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Па доб на на тое, што Між зем-

на мор'е ста но віц ца ад ным з 

асноў ных су свет ных ача гоў на-

пру жа нас ці. У мі ну лым вы пус ку 

я ўжо ўзгад ваў, як «лі ха ма ніць» 

Лі ван — і вось чар го вая «га ра-

чая кроп ка». У жніў ні да пля жаў 

ка зач на га Кры та бы лі сцяг ну ты 

зу сім не кру із ныя лай не ры, а ва-

ен ныя ка раб лі. Тур цыя і Грэ цыя 

сча пі лі ся за газ у Між зем ным 

мо ры, і да пі ку ту рыс тыч на га 

се зо на кан флікт аб васт рыў ся 

на столь кі, што ў яго ўмя ша лі ся 

знеш нія сі лы. Як ад зна чы ла «Бі-

бі-сі», па мер ка ван ні экс пер таў, 

гэ та ста ла маг чы ма ў тым лі ку 

та му, што ЗША ў сі лу роз ных 

аб ста ві наў ця пер менш ці ка вяц-

ца рэ гі ё нам, чым ра ней. Ча му 

на па лі лі ся і без та го вель мі ня-

прос тыя ад но сі ны па між дзвю-

ма кра і на мі, якія, між ін шым, 

фар маль на з'яў ля юц ца са юз ні-

ка мі па бло ку НА ТА?

Га за вая спрэч ка
На пра ця гу дзе ся ці год дзяў спрэч кі 

аб мар скіх ме жах ва Ус ход нім Між-

зем на мор'і за ста ва лі ся ла каль ным 

пы тан нем па між Грэ цы яй, Кіп рам і 

Тур цы яй. Ад нак зной дзе ныя тут у 

2009-м га за выя ра до ві шчы пе ра тва-

ры лі рэ гі ён у ад ну са стра тэ гіч ных 

арэн, дзе пе ра ся ка юц ца ін та рэ сы 

ЕС, кра ін Бліз ка га Ус хо ду і Паў ноч-

най Аф ры кі, ад зна чыў ТАСС. Важ-

ную ро лю так са ма ады гра лі Іта лія і 

Фран цыя, што толь кі ўсклад ні ла і без 

та го ня прос тыя ад но сі ны па між ЕС і 

Тур цы яй.

Па ва рот ны мо мант зда рыў ся, ка лі 

ў жніў ні 2015-га італь ян скі кан цэрн 

Enі ад крыў на егі пец кай мар ской тэ-

ры то рыі буй ное га за вае ра до ві шча 

Zohr. Зна ход ка азна ча ла, што ў рэ гі ё-

не рап там з'я ві лі ся рын ка выя аб' ёмы 

пры род на га га зу. Enі, якая так са ма 

з'яў ля ец ца вя ду чым апе ра та рам па 

зда бы чы га зу на Кіп ры, пра па на ва ла 

план па аб' яд нан ні кіпр ска га, егі пец-

ка га і із ра іль ска га га зу, які б пе ра-

пра цоў ваў ся на егі пец кіх за во дах і 

па стаў ляў ся ў Еў ро пу ў якас ці ЗПГ 

(звад ка ва ны пры род ны газ). Італь-

ян ская кам па нія з'яў ля ец ца вя ду чым 

ак цы я не рам ад на го з двух егі пец кіх 

ЗПГ-за во даў. У гэ тым на пер шы 

по гляд уза е ма вы гад ным су пра цоў-

ніц тве не знай шло ся мес ца Тур цыі, 

якая ва ло дае вя лі кай тру ба пра вод-

най інф ра струк ту рай у Еў ро пе і даў-

но прэ тэн дуе на ро лю рэ гі я наль на га 

энер ге тыч на га цэнт ра.

У 2018 го дзе фран цуз скі гі гант 

Total (трэ цяя па аб' ёме вы руч кі кам-

па нія ЕС) стаў парт нё рам Enі па рас-

пра цоў цы ўсіх га за вых ра до ві шчаў 

на Кіп ры. Ад на ча со ва Кіпр афі цый на 

па га дзіў ся экс пар та ваць газ на егі-

пец кія ЗПГ-за во ды. Гэ та па вя лі чы ла 

ро лю Фран цыі ў рэ гі ё не і яшчэ больш 

ад су ну ла Тур цыю на зад ні план.

Пас ля здзел кі Ні ка сіі з Ка і рам 

Тэль-Авіў, які ра ней за дум ваў ся аб 

бу даў ніц тве пад вод на га га за пра во-

да Із ра іль—Тур цыя, так са ма за клю-

чыў кант ракт на про даж свай го га зу 

Егіп ту.

Тур цыя вы ка за ла сваё стаў лен не 

да та го, што ад бы ва ец ца, праз се-

рыю ва ен ных ву чэн няў, па сы ла ю чы ў 

кіпр скія во ды раз вед валь ныя ка раб лі 

з ва ен на-мар скім су пра ва джэн нем. 

Кра і на па-ра ней ша му ад маў ля ец ца 

пры зна ваць мар скія ме жы Кіп ра, 

якія, лі чыць Ан ка ра, бы лі не за кон-

на пра ве дзе ны ў шко ду Тур цыі. На 

фо не ту рэц кіх ак цый аль янс Егіп та, 

Із ра і ля, Кіп ра і Грэ цыі па чаў атрым-

лі ваць усё боль шую пад трым ку з бо-

ку Фран цыі, Іта ліі і ЗША — кож ная з

гэ тых кра ін укла ла знач ныя срод кі ў 

зда бы чу ўсход не між зем на мор ска га 

га зу. Тур цыя, якая з'яў ля ец ца ад ным 

з най важ ней шых флан гаў НА ТА на 

Ус хо дзе, дзе ян ні са юз ні каў па аль ян-

су ўс пры мае не інакш як здра ду.

Мост у Аф ры ку
Яшчэ ад ным важ ным удзель ні кам 

між зем на мор ска га га за ва га су праць-

ста ян ня за ста ец ца Лі вія — ма быць, 

адзі ны ту рэц кі са юз нік у рэ гі ё не. Але 

тут важ на мець на ўва зе, што га вор-

ка ідзе вы ключ на аб лі вій скім ура дзе 

Са ра джа, які з'яў ля ец ца толь кі ад ной 

з су праць лег лых сіл у ахоп ле най гра-

ма дзян скай вай ной дзяр жа ве.

У 2019 го дзе з да па мо гай Лі віі 

Тур цыя па спра ба ва ла вы рвац ца 

з рэ гі я наль най га за вай іза ля цыі, 

пад пі саў шы з Тры па лі ўлас нае па-

гад нен не аб мар ской дэ мар ка цыі. 

Да ку мент вы зна чае мак сі маль ную 

мар скую зо ну для Тур цыі, па збаў-

ля ю чы лю бы з грэ час кіх аст ра воў 

кан ты нен таль на га шэль фа або вы-

ключ най эка на міч най зо ны пра воў 

на ра до ві шчы вы кап няў. Та кім чы-

нам Ан ка ра на мер ва ла ся зай мець 

да дат ко выя пра ва выя ры ча гі, каб 

у да лей шым аспрэ чыць грэ час кія і 

кіпр скія мар скія ме жы.

Акра мя дэ мар ка цыі, Ан ка ра і Тры-

па лі да мо ві лі ся аб вай ско вым су пра-

цоў ніц тве і ту рэц кай да па мо зе ўра ду 

Са ра джа, які зма га ец ца з Лі вій скай 

на цы я наль най ар мі яй ге не ра ла Ха-

лі фы Хаф та ра. Апош ня га пад трым-

лі ва юць Фран цыя і Егі пет.

Умя шан не Ан ка ры да зво лі ла Са-

ра джу ад кі нуць сі лы Хаф та ра, якія 

ў па чат ку го да за яў ля лі аб хут кім 

узяц ці Тры па лі. За ха ваў шы дзе ю чы 

рэ жым у Лі віі, Тур цыя за бяс пе чы ла і 

за ха ван не сва іх мар скіх па гад нен няў, 

пас ля ча го пе рай шла да ак тыў ных 

дзе ян няў, па чаў шы ад праў ляць свае 

суд ны да бе ра гоў Грэ цыі і Кіп ра.

Пры гэ тым ЕС афі цый на не пры-

знаў дзе ян не лі вій ска-ту рэц ка га ме-

ма ран ду ма, які пра вёў вер ты каль ную 

лі нію праз Між зем нае мо ра. Пас ля 

гэ та га, як па ве да міў ТАСС, Грэ цыя, 

Із ра іль і Кіпр пад пі са лі па гад нен не аб 

бу даў ніц тве пад вод на га тру ба пра во да 

EastMed для транс пар ці роў кі га зу

з Ус ход ня га Між зем на мор'я ў Еў ро-

пу. Гэ ты пра ект ак тыў на ла бі ра ва лі 

ў ЗША.

Фрэ га ты і зні шчаль ні кі
6 жніў ня кі раў ні кі МЗС Грэ цыі і 

Егіп та пад пі са лі па гад нен не аб дэ-

мар ка цыі мар скіх зон у Між зем на-

мор'і. Да ку мент ужо ра ты фі ка ва ны 

пар ла мен та мі дзвюх кра ін. На дум ку 

Афін, па гад нен не з Егіп там за ма цоў-

вае пра ва грэ час кіх аст ра воў на мар-

скі шэльф і вы ключ ную эка на міч ную 

зо ну. Ан ка ра за яві ла, што не пры знае 

гэ ты да ку мент, і рас па ча ла ад па вед-

ныя дзе ян ні ў ад каз. У спрэч ны ра ён 

на кі ра ва ла ся ту рэц кае суд на Oruc 

Reіs у су пра ва джэн ні пя ці ва ен ных 

ка раб лёў для сей сміч най раз вед кі на 

грэ час кім мар скім шэль фе ка ля вост-

ра ва Кас тэ ла ры за. У ад каз Грэ цыя 

пры вя ла ўзбро е ныя сі лы ў ба я вую 

га тоў насць і за яві ла, што бу дзе ад-

стой ваць свае су ве рэн ныя пра вы.

Грэ час кі флот узяў на су пра ва-

джэн не ту рэц кую эс кад ру, што на ват 

пры вя ло да не вя лі ка га су тык нен ня 

ка раб лёў. Ге не раль ны штаб на цы я-

наль най аба ро ны Грэ цыі афі цый на 

не па цвер дзіў гэ тую ін фар ма цыю, 

хоць аба рон ны пар тал defence-poіnt.gr 

па ве дам ляў, што ту рэц кі фрэ гат 

Kemalreіs спра ба ваў пра та ра ніць 

грэ час кі Lіmnos. Сі ту а цыю больш ці 

менш пра свят ліў пар тал аrmyvoіce.gr, 

рас па вёў шы, што ка раб лі хут чэй

«за кра ну лі» адзін ад на го, што мо жа 

зда рыц ца пры ма неў ра ван ні ў не вя-

лі кай пра сто ры.

Зні шчаль ні кі дзвюх кра ін пе ра сле-

да ва лі адзін ад на го ў не бе над вост-

ра вам Кас тэ ла ры за, што вель мі на-

па ло ха ла ту рыс таў. Но вым ад ка зам 

на ту рэц кі вы клік ста лі рас па ча тыя 

ву чэн ні «Эў но мія» (імя ан тыч най ба-

гі ні за кон на сці) — су мес ныя ма неў ры 

ўз бро е ных сіл Грэ цыі, Кіп ра, Фран цыі 

і Іта ліі. Тым ча сам на Крыт з ААЭ пры-

бы лі най ноў шыя зні шчаль ні кі F-16.

Ця пер акра мя Oruc Reіs у Між зем-

на мор'і ге о ла га раз вед кай зай ма юц ца 

яшчэ два ту рэц кіх суд ны — Barbaros 

Hayreddіn і Yavuz. Апош няе мяр куе 

пра во дзіць бу рэн не ка ля бе ра гоў 

Кіп ра да 15 ве рас ня. На дум ку прэ зі-

дэн та Тур цыі Та і па Эр да га на, дзе ян ні 

Ан ка ры ў Між зем ным мо ры «цал кам 

апраў да ны з пунк ту гле джан ня між-

на род на га пра ва».

Сі ту а цыя за ста ец ца скла да най. 

Грэ цыя, Кіпр і Фран цыя вы сту па юць 

за ра шу чыя дзе ян ні ў да чы нен ні да 

Тур цыі. Ін шыя рэ гі я наль ныя дзяр жа-

вы, та кія як Іта лія, Маль та і Іс па нія, 

імк нуц ца не ра біць рэз кіх за яў, хут-

чэй за ўсё, з-за ка мер цый ных ін та-

рэ саў, якія звяз ва юць гэ тыя кра і ны 

з Тур цы яй. Бер лін за клі кае ба кі да 

кам пра мі саў, але ў сва ёй між зем на-

мор скай па лі ты цы час та аба пі ра ец ца 

на Фран цыю. Што да ты чыц ца ЗША, 

то Ва шынг тон пла нуе вы ка рыс таць 

свой га лоў ны ры чаг — эка на міч ныя 

санк цыі.

У ча кан ні здзел кі
Афі ны ча ка юць ад ЕС поў най са-

лі дар нас ці і за клі ка юць да санк цый 

су праць Тур цыі. Але кі раў нік еў ра-

пей скай дып ла ма тыі Жа зэп Ба рэль 

па пя рэ дзіў, што ад Бру се ля не вар та 

ча каць кан крэт ных кро каў. Грэ час-

кія ва ен ныя па тра бу юць са лі дар нас ці 

ад НА ТА, на зы ва ю чы не пры маль ным 

нейт ра лі тэт бло ка ў спрэч цы па між 

яго чле на мі.

Гер ма нія, якая ця пер ця пер з'яў-

ля ец ца стар шы нёй ЕС, спра буе вы-

сту піць па ся рэд ні кам у кан флік це. 

Кі раў нік ня мец ка га МЗС Хай ка Ма ас 

пра во дзіць чаў ноч ную дып ла ма тыю 

па між Афі на мі і Ан ка рой, уга вор ва-

ю чы ба кі сес ці за стол пе ра моў. Ён 

па раў наў сі ту а цыю са шпа цы рам па 

краі прор вы і па пя рэ дзіў аб ры зы цы 

ка та стро фы. Па куль што за клі кі ня-

мец ка га дып ла ма та не бы лі па чу тыя.

У МЗС абедз вюх кра ін ка жуць, 

што га то выя да пе ра моў. Але ту рэц кі 

прэ зі дэнт Рэ джэп Та іп Эр да ган аб ві-

на вач вае Афі ны ў ба яз лі вас ці і за ма-

ху на ту рэц кія ін та рэ сы і вы клю чае 

са ступ кі. А грэ час кі прэм' ер-мі ністр 

Кі ры а кас Мі ца та кіс анан са ваў да-

лей шае па шы рэн не бе ра га вой зо ны 

ва кол грэ час кіх аст ра воў на за хад — 

пра ва ка цыя ў ва чах Тур цыі.

Апы та ныя «Бі-бі-сі» экс пер ты за ў-

ва жа юць, што га за вы кан флікт — не

га лоў ная пры чы на, кры зіс не маг чы-

ма раз гля даць асоб на ад спрэч кі аб 

ме жах, роз ных тлу ма чэн нях мар ско-

га пра ва і на цы я на ліс тыч ных пра ек-

таў, а так са ма но вых геа па лі тыч ных 

рэа лій. На сель ніц тва Грэ цыі скла дае 

менш чым 11 міль ё наў ча ла век, і яно 

ска ра ча ец ца. Тур цыя ж на ліч вае 

82 міль ё ны жы ха роў, і гэ тая коль касць

рас це. Не су па стаў ныя і ўзбро е ныя 

сі лы дзвюх кра ін. «Грэ цыя не мо жа 

су праць ста яць Тур цыі ў адзі ноч-

ку», — за ўва жыў «Бі-бі-сі» Дзі міт ры 

Тры ан та фі лу, пра фе сар між на род-

ных ад но сін у стам буль скім уні вер сі-

тэ це Ка дзі ра Хас. — Грэ цыя па воль на 

вы бу доў ва ла ка а лі цыю і па вя ліч ва ла 

дып ла ма тыч ную ак тыў насць. Еў ра-

 са юз па сту по ва пры няў па зі цыю Грэ-

цыі, гэ та на па ло ха ла Ан ка ру і за гна ла 

яе ў вугал».

Фак тыч на га вор ка аб ан ты ту рэц-

кай во сі, сфар мі ра ва най з двух трох-

кутні каў — Із ра іль—Грэ цыя—Кіпр і 

Егі пет—Грэ цыя—Кіпр — пры пад-

трым цы Фран цыі, ка жа Га лія Лін-

дэнш тра ус, стар шы су пра цоў нік Ін-

сты ту та на цы я наль най бяс пе кі Тэль-

Авіў ска га ўні вер сі тэ та. Уз мац ні ла 

гэ ты не фар маль ны аль янс і нар ма лі-

за цыя дып ла ма тыч ных ад но сін па між 

Із ра і лем і ААЭ. Ад нак усе ўдзель ні кі 

«во сі» ма юць улас ныя мэ ты, і на ват 

ка лі ця пер яны пад трым лі ва юць Грэ-

цыю, у доў га тэр мі но вай перс пек ты-

ве пры ход но вых гуль цоў мо жа быць 

ёй не вы гад ны, ад зна чыў Ёрук Ішык, 

экс перт у га лі не рэ гі я наль най бяс пе кі 

са Стам бу ла.

Гэ ты кры зіс мо жа ства рыць і маг-

чы масць для эпа халь най здзел кі, 

лі чыць пра фе сар Дзі міт ры Тры ан та-

фі лу. Эс ка ла цыя не бяс печ ная, але 

яна мо жа пры му сіць Грэ цыю і Тур-

цыю сес ці за стол пе ра моў і па спра-

ба ваць знай сці па лі тыч нае ра шэн не 

іх роз на га лос сяў. Як па ве да міў ТАСС, 

сі ту а цыя ў Між зем ным мо ры бу дзе 

ў цэнт ры ўва гі са мі та ЕС, які мае ад-

 быц ца 24-25 ве рас ня. Маг чы ма, на 

фо ру ме ўдас ца вы ра шыць гла баль-

нае су праць ста ян не. Пры нам сі, та кія 

спа дзя ван ні ёсць.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

ПЕ РА ПА ЛОХ У МІЖ ЗЕМ НА МОР'І
Ча му на па лі лі ся ад но сі ны па між Грэ цы яй і Тур цы яй?

— Но вы се зон вы ад кры ва-

еце па ста ноў кай «Па не Ка хан-

ку», якая ў вас ідзе ўжо дзе сяць 

га доў. Ці змя ня ец ца з ча сам ус-

пры ман не гэ та га спек так ля ва мі 

і аў ды то ры яй?

— У спек так ля «Па не Ка хан-

ку» — уда лы твор чы лёс. Яго па-

гля дзе лі ў мно гіх кра і нах. І гэ та 

тая па ста ноў ка, на мой по гляд, 

якая да зва ляе зра зу мець на шу 

кра і ну. Та му «Па не Ка хан ку» для 

нас з'яў ля ец ца та кім гаст роль ным 

пра кат ным спек так лем, з якім не 

со рам на вый сці на лю бую пля-

цоў ку і рас ка заць пра нас, бе ла-

ру саў. Ён ка рыс та ец ца по пы там 

у гле да чоў і вы клі кае рэ за нанс, 

ку ды б мы ні пры еха лі. Па мя таю, 

у рам ках «Вя лі кіх гаст ро ляў» мы 

па каз ва лі яго, зда ец ца, у Чэ ля бін-

ску, і пад час пер ша га ак ту пуб лі ка 

па во дзі ла ся бе вель мі стры ма на. 

Я ў пе ра пын ку па ці ка віў ся, ча му 

так, і ака за ла ся, што яны не ча ка-

лі та кой па ста ноў кі ад бе ла ру саў, 

бо там жа цэ лая гіс то рыя. Гэ ты 

спек такль ла мае стэ рэа тып нае 

ўяў лен не пра нас і на шу кра і ну, 

ад кры вае ўсё з но ва га ра кур су.

— У пла нах тэ ат ра на сё лет ні 

се зон шмат ці ка вых па ста но вак, 

у тым лі ку і «Граф Мон тэ-Крыс-

та». Пры ад крый це та ям ні цу, як 

збі ра е це ся рас стаў ляць ак цэн-

ты?

— Гэ та бу дзе рок-опе ра. Сю-

жэт жа вя до мы: ча ла век не спра-

вяд лі ва асу джа ны па да но се і ад-

бы вае па ка ран не. І по тым лёс дае 

яму ў ру кі меч ад пла ты. Ён мо жа 

ад помс ціць сва ім во ра гам. І вось 

тут вель мі важ на ад чуць і не пе-

рай сці мя жу па між ба раць бой са 

злом і ім са мім. Бо ў та кой ба раць-

бе ча ла век мо жа лёг ка пе рай сці 

на ін шы бок і ачар ніць сваю ду шу. 

Гля дзі це, Граф Мон тэ-Крыс та тра-

ціць усе свае ба гац ці на помс ту, 

а ў кан цы за дум ва ец ца, ці пра-

віль на ён зра біў? Та му што ў вы-

ні ку за гі ну ла дзі ця! І па ра докс у 

тым, што ў кан цы ге рой пра ба чае 

Да нгла ру, а той за ста ец ца та кім 

жа, які быў. Без умоў на, у гэ тым 

тво ры га лоў най з'яў ля ец ца тэ ма 

спра вяд лі вас ці. І ме на ві та яе мы 

ра зам з Іга рам Скрып кай і Ці му рам 

Ка лі ноў скім імк нём ся пра вес ці і 

ўва со біць у му зыч ную дра ма тур-

гію. Я доў га ду маў, ча му «Граф 

Мон тэ-Крыс та» та кі па пу ляр ны? 

І прый шоў да вы сно вы, што ня ма 

ў све це ча ла ве ка, які б не су тык-

нуў ся па жыц ці з не спра вяд лі-

вас цю і не жа даў ад пла ты. Та му, 

маг чы ма, лю дзі, якім не ўда ло ся 

ад помс ціць сва ім крыў дзі це лям, 

спа дзя юц ца, што ў Мон тэ-Крыс-

та атры ма ец ца, бо да бро па він на 

пе ра ма гаць зло.

— Ка лі гля дзець на ва шу 

твор чую бія гра фію, то склад-

ва ец ца ўра жан не, што вы ў лю-

бой спра ве ча ла век па спя хо вы. 

Пры чы най та му — ва ша ўда ча 

аль бо імк нен не заў сё ды ва ўсім 

раз бі рац ца дас ка на ла, па глыб-

ля ю чы ся ў дэ та лі?

— Ка лі ёсць вет разь, то ён шу-

кае вет ру. І ка лі зна хо дзіць яго, то 

ка ра бель плы ве. У вет ра зя ёсць 

унут ра нае імк нен не шу каць ве цер 

і, як пра ві ла, ён яго зна хо дзіць. 

Так са ма і рэ жы сёр ня спын на зна-

хо дзіц ца ў по шу ку. Яму па трэб на 

тэ ма, якая бу дзе яго акры ляць 

і на тхняць. І тут яшчэ пры сут ні-

чае важ ны мо мант — рэ жы сёр 

па ві нен тон ка ад чу ваць час. 

У кож на га пе ры я ду заў сё ды ёсць 

тэ мы, якія гу чаць. Ка лі ўзяць п'е-

сы Шэкс пі ра, то ў іх ён фак тыч на 

апі саў цэ лы жыц цё вы цыкл. Ста-

леў яго ге рой, кра і на пе ра жы ва ла 

роз ныя ча сы. Ад нак не вы пад ко ва 

аў тар за кан чвае «Бу рай», тво рам 

пра ўсё да ра ван не... Рэ жы сёр па-

ві нен уваж лі ва слу хаць і пра па-

ноў ваць гле да чам тое, што бу дзе 

ці ка ва і ак ту аль на. І тут пос пех, 

уда ча — рэ чы дру гас ныя, я на іх 

не звяр таю ўва гі. Адзі нае, пра што 

мне да во дзіц ца ду маць, — гэ та 

пра ін та рэс гле да ча. Ка лі лю дзі 

не ідуць у тэ атр, тэ ат ру скла да на 

вы жыць.

— На ваш по гляд, ча му сён ня 

лю дзі час цей ідуць на ка ме дыю 

аль бо не ідуць у тэ атр на огул? 

Тэ атр — гэ та мас тац тва для 

абра ных?

— Тут як і з лю бым ін шым мас-

тац твам. На прык лад, кі но — для 

абра ных ці ма са вае? Шмат лю-

дзей хо дзіць на за баў ляль ныя 

філь мы, а два дзя сят кі збі ра юц-

ца, каб па гля дзець элі тар нае кі но. 

Та му, на маю дум ку, су час ны тэ-

атр па ві нен уліч ваць усе ін та рэ сы 

аў ды то рыі і да ваць поў ны спектр 

па ста но вак, якія б за да во лі лі раз-

на стай ны густ пуб лі кі.

Рэд ка бы ва юць спек так лі, у 

якіх усё сы хо дзіц ца ідэа льна, бо 

та ды гэ та шэ дэўр. Але ж у тым і 

пры ваб насць тэ ат ра, што ён увесь 

час ру ха ец ца і ўдас ка наль ва ец ца. 

Бо ты ж за пыт ва еш ся бе: ча му не 

атры ма ла ся, ча му ня ма рэ за нан-

су? А пры чы на мо жа быць прос та 

ў тым, што не су па лі спек такль, 

мес ца і час, дзе яго па каз ва юць.

— Вы ўжо не пер шы год вы-

яз джа е це з гаст ро ля мі ў Ра сію. 

Што да юць ва шай тру пе гэ тыя 

па езд кі і як вас пры мае но вая 

пуб лі ка?

— Вя лі кія гаст ро лі акры ля юць 

тру пу, бо яны па шы ра юць на шы 

твор чыя га ры зон ты. Тэ атр мае 

тры склад ні кі — вы твор часць, па-

каз спек так ляў, фес ты валь ная ды 

гаст роль ная дзей насць. Ка лі хоць 

адзін з гэ тых склад ні каў ад сут ні-

чае, то ра бо та тэ ат ра не паў на вар-

тас ная. Спа чат ку мы жы вём ства-

рэн нем но ва га спек так ля. По тым 

нам хо чац ца па ка заць яго на фес-

ты ва лях пра фе сій на му жу ры, каб 

атры маць якас ную ацэн ку сва ёй 

пра цы. І, без умоў на, мы жа да ем 

па да рыць яго но вай пуб лі цы, каб 

яна так са ма аца ні ла на шу ра бо-

ту. Вя до ма, у го ра дзе, дзе нас 

ве да юць, лю бяць і пад трым лі-

ва юць, нам доб ра. Але не менш 

важ на за ва я ваць но ва га гле да ча. 

Гаст ро лі — заў сё ды эк за мен для 

ак цё ра. Так мы мо жам ба чыць, 

наколь кі мы ці ка выя ін шым лю-

дзям і кра і нам.

— Ка лі ка заць пра ва шы 

спек так лі для дзя цей, у якім кі-

рун ку пла ну е це ру хац ца тут?

— Мы ха це лі зра біць па ста-

ноў ку каз кі Пуш кі на «Пра ца ра 

Са лта на» і вы пус ціць яе да но-

ва га го да, але за раз усё пе ра не-

сла ся. Ду маю, вер нем ся да сва ёй 

ідэі ў на ступ ным го дзе. Бу дзем 

пра цяг ваць пра цу з дзі ця чай аў-

ды то ры яй, бо толь кі так мож на 

вы ха ваць пуб лі ку, якая вер нец ца 

ў да рос лым уз рос це. Вель мі важ-

нае пер шае су да кра нан не дзі ця-

ці з тэ ат рам, каб не атры ма ла ся 

рас ча ра ван ня. Та му мы імк нём ся 

спек так лі для дзя цей ра біць на 

гэ тым жа год ным уз роў ні, бо ма-

лыя пры хо дзяць у тэ атр па цуд, 

па ўра жан ні.

— А як баць кам дзей ні чаць, 

каб пры віць дзі ця ці лю боў да 

тэ ат раль на га мас тац тва?

— Ве да е це, я не як пра чы таў, 

што ў ім пе ра тар скай сям'і па ход 

у тэ атр быў аба вяз ко вым ча ты ры 

ра зы на ты дзень. Гля дзе лі опе ру, 

ба лет, дра му, ка ме дыю. Гэ та ра-

бі ла ся для ду хоў на га ўзба га чэн-

ня. Бо тэ атр — гэ та мас тац тва, 

сустрэча з пры го жым ро біць ду шу 

вы са ка род най. І ка лі баць кі кла-

по цяц ца пра тое, каб малое раз-

ві ва ла ся ду хоў на, то для яго та кія 

дзе ян ні па він ны стаць жыц цё вай 

пра гра май. На жаль, сён ня ма тэ-

ры яль нае на пер шым пла не — як 

за ра біць, як да сяг нуць пос пе ху. 

Але ры нак без мас тац тва пры вя-

дзе да вы мі ра ння ча ла ве чай ду-

шы. Мож на не зга джац ца з тэ ат-

рам, спра чац ца з тым, што ён па-

каз вае, але ка лі пас ля спек так ля 

вы прый шлі і па ча лі пе ра чыт ваць 

твор, па якім ён па стаў ле ны, то вы 

ўжо ўзба га ці лі ся...

Лю дзі хо дзяць у ка вяр ні, на ста-

ды ё ны, а ча му б так са ма не пры-

хо дзіць у тэ атр? Ня хай не каль кі 

ра зоў на год. Мож на прый сці на 

спек такль з дзець мі, а по тым пай-

сці па ма ро зі ва, па га ва рыць пра 

ўба ча нае, пра жыц цё на огул.

— Як раз на фо не спа жы вец-

ка га стаў лен ня да жыц ця, мо жа, 

і губ ля ец ца тое, што пра па ноў-

вае тэ атр...

— Гэ та мя няе ўсю псі ха ло гію 

гле да ча. Бо ча ла век прызвычаіўся, 

што ку ды б ён ні прый шоў — яму 

пра па ноў ва юць ад ра зу вя лі кі вы-

бар ча го за ўгод на. Яму не па трэб-

на пры кла даць на ма ган ні, каб 

знай сці неш та пры ваб нае. Ры нак 

ро біць гле да ча ўнут ра ным гуль та-

ём. А за да ча тэ ат ра — як раз вы-

біць пуб лі ку з гэ та га ста ну раў на-

ва гі. Каб у лю дзей уз нік ла пра га 

шу каць іс ці ну ра зам з на мі.

— Вы з баць кам — лю дзі ад-

ной пра фе сіі. Ці звяр та е це ся да 

яго па па ра ду, аль бо слу ха е це 

толь кі ся бе?

— Я лі чу, што рэ жы сёр па ві-

нен слу хаць усіх, але кан чат ко вае 

ра шэн не пры маць аса біс та. Але, 

без умоў на, да баць кі я звяр та ю-

ся па па ра ды. У ма ла до сці, бы ло, 

ра іў ся па ней кіх пы тан нях на ват у 

пра цэ се пад рых тоў кі спек так ля, 

бо во пыт пры хо дзіць толь кі з ча-

сам. Я за пом ніў, як та та мне не як 

ска заў: «Сяр гей, рэ жы сёр — гэ та 

пра фе сія ма ра фон ца, та му раз-

ліч вай дыс тан цыю».

Але на ДРАП КО.

Фо та з ар хі ва тэ ат ра.

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧЫК:

«РЭ ЖЫ СЁР — ПРА ФЕ СІЯ МА РА ФОН ЦА, 
ДЗЕ ТРЭ БА РАЗ ЛІЧ ВАЦЬ ДЫС ТАН ЦЫЮ»

На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя Мак сі ма 

Гор ка га 19 ве рас ня ад кры вае но вы се зон. На пя рэ дад ні 

гэ та га на су стрэ чы з ка лек ты вам Сяр гей Ка валь чык (мас-

тац кі кі раў нік і рэ жы сёр тэ ат ра) ска заў, што для ак цё ра 

га лоў ная тры бу на — гэ та сцэ на, на якой ён мо жа і па ві нен 

нес ці лю дзям ідэа лы мі ру, гу ма ніз му і даб ра. Мы су стрэ-

лі ся з твор цам, каб па га ва рыць пра стан тэ ат раль на га 

мас тац тва, дыя лог з пуб лі кай і ўплыў ча су на твор часць 

і асо бу.

Яко га ко ле ру 
ме ло дыя?

У па чат ку ве рас ня ў На цы я наль ным цэнт ры 

су час ных мас тац тваў ад бы ло ся ад крыц цё між на-

 род най вы стаў кі «Му зы ка і свят ло». Удзель ні ка мі 

яе ста лі аў стрый скія і бе ла рус кія мас та кі, якіх 

аб' яд на ла тэ ма лю бо ві да му зы кі.

З аў стрый ска га бо ку прад стаў ле ны ра бо ты Сіль віі 

Эрэн рэйх, Элы Клі дор фер-Эгер, Аль бер та Шмід баў э ра, 

Вя рэ ны Пра нштэ тэр. Бе ла рус кае су час нае мас тац тва 

прад стаў ля юць Ма рыя Ба ры сен ка, Ган на Сі лі вон чык, 

Іван Се мі ле таў і Сяр гей Крыш та по віч.

Як му зы ка ўплы вае на нас? Як мы яе ўспры ма ем? Як 

праз ко лер пе ра даць ме ло дыю? Як уза е ма дзей ні ча юць 

куль ту ры кра ін з роз най гіс то ры яй? На гэ тыя і ін шыя 

пы тан ні мас та кі па спра ба ва лі знай сці ад ка зы. Не ка то-

рыя з ра бот ад сы ла юць гле да чоў да ма са вай куль ту ры.

На прык лад, арт-аб' ект Ма рыі Ба ры сен кі пад наз вай 

«Come together», з се рыі «Beatles» (2011 г.), аса цы ю ец ца 

ні з чым ін шым, як з вя до май му зы каль най гру пай. Ёсць 

і кар ці ны з са цы яль ным па сы лам, на прык лад ма лю нак 

Сіль віі Эрэн рэйх «Тан цоў шчы цы су праць ра ка» (2020 г.). 

Экс па зі цыя ўклю чае ў ся бе кар ці ны, вы ка на ныя ў

сты лі аб стракт на га экс прэ сі я ніз му, сім ва ліз му, фан тас-

тыч на га рэа ліз му. Так са ма на вы стаў цы прад стаў ле ны 

ка тэ го рыі арт-аб' ек та, ві дэа-ар ту і гра фі кі.

У тэкс це, пры све ча ным экс па зі цыі, Але на Ца гель-

ская пі ша: «У гэ тым го дзе лю дзі з мно гіх кра ін су тык-

ну лі ся з моц ны мі ўзру шэн ня мі. Вы стаў ка «Му зы ка і 

свят ло» — гэ та агуль ная ма ра аб «вы ля чэн ні» пла не ты, 

на па мін аб тым важ ным, што аб' яд ноў вае лю дзей ва 

ўсім Су све це».

Ху берт Турн хо фер — адзін з ку ра та раў вы стаў кі — 

з'яў ля ец ца ды рэк та рам га ле рэі «Кун стра ум» (ува хо дзіць 

у дзя сят ку леп шых у Ве не). З на вед валь ні ка мі ён па дзя-

ліў ся сва і мі мер ка ван ня мі на конт здзейс не на га пра ек та: 

«Пяць га доў я пра ца ваў вы клад чы кам у Мас коў скім 

Ін сты ту це за меж ных моў. За гэ ты час мне ўда ло ся па-

 зна ё міц ца з мас та ка мі, на ве даць мност ва вы ставак і май-

стэр няў. Та му мой густ вель мі спе цы фіч ны, не ты по ва 

аў стрый скі — я заў сё ды ад кры ты для но ва га во пы ту. 

Шэсць га доў та му я па зна ё міў ся з Але най Ца гель скай. 

Яна па ка за ла мне, што ў Бе ла ру сі вель мі шмат ча го 

ад бы ва ец ца. Прад ста ві ла мя не як мас та ка і па тэн цы яль-

на га ку ра та ра, га то ва га да су пра цоў ніц тва».

Ка лі па ча лі ар га ні зоў ваць вы стаў ку, з'я ві лі ся праб-

ле мы, вы клі ка ныя ка ра на ві ру сам, і «Му зы ку і свят ло» 

прый шло ся ад клас ці. Але по тым усё ж вы ра шы лі, што 

вы стаўка ад бу дзец ца, і Ху берт па чаў ад бі раць мас та коў 

са сва ёй кра і ны. «Я мяр кую, што атры ма ла ся вель мі 

моц ная і гар ма ніч ная вы стаўка, — ка жа Ху берт Турн хо-

фер. — За раз па пу ляр ныя экс пе ры мен таль ныя на прам кі: 

ін ста ля цыі, ак цы я нізм, хэ пі нін гі і ін шае. Але ўсё ж на 

рын ку больш за па тра ба ва ны жы ва піс. На вы ста ўцы ад-

люст ра ва на гэ тая тэн дэн цыя — жы ва піс і гра фі ка ў нас 

ідуць на пер шым мес цы. У ра бо тах бе ла рус кіх мас та коў 

пры сут ні ча юць тыя тэх ні кі і на прам кі, якія вель мі ша-

ну юц ца. На прык лад, дру ка ва ная гра фі ка. Гэ та асоб ны 

Су свет, да во лі ма лень кі, але ў ім іс ну юць не ве ра год ныя 

рэ чы. У ад ным толь кі аб ся гу дру ка ва най гра фі кі іс нуе 

сто пяць дзя сят роз ных тэх нік»...

Па ба чыць ра бо ты бе ла рус кіх і аў стрый скіх мас та коў 

мож на ў На цы я наль ным цэнт ры су час ных мас тац тваў 

да 1 ліс та па да.

Ары на КАР ПО ВІЧ.


