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Бат лей ка, яна ж бат ля ем ка, 

вяр тэп, жлоб — ста ра жыт ны жанр 

бе ла рус ка га мас тац тва, на род ны 

ля леч ны тэ атр. У ад роз нен не ад 

еў ра пей скіх «бра тоў», бе ла рус кая 

бат лей ка ар га ніч на ўвай шла ў на-

род ную куль ту ру і спа лу чы ла хрыс-

ці ян скія ма ты вы з фальк лор ны мі 

тра ды цы я мі, прад стаў ля ю чы гле-

да чам не толь кі біб лей скія сю жэ-

ты (ся род іх ка на ніч ны — на род ная 

дра ма «Цар Ірад»), але і са цы яль-

ныя са ты рыч ныя сцэн кі, бы та выя 

за ма лёў кі.

«Сцэ на» бат лей кі — ад мыс-

ло вая скры ня, па доб ная на ма-

лень кую царк ву, у якой верх ні 

ярус аба зна чае не ба схіл, вы рай, 

ся рэд ні — зям лю, а ніж ні, ка лі ён 

ёсць, — пек ла. 

Як ад зна ча юць спе цы я ліс ты Му-

зея гіс то рыі тэ ат раль най і му зыч-

най куль ту ры Бе ла ру сі, рас паў сю-

джан не на на шых зем лях бат лей-

ка атры ма ла ў ХVІ ста год дзі пры 

ак тыў най пад трым цы ма нас кіх 

ор дэ наў. Да след чы кі вы лу ча юць 

тры асноў ныя ты пы бат лей кі: кла-

січ ная, «ясель кі» і «ві цеб скі жлоб», 

у па ста ноў ках яко га вы ка рыс тоў-

ва ец ца тэ атр це няў. На жаль, ужо 

ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя 

ні вод най ары гі наль най бат лей кі ў 

Бе ла ру сі не за ха ва ла ся, але, дзя-

ку ю чы пра цы эт ног ра фаў, якія па-

спе лі за на та ваць сцэ на рыі ка ляд-

ных прад стаў лен няў, гіс то ры каў, 

мас та коў-рэ стаў ра та раў, тэ ат раз-

наў цаў, ак цё раў і рэ жы сё раў, гэ ты 

ўні каль ны на род ны тэ атр уда ло ся 

ад на віць.

ГІСТОРЫЯ З ПРАЦЯГАМ
Экс перт «Шко лы бат лей-

кі» мас так-рэ стаў ра тар Ган на 

ВЫ ГОН НАЯ ўспа мі нае, што яе 

ўлас ная бат ле еч ная гіс то рыя па-

ча ла ся амаль 30 га доў та му:

— Я скон чы ла Ака дэ мію мас-

тац тваў па спе цы яль нас ці «стан ка-

вы жы ва піс». Ве да е це, як заўж ды 

ка за лі пра дып лом бе ла рус ка га 

жы ва піс ца? «Пар ты зан пад ел-

кай». То-бок тэ май маг лі быць аль-

бо пар ты за ны ў ляс ным гу шча ры, 

аль бо яшчэ маш таб ныя «бу доў лі 

ста год дзя». А ў 90-я ад быў ся злом 

эпо хі і мож на бы ло вы бі раць лю бую 

тэ му. І як раз на той мо мант мас та-

кі-рэ стаў ра та ры ад наў ля лі ма гі лёў-

скую бат лей ку ХІХ ста год дзя для 

гіс та рыч на га му зея, му зея-тэ ат ра 

«Бе ла рус кай хат кі» — бат лей ка 

як куль тур ная з'я ва толь кі па ча ла 

ад ра джац ца. У Мі ры ад кры ла ся 

рэ стаў ра цый нае ву чы лі шча, і пе-

да го гі, якім ар хі тэк тар-рэ стаў ра тар 

Га лі на Жа ро ві на рас ка за ла пра ся-

мей ную бат лей ку, на столь кі за ха пі-

лі ся ідэ яй, што ўга ва ры лі яе вес ці 

па ста ян ны гур ток. А я па еха ла ў 

Мір пі саць свой дып лом жы ва піс ца, 

так са ма па бат лей цы, і пры вез ла 

доб ры ту зін ра бот. І по тым яшчэ 

га доў двац цаць ез дзі ла ў Мір як рэ-

жы сёр на род на га тэ ат ра «Бат лей-

ка». Але по тым прый шла пра вер ка 

і ска за ла, што так нель га, трэ ба 

дзве га дзі ны за ня ткаў што дня, а 

ў ву чы лі шчы як раз змя ня ла ся ад-

мі ніст ра цыя — сло вам, бат лей ку 

спі са лі, а маю па ло ву стаў кі ска-

ра ці лі. Ад ну скры ню я па кі ну ла ў 

спад чы ну Кан стан ці ну Пет ры ма ну, 

які ў вы ні ку і пад ха піў гэ ту спра ву, 

і ця пер ён адзін з са мых вя до мых 

бат ле еч ні каў.

Ін шыя скры ні і ляль кі Ган на Вы-

гон ная за бра ла да моў і мер ка ва ла, 

што на гэ тым бат ле еч ная гіс то рыя 

за вяр шы ла ся. Яно маг ло зда рыц-

ца і так, але як раз у гэ ты мо мант 

бе ла рус кіх рэ стаў ра та раў за пра-

сі лі ў Санкт-Пе цяр бург — зра біць 

вы стаў ку бе ла рус кай бат лей кі 

ў эт на гра фіч ным му зеі. А по тым 

Ган ну Вы гон ную з ка ле га мі клі ка лі 

ў рэ гі ё ны, дзя ку ю чы ча му свае бат-

лей кі з'я ві лі ся ў Іў еў скім, Ашмян-

скім, Бра гін скім му зе ях. Па вы ні ках 

га да вой ра бо ты з ся мей ны мі клу-

ба мі Бра гін шчы ны Ган на Аль бер-

таў на вы да ла не вя лі кі ме та дыч ны 

да па мож нік, які на гляд на і прос та 

тлу ма чыць па чат коў цам, як мож на 

зра біць скры ню — асно ву тэ ат ра, 

у чым асаб лі вас ці ля лек (на прык-

лад, у іх па він ны быць доў гія шыі, 

каб за ма ца ваць ва ла сы і дэ та лі 

адзен ня, а вось са мі ляль кі не вя-

лі кія, па ме рам да 30 сан ты мет раў, 

зруч ныя для ча ла ве чай ру кі, што кі-

руе пер са на жа мі і за ста ец ца не заў-

ва жа най у скры ні), як ра біць скры-

ню, якія тка ні ны і ма тэ ры я лы лепш 

пад бі раць для афарм лен ня — як ні 

дзіў на, спе цы я ліс ты ра яць сін тэ ты-

ку, інакш ад Ка ляд да Ка ляд да вя-

дзец ца зма гац ца з мол лю і час та 

ла таць ля леч ныя ўбо ры.

АД МІРА ДА РАСТОВА
За ча ты ры га ды ў «Шко ле бат-

лей кі» па дзя лі лі ся аса біс тым до-

све дам і прай шлі май стар-кла сы 

бат ле еч ні кі з Мін ска, Мі ра, Брэс та, 

Грод на, Баб руй ска, Ня сві жа, Асі-

по віч, Сло ні ма, Ашмян, Жы ро віц і 

мно гіх ін шых га ра доў і мяс тэ чак... 

Ба дай, са мая да лё кая ву ча ні ца — 

з Рас то ва-на-До не, эт ніч ная бе ла-

рус ка, якая ця пер жы ве ў Ра сіі і 

ма ры ла па ка заць там наш на род-

ны тэ атр. Ня даў на на Ка ля ды яна 

зла дзі ла сваё пер шае прад стаў-

лен не.

Вы ха ва цель ка дзі ця ча га сад ка 

Іры на Кіс ляк спе цы яль на пры еха ла 

аж но з аг ра га рад ка Ка ме ню кі, што 

ў сэр цы Бе ла веж скай пу шчы. Пры-

зна ла ся: даў но ма рыць па ста віць 

ра зам з дзець мі бат ле еч ны спек-

такль, але на ват не ве дае, з ча го 

па чы наць, та му пра шту дзі ра ва ла 

ўсё, што знай шла ў біб лі я тэ ках ды 

ў ін тэр нэ це, а па прак тыч ную да па-

мо гу звяр ну ла ся да пра фе сі я на лаў. 

«Пе ра ка на ла ся, што ўсё да лё ка не 

так прос та, як зда ва ла ся на пер шы 

по гляд, але ў той жа час на не каль-

кі кро каў на блі зі ла ся да сва ёй ма-

ры», — усмі ха ец ца Іры на.

Яе ка ле га, пе да гог да школь най 

аду ка цыі Да р'я Пу цін ца ва з Брэс-

та ка жа: «І ў мя не па куль што ёсць 

толь кі жа дан не, скры ні і ля лек ня-

ма, вось і шу каю пад каз кі, з ча го 

вар та па чы наць, як да лу чыць да 

спек так ля дзя цей і ўтры маць іх 

ува гу». Экс пер ты бат лей кі ра яць: 

дзе цям вар та раз да ваць ма лень-

кія да па мож ныя ро лі. На прык лад, 

пры зна чыць іх му зы ка мі, якія су-

пра ва джа юць эфек та мі з'яў лен не 

та го ці ін ша га пер са на жа: зва ноч-

кам — анё ла, буб нам ці тра шчот ка-

мі — сал да та, свіс туль ка мі — чор та 

і г. д. Во пыт пе да го гаў у сад ках і 

на род ных тэ ат рах па каз вае, што 

ін тэр ак тыў за хап ляе і аду хаў ляе 

на ват са мых ня прос тых дзя цей і 

пад лет каў. У свой час ме на ві та 

так, з за ня ткаў у гурт ку, за ха піў ся 

ляль ка мі вя до мы сён ня бе ла рус кі і 

ра сій скі тэ ат раль ны рэ жы сёр Аляк-

сандр Януш ке віч.

Скры ню, ра яць во пыт ныя бат-

лей шчы кі, для па чат ку мож на пе-

ра ра біць з паш то вай па сыл кі або 

ша фы дзі ця ча га сад ка. Ляль кі — 

з кар до ну, тка ні ны, па п'е-ма шэ 

аль бо на ват з куп лё ных за га то-

вак. Для аздаб лен ня каш тоў ныя 

ўсе ста рыя рэ чы: кры ху вы цві лыя 

шпа ле ры, шчыль ная фоль га і фан-

ці кі ад цу ке рак, ба бу лі ны хуст кі і 

су кен кі, па цер кі, тась ма — сло вам, 

тое, ча го час та ба га та ў ша фе ці 

на га ры шчы вяс ко вай ха ты, вар та 

толь кі па шу каць. «Бат лей ка — не 

толь кі па да рож жа ў ся рэд ня веч-

ча, не толь кі сін тэз і ак цёр ска га, 

і му зыч на га, і дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва, але і з'я ва 

хэнд-мэйд. Пра цэс вы ра бу скры ні 

і ля лек, рэ пе ты цый і прад стаў лен-

няў аб' яд ноў вае роз ныя па ка лен ні 

ў сям'і ці ка лек ты ве ад на дум цаў, і 

ў гэ тым ад на з пры чын па пу ляр нас-

ці ў наш час», — раз ва жае Ган на 

Вы гон ная.

СУЧАСНАСЦЬ І АРХЕТЫПЫ
— Я пе ра ка на ная, што па чы наць 

ста віць бат лей ку трэ ба з «Ца ра 

Іра да», — паў та рае яна вуч ням. — 

Для ча го? Каб зра зу мець асаб лі-

вас ці шпянь ко вай ляль кі, спе цы-

фі ку жан ру, каб усвя до міць са мае 

га лоў нае: бат ле еч ная ляль ка — не 

цац ка, не тэ ат раль ны рэ кві зіт. Гэ та 

ар хе ты по выя пер са на жы, якія нам 

да ста лі ся з ся рэд ня веч ча і ў якіх 

за кла дзе на сіс тэ ма каш тоў нас цяў, 

сак раль ны змест, у наш час амаль 

стра ча ны. Та му для ка зач ных па-

ста но вак, на мой по гляд, вар та 

зра біць асоб ную скры ню — ля леч-

ны тэ атр, які вы ка рыс тоў вае не ка-

то рыя пры ёмы бат лей кі. Або пры 

жа дан ні мож на спа чат ку па ка заць 

кла січ ную па ста ноў ку, а по тым — 

ма лень кія каз кі ці су час ныя ін тэр-

ме дыі «што зда ры ла ся ў на шым 

мес цы ў наш час, пас ля Рас тва 

Хрыс то ва». Ся мей ны тэ атр Па по-

вых, на прык лад, ро біць смеш ныя 

сцэн кі, што ў іх ад бы ло ся ў сям'і, а ў 

ад ной са школ вы дат на прад ста ві лі 

з вы ка ры стан нем кла січ ных ля лек 

су час ны сю жэт — збор ма ку ла ту-

ры. Ад нак да лё ка не ўсе не рэ лі гій-

ныя спек так лі «ле зуць» у бат лей ку 

і да лё ка не ўсе су час ныя эле мен ты 

вар та вы ка рыс тоў ваць у па ста ноў-

ках. На прык лад, жы вая скрып ка ці 

лі ра, ін шыя на род ныя ін стру мен-

ты — гэ та ўжо 80 % пос пе ху, а вось 

фа наг ра ма, на ад ва рот, «за б'е» ўсё 

ўра жан не, та му па ста рай це ся па-

збя гаць яе.

Але на Ва ле віч кі руе бат лей кай у 

ня дзель най шко ле брэсц ка га Свя та-

Мі ка ла еў ска га брац ка га хра ма: 

«Я пры вез ла з са бой ляль кі, але ў 

вы ні ку на ват да ста ваць іх не ста ла, 

бо зра зу ме ла, на коль кі яны не дас-

ка на лыя. Але за тое ця пер ве даю, 

у якім кі рун ку пра ца ваць».

Мас тац кі кі раў нік ста ліч най 

«Бат лей кі-ча ра дзей кі» Ула дзі мір 

Брэк па га джа ец ца: «Я тэ ат раз на-

вец па аду ка цыі, за ха піў ся бат лей-

кай яшчэ ў Ака дэ міі мас тац тваў, а 

по тым зра біў скры ню сам. На ват 

ка лі ўжо зай ма еш ся гэ тай спра вай 

і, зда ец ца, доб ра яе ве да еш — усё 

ад но ці ка ва па слу хаць до свед ін-

шых, па чуць не ка то рыя тон ка сці 

па-за ка но нам».

...Пры вон ка вай пра ста це мас-

тац тва бат лей кі па воль нае і глы бо-

кае, шмат слой нае. Ву чыц ца ства-

раць цу ды — ляль ка мі, го ла сам, 

свят лом і гу кам — трэ ба шмат, і 

на гэ тым шля ху ча ка юць усё но-

выя ад крыц ці. І ўсё ад но кож нае 

прад стаў лен не бу дзе твор чым экс-

пе ры мен там, па-свой му ад роз ным 

ад ін шых. Ма быць, у гэ тым і ёсць 

яго ха раст во?

— Га лоў ная не бяс пе ка для бат-

лей кі — ка лі ўсе пач нуць зай мац ца 

ёй ма са ва і не пра фе сій на, не ўні-

ка ю чы ў сэнс, вы но сіць ка мер нае 

прад стаў лен не на ву лі цу, для ча го 

яно ў прын цы пе не пры зна ча на, 

па каз ваць з кож най на го ды і без 

яе... Дзя ка ваць Бо гу, та кія хва лі 

ўжо бы лі і сыш лі, — ка жа Ган на 

Вы гон ная. — Ця пер бат лей кі час та 

ад ра джа юц ца ў сем' ях, за хоў ва ю-

чы сваю асаб лі вую ка мер насць і 

на строй ка ляд на га цу да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК, 

фо та аў та ра.

Асэн са ваць сак раль ны змест ка ляд ных гіс-

то рый і па да браць ін та на цыю, якая за чэ піць 

гле да ча, адап та ваць ста ра жыт нае мас тац тва 

для су час ных дзя цей і не згу біць ат мас фе ру 

ся мей най утуль нас ці ў па го ні за ві до ві шчам. 

Вось ужо ча ты ры га ды за пар за вяр шаль ным 

акор дам фес ты ва лю бат ле еч ных і ля леч ных 

тэ ат раў «Ня бё сы» ў Мін ску на ба зе ня дзель-

най шко лы пры Свя та-Елі са ве цін скім ма нас-

ты ры пра хо дзіць «Шко ла бат лей кі». На яе за-

ня тках, лек цы ях і май стар-кла сах эн ту зі яс ты 

з роз ных рэ гі ё наў, па чат коў цы і пра фе сі я на-

лы, ак цё ры і пе да го гі, вы ву ча юць сак рэ ты та-

кіх прос тых, зда ва ла ся б, ля лек і бат ле еч най 

скры ні, дзе ляц ца сва і мі на пра цоў ка мі аль бо 

да вед ва юц ца, з ча го на огул па чаць, ла дзяць 

ім пра ві за ва ныя рэ пе ты цыі — а га лоў нае, зна-

хо дзяць ад на дум цаў, якія пад трым лі ва юць 

і да па ма га юць ад но ад на му ў ад ра джэн ні бат-

лей кі.

«ЛЯЛЬ КА — НЕ ЦАЦ КА»!
З ча го па чы на юц ца цу ды, і хто ідзе ў су час ныя бат ле еч ні кі

Ган на ВЫ ГОН НАЯ па каз вае, як мож на вы ра шыць воб ра зы біб лей скіх пер са на жаў.

Удзель ні кі май стар-кла са «Шко лы бат лей кі» ра зы гры ва юць сцэн ку з анё ла мі.

Ме та дыч ны да па мож нік «Бат лей ка як ся мей ны тэ атр» утрым лі вае апі сан ні, 
фо та здым кі і на ват чар ця жы ля лек і скры ні.

У магілёўскай традыцыі лялькі бязногія.


