат раль най су поль нас-
ці іс нуе толь кі тое мас тац тва, якое 
іс нуе на рэ пер ту ар най сцэ не. Ас-
тат няе — не сур' ёз на. Прэм' е ра 
«Ма быць?» мо жа быць рас цэ не на 
як пэў ная «ле га лі за цыя» но вай 
фор мы на рэ пер ту ар най сцэ не. 
Ад нак за ўва жу, што да ку мен таль-
ны тэ атр з'я віў ся на Бе ла ру сі ў 
па чат ку ХХ ста год дзя: слын ныя 
тэ ат ры рэ ва лю цый най са ты ры, 
«жы выя га зе ты» і агі та цый ная 
«Сі няя блу за», якія пра ца ва лі з 
па рад кам дня. З тае па ры да ку-
мен таль ны жанр раз ві ваў ся і кроп-
ка ва пры сут ні чаў у тэ ат раль ным 
пра цэ се. Фар маль на «Ма быць?» 
тры ва ла звя за ны тэ ат раль ны мі 
ін сцэ ні роў ка мі кніг Але ся Ада-
мо ві ча, Свят ла ны Алек сі е віч ды 
ін шых да ку мен та ліс таў. Іх аб'-
яд ноў вае ма на ла гіч ная струк ту-
ра дра ма тур гіч на га ма тэ ры я лу. 
Жанр спек так ля «Ма быць?» вы-
зна ча ны як «га ла сы ва кол на шых 
пы тан няў».

Спек такль Аляк санд ра Мар-
чан кі дэк ла руе шмат лі кія прын-
цы пы но ва га да ку мен таль на га 
тэ ат ра. Для ства рэн ня тэкс ту 
вы ка ры ста на тэх ні ка vеrbаtіm, 
якая па тра буе не ча ка ных фар му-
лё вак пад час раз мо вы і да слоў-
най пе ра да чы ак цё ра мі мо вы ге-
роя. Сцэ наг ра фія (мас так Юрый 
Са ла мо наў) вы ра ша на вель мі 
сціп лы мі срод ка мі: двух уз роў-
не вы зад нік ды шмат абут ку, які 
то ва ліц ца з-пад штан ке таў, то 
вы ля тае з-за ку ліс. Ак цё ры ж 
вы хо дзяць на сцэ ну ў ад ноль ка-
вых чэш ках, і абу ван не ў ке ды, 
мод ныя бо ты ці ваў ня ныя шкар-
пэт кі азна чае пе ра ўва саб лен не ў 
ге роя, ад імя якога за раз пра гу-
чыць ма на лог. Рэ жы сёр ад маў ля-
ец ца ад тра ды цый на га му зыч на-
га афарм лен ня — на сцэ не толь кі 
жы вая му зы ка, якую кам па зі тар 
Ягор За бе лаў вы кон вае на ба я не 
і спа лу чае з рыт мам дзе ян ня. Ак-
цё ры пра цу юць без гры му і кас-
цю маў (у сэн се: з'яў ля ю чы ся на 

сцэ не ў паў ся дзён ным адзен ні, 
тым са мым пад крэс лі ва ю чы сваю 
су час насць і бліз касць гле да чу). 
Ха ця ад не ка то рых «за па ве таў» 
рэ жы сёр свя до ма ад маў ля ец ца. 
На прык лад, ха рэа гра фія і плас-
ты ка ў па ста ноў цы не не аб ход-
насць, а сро дак вы раз на сці, што, 
у прын цы пе, не пра ду гле джа на 
ідэ яй да ку мен таль на га тэ ат ра. 
Ад нак гэ ты факт не аб вяр гае да-
ку мен таль нас ці, а пад крэс лі вае, 
што ра ды каль нае ад маў лен не 
срод каў тэ ат раль най вы раз на сці, 
аб ну лен не, якое ста ла важ ным 
для гэ та га жан ру на па чат ко вым 
эта пе, па сту по ва страч вае сваю 
ак ту аль насць, ства ра ю чы но вую 
тэ ат раль ную мо ву.

НАД ПРОР ВАЙ У ТЭКС ТАХ
Ад мет насць «Ма быць?» не 

толь кі ў за сва ен ні но вай тэ ат-
раль най мо вы, але і ў тым, што 
на рэ пер ту ар най сцэ не па кры ху 
з'яў ля ец ца са цы яль ны тэ атр, які 
да сле дуе праб ле мы су час нас ці. 
З'яў лен ню кан крэт на гэ тай па ста-
ноў кі па пя рэд ні ча ла шмат па дзей: 
май стар-кла сы вя до мых ра сій-
скіх дра ма тур гаў-да ку мен та ліс-
таў Мі ха і ла Дур нян ко ва і Лю бо ві 
Муль мен кі ў Цэнт ры бе ла рус кай 
дра ма тур гіі, да ку мен таль ны пра-
ект Анд рэя Са ўчан кі «Бі-Лінг вы», 
спек такль «РАTRІS» Сяр гея Ан цэ-

ле ві ча, Дзміт рыя Ба га слаў ска га і 
Вік та ра Кра соў ска га (Цэнтр ві зу-
аль ных і вы ка наў чых мас тац тваў). 
І гэ ты пе ра лік ро біць ві да воч ным 
раз лом па між пра ект ным і рэ пер-
ту ар ным тэ ат рам Бе ла ру сі...

Мес ца су час най бе ла рус кай 
п'е сы ў рэ пер ту ар ным тэ ат ры вы-
раз на акрэс лі ла ІІІ На цы я наль ная 
тэ ат раль ная прэ мія: з 11 на мі-
на ва ных дра ма тыч ных спек так-
ляў толь кі адзін — «Па доб ны да 
Стын га» Іры ны Пісь мен най — 
ство ра ны па п'е се су час на га бе-
ла рус ка га дра ма тур га (ін сцэ ні-
роў кі фак тыч на ста тыс ты ку не 
па пра вяць, бо за звы чай гэ та ін-
сцэ ні роў кі кла сі кі). Пры тым, што 
ў кра і не што год прэ зен ту ец ца 
шэ раг ці ка вых тэкс таў, на рэ пер-
ту ар ную сцэ ну, на жаль, трап ля-
юць адзін кі. І вось ся род гэ тых 
адзі нак уда ло ся ад ва я ваць са-
бе мес ца да ку мен таль на му, да-
след ча му тэ ат ру, які яшчэ ад ным 
швом, але зні тоў вае па рва ную 
рэ ча іс насць бе ла рус ка га тэ ат-
раль на га пра цэ су. І, без умоў на, 
фік суе ад люст ра ван не кан крэт-
на га мо ман ту і на яго пад ста ве 
спра буе асэн са ваць су час насць. 
Рас па вя дае пра нас, якія мы ёсць 
сён ня, і да па ма гае неш та пра ся-
бе зра зу мець. Тут ёсць і ва ша 
гіс то рыя.

Але на МАЛЬ ЧЭЎ СКАЯ
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