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Кан стан цін Пет ры ман, кі-
раў нік бат ле еч на га тэ ат ра 
Мір ска га мас тац ка га пра-
фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа 
рас ка заў:

«Мы па зі цы я ну ем ся бе як 
тэ атр, які ад наў ляе і рэ кан-
стру юе аў тэн тыч ныя бат ле-
еч ныя па ста ноў кі. Вы ву ча ем 
тыя прад стаў лен ні, якія іс на-
ва лі на на шых зем лях. Сён ня 
вя до мыя мір ская, крас нен-
ская шко лы.

Бат лей кі на Бе ла ру сі са праў-
ды шмат — і гэ та над звы чай 
доб ра. Бо та кая твор часць — 
на цы я наль ная спад чы на. Яе 
мож на па раў наць са слуц кі мі 
па яса мі — та кая ж са праўд ная 
з'я ва на род най куль ту ры.

Каб знай сці ары гі наль-
ны ма тэ ры ял па ста но вак, 
ла дзім экс пе ды цыі па сва ім 
ра ё не, раз маў ля ем са ста-
ры мі людзь мі — збі ра ем так 
зва ную вус ную гіс то рыю. Гэ-
та вель мі важ ная пра ца, бо ў 
ар хі вах ма тэ ры я лу ня ма, за пі-
саў прад стаў лен няў не іс нуе. 
А іс на ван не бат лей кі на гэ тых 
зем лях спы ні ла ся ў па чат ку 
ХХ ста год дзя.

Ка лі мы ад наў ля ем спек-
такль, ад ра зу ба чым, па спя хо-
ва ён ідзе ці не. Ці ад па вя дае 
ма не ра маў лен ня ляль цы? На-
прык лад, ста ра жы лы ка за лі, 
што чорт раз маў ляў, як крам-
нік Мэй за. Хто та кі гэ ты Мэй-
за? Па чы на еш шу каць сва я-
коў та го Мэй зы Стэль ма ха — 
ней кі дзя ду ля ўспа мі нае, што 
са праў ды быў та кі ча ла век, які 
раз маў ляў і па-поль ску, і па-
яў рэй ску, — для пэў най важ-
нас ці, але ў вы ні ку, на ад ва-
рот, атрым лі ва ла ся абы-што. 
Хтось ці пры га даў, што анё лы 
раз маў ля лі, як ба цюш каў па-
на мар... А як раз маў ляў той 
па на мар? Нам тра пі ла ся пе-
ра піс ка 1920—1930-х га доў — 
у та кіх бы та вых, не афі цый ных 
ліс тах аку рат мож на ўба чыць 
ма не ру ўжы ван ня цар коў на-
сла вян скіх слоў у звы чай най 
раз мо ве — і гэ та мы вы ка рыс-
тоў ва ем для спек так ляў.

Ве да е це, ляль ку не пад ма-
неш. Мож на на пі саць вель мі 
шмат п'ес. Але ка лі вы хо дзіць 
ляль ка-анёл і сло вы не ад па вя-
да юць ёй, гэ та ад ра зу ад чу ва-
ец ца. Лю дзі ста ла га ве ку, якіх 
мы апыт ва ем, мо гуць і за быц ца 
неш та, да ду маць па-свой му... 
Та му да во дзіц ца яшчэ і вы ву-
чаць лі та ра ту ру та го ча су — 
тво ры Элі зы Ажэш кі, Ма рыі Ка-
нап ніц кай, якія рас каз ва лі пра 
по быт ся лян ства і мя шчан ства 
ў кан цы ХІХ — па чат ку ХХ ста-
год дзя на на шых зем лях.

«Гэ та да рос лы 
фі ла соф скі тэ атр»

Мы ад на ві лі па ста ноў ку 
«Сал дат і чорт», за якую на 
між на род ным фес ты ва лі «Ня-
бё сы» ле тась атры ма лі дып-
лом пе ра мож цы ў на мі на цыі 

«Рэ кан струк цыя на цы я наль-
най па ста ноў кі». А ка лісь ці ў 
Мі ры гэ ты спек такль ста ві лі 
бра ты Сіл ко.

Ра ней бат лей ку ла дзі лі ад 
25 снеж ня (ка та ліц ка га Рас-
тва) да 19 сту дзе ня (пра ва-
слаў на га Ва дох ры шча). Ад нак 
нам уда ло ся ад шу каць ус па-
мі ны, у якіх свед чыц ца, што 
«Ца ра Іра да» ста ві лі ў Пі лі паў-
ку (са мы раз гар пра ва слаў на-
га пос ту). Гэ та ўво гу ле ла мае 

ўся ля кія ўяў лен ні пра тое, што 
бат лей ку пры мяр коў ва лі толь-
кі да Рас тва. Ма юц ца звест кі, 
што яе ла дзі лі на ват на Вя-
лік дзень! Та му ў 2015 — 2016 
га дах мы так са ма ста ві лі гэ ту 
па ста ноў ку на Пі лі паў ку.

У боль шас ці лю дзей бат-
лей ка аса цы ю ец ца з дзі ця-
чы мі па ста ноў ка мі. Ад нак 
на са мрэч гэ та сур' ёз ны да-
рос лы фі ла соф скі тэ атр. У 
ін тэр ме дыі «Сал дат і чорт», 
на прык лад, па ды ма ец ца глы-
бо кая праб ле ма. Сал дат ідзе 
з вай ны, і яго вель мі не па ко іць 
тое, што ён за бі ваў лю дзей. 
Чорт ка жа, што сал дат усё ад-
но пой дзе ў пек ла, та му трэ ба 
ўжо збі рац ца — і той зга джа-
ец ца. Але па да ро зе да до му 
не пры кмет на для ся бе ро біць
доб рыя спра вы і тым са мым 
ачы шча ец ца.

Пас ля гэ тай па ста ноў кі да 
мя не па ды шоў ча ла век, які 
пры ехаў з Укра і ны. Ён ска заў,
што ў яго та кая ж праб ле ма, 
як у ге роя п'е сы, — ва я ваў, а 
пас ля з'ехаў з сям' ёй у ін шае 
мес ца. Гэ ты ча ла век ад зна-
чыў, што атры маў праз гэ ты 
твор для ся бе ад каз... Там 
анёл рэ фрэ нам паў та рае: «Ідзі 
і не гра шы. Збаў ца та бе ка жа: 
«Па мя тай, што кож най ду шы 
па ка ян не па трэб на». Ча ла век 
ду маў, што ўсё ўжо стра ча на, 
але 20-хві лін нае прад стаў лен-
не здо ле ла па ка заць яму да-
лей шы шлях.

Еван гель скія ідэі даб ра, 
лю бо ві, да ра ван ня рэ фрэ нам 
пра хо дзяць праз усе та кія 

па ста ноў кі. Са ма струк ту ра 
бат лей кі за ста ец ца ня змен-
най: верх ні ярус — не ба, ніж-
ні — зям ля.

Усе ляль кі мы ро бім са мі. 
У на шым ка ле джы пра цуе та-
ле на ві ты мас так Люд мі ла Ло-
жач нік, якая вель мі спры яе 
пра цэ су. Вы ка рыс тоў ва ец ца 
драў ні на, з якой ро біц ца са ма 
ляль ка — ра зам з на ву чэн ца-
мі яе раз ма лёў ва юць, а за тым 
апра на юць».

Спад чы на і су час насцьСпад чы на і су час насць  ��

ДА КРА НУЦ ЦА ДА «НЯ БЁ САЎ»,
або Дзе на ра джа ец ца бат лей ка?..

З 12 па 15 сту дзе ня ў 
Аду ка цый ным цэнт ры 
Свя та-Елі са ве цін ска га 
ма нас ты ра, што ў ста лі цы, 
прой дзе між на род ны фес ты валь 
бат ле еч ных тэ ат раў «Ня бё сы». 
На пра ця гу ча ты рох дзён мож на 
бу дзе на зі раць, як у ма лень кіх 
скры нях з да па мо гай ля лек, 

тка нін, свят ла і, вя до ма ж, 
ча ла ве чых рук і га ла соў, бу дзе 
ажы ваць каз ка. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» су стрэ ла ся з 
кі раў ні ка мі не ка то рых 
бат ле еч ных тэ ат раў, каб 
рас пы таць, як на ра джа юц ца 
прад стаў лен ні, спе цы яль на 
ство ра ныя да свя та Рас тва.

Бат лей ка 
прый шла на на шы 
зем лі з За ха ду 
ра зам з ма на ха мі-
фран цыс кан ца мі. 
У Поль шчы ма на хі 
па кі ну лі след у 
па доб ным ля леч ным 
тэ ат ры. Але там 
больш ста тыч нас ці, 
пых лі вас ці — і 
гэ та вы ключ на 
кас цель ная дзея.

І пра ва слаў ная, і 
ка та ліц кая царк ва 
ад ра зу не ха це лі 
пры маць бат лей ку, 
бо там еван гель скія 
іс ці ны да но сяц ца 
зу сім прос ты мі 
сло ва мі... Але ідэя ў 
тым, што спа чат ку 
ча ла век ідзе ў храм 
на на ба жэн ства. А 
пас ля вяр та ец ца 
да до му, і ўжо для 
сва іх род ных ла дзіць 
та кія 20-хві лін ныя 
прад стаў лен ні на 
тэ му Рас тва.

«ЛЯЛЬ КУ НЕ ПАД МА НЕШ»

Пра яшчэ адзін бат ле еч ны 
тэ атр, які мож на бу дзе ўба-
чыць на «Ня бё сах», рас ка заў 
яго кі раў нік Ілья Чы жоў:

«Мы ўва хо дзім у не фар-
маль ную ту соў ку пра ва слаў-
най мо ла дзі. У не ка то рых з 
нас ёсць дзе ці. Та му гіс то рыя 
тэ ат ра па ча ла ся з та го, што 
мы, збі ра ю чы ся ра зам свят-
ка ваць Рас тво, штось ці ла дзя-
чы, увесь час імк ну лі ся вы най-
сці пэў ныя но выя фор мы. А 
ад ной чы вы ра шы лі па ста віць 
бат ле еч ны тэ атр.

Сё ле та ро бім свят ло це ня-
вое прад стаў лен не. Лям пач ка, 
бе лая тка ні на, кар дон ныя дэ-
ка ра цыі, якія час ад ча су мя-
ня юц ца... Свят ло ўклю ча ец ца 
і вы клю ча ец ца. Мы спы ні лі ся 
ме на ві та на гэ тай тэх ні цы, бо 

яна да во лі прос тая — у вы ні-
ку ўсё атрым лі ва ец ца вель мі 
пры го жа.

На гэ та Рас тво вы ра шы лі 
зра біць но вую па ста ноў ку — 
«Да ры Ар та ба на». Гэ та гіс то-
рыя пра ні бы та чац вёр та га ве-
шчу на. Усе ін шыя ўжо пай шлі 
да Ісу са, а з ім ад бы ва юц ца 
пэў ныя пры го ды. Мы кры ху пе-
ра ра бі лі кан цоў ку, да та го ж 
сам сю жэт адап та ва лі для це-
ня во га тэ ат ра. Да рэ чы, ра зам 
са мной наш тэ атр ла дзіць мая 
жон ка Ка ця ры на Ку няў ская-
Чы жо ва, а так са ма Хрыс ці на 
Кур чан ко ва, Па вел Ка ра лёў, 
Воль га Алей нік, Ма ры на Во ла-
ха ва, На ста Ры ма шэў ская.

Да са мо га сэн су свя та Рас-
тва мы ста вім ся вель мі па важ-
лі ва, пе рад аём яго ашчад на. 

Але не ка то рыя рэ чы, адап та-
ва ныя для дзя цей, без умоў на 
ж, да да ём... Та кія спек так-
лі да па ма га юць зра зу мець 
сэнс та ям ні цы, што ад бы ла-
ся больш як 2000 га доў та му. 
Дзе ля яе мы, улас на ка жу чы, 
і збі ра ем ся. Дзе ці, якія кож ны 
год гля дзяць на шы па ста ноў-
кі, усё глы бей па чы на юць ра-
зу мець сэнс Рас тва.

У мі ну лым го дзе мы ла дзі лі 
свае прад стаў лен ні для баць-
коў з дзець мі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі і ўба чы лі вя лі-
кую за ці каў ле насць гле да чоў. 
Мо жа, зла дзіць спек такль — 
гэ та кры ху лепш, чым пры вез-
ці дзе цям звы чай ныя па да рун-
кі. Та му ад ной са сва іх мэт мы 
ба чым вы ступ лен не ў ме жах 
даб ра чын ных ак цый.

Спа чат ку мы па ка за лі са-
мо прад стаў лен не, а за тым 
дэ ман стра ва лі дзе цям, як усё 
гэ та пра цуе, — да ва лі па спра-
ба ваць ім са мім па кі ра ваць 
це ня мі. Вы сту па лі ў На він ках у 
ін тэр на це для дзя цей з асаб лі-
вас ця мі ў раз віц ці — спа да ба-
ла ся і нам, і дзе цям. Штось ці 
яны за пом ні лі, цы та ва лі. Пас-
ля спра ба ва лі кі ра ваць ляль-
ка мі. Маг чы ма, у бу ду чым пра-
вя дзём для іх май стар-кла сы, 
каб яны са мі змаг лі для ся бе 
ар га ні зоў ваць та кія не вя ліч кія 
па ста ноў кі, бо ўсё на са мрэч 
да во лі прос та».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by

Мір — Мінск
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«КАБ ЗРА ЗУ МЕЦЬ
СЭНС ТА ЯМ НІ ЦЫ»

 Кан стан цін Пет ры ман рас каз вае пра бат ле еч ныя ляль кі, 
зроб ле ныя ў Мір скім ка ле джы.

Свят ло це ня вы тэ атр, ство ра ны Іль ёй Чы жо вым і яго сяб ра мі.

Па вел Ка ра лёў (зле ва) і Ілья Чы жоў.

«Чорт ка жа, што сал дат 
усё ад но пой дзе ў пек ла, 
та му трэ ба ўжо 
збі рац ца — і той 
зга джа ец ца. Але 
па да ро зе да до му 
не пры кмет на для 
ся бе ро біць доб рыя 
спра вы і тым са мым 
ачы шча ец ца».

«Хтось ці пры га даў, 
што анё лы раз маў ля лі, 
як ба цюш каў па на мар... 
А як раз маў ляў той 
па на мар?»


