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Ба лет з'я віў ся ў рэ пер-

ту а ры На цы я наль на га ака-

дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра 

Бе ла ру сі. Але па вя лі кім ра-

хун ку гэ та прэм' е ра ўсё ж 

та кі па чат ку ХХ ста год дзя: 

адзін са спек так ляў ле ген-

дар ных «Рус кіх се зо наў» 

Сяр гея Дзя гі ле ва, што не-

ка лі ска ры лі Еў ро пу, ад на віў 

на сцэ не бе ла рус ка га Вя лі-

ка га на род ны ар тыст Ра сіі 

Анд рыс Лі е па.

Зрэ шчы, ме на ві та да гіс-

то рыі су свет на га ба ле та і 

трэ ба ад но сіць гэ тую па ста-

ноў ку. У па чат ку мі ну ла га 

ста год дзя «Рус кія се зо ны» 

здзейс ні лі са праўд ную рэ-

ва лю цыю, пры чым не толь-

кі сцэ ніч ную, але і ў му зы цы. 

У 1910 го дзе быў па стаў ле-

ны ба лет «Жар-птуш ка», а 

«Пят руш ка», што з'я віў ся ў 

1911 го дзе, лі та раль на пе-

ра вяр нуў му зыч ны свет Еў-

 ро пы. Но вае ад чу ван не 

ХХ ста год дзя пра па на ваў 

Ігар Стра він скі: ка зач ная 

гіс то рыя ў яго ін тэр прэ та цыі 

на бы ла дра ма тыч нае гу чан-

не і зу сім не ты по вы фі нал 

для рус кіх ка зак: да бро не 

аба вяз ко ва пе ра ма гае, на-

ват ка лі нам гэ та га вель мі 

хо чац ца. На па чат ку ўсё і вы-

гля дае як каз ка...

Прэм' е ра ба ле та «Пят-

руш ка» бы ла прад стаў ле на ў 

Па рыж скім тэ ат ры «Шат ле» 

ў 1911 го дзе і ме ла аша лам-

ляль ны пос пех. У спа лу чэн-

ні з му зы кай Стра він ска га 

ха рэа гра фія Мі ха і ла Фо кі на 

па да ва ла ся на ва тар скай. 

Але сю жэт і яго вы ра шэн не 

бы лі за кла дзе ныя аў та рам 

ліб рэ та, за сна валь ні кам аб'-

яд нан ня «Свет мас тац тва» 

Аляк санд рам Бе нуа, які 

ства рыў сцэ наг ра фію ў па-

ста ноў цы.

Зра зу ме ла, ча му еў ра-

пей ска му гле да чу та го ча-

су трэ ба бы ло па каз ваць 

ад мет нас ці Санкт-Пе цяр-

бур га: гэ та бы ла ня ба ча ная 

эк зо ты ка. Увесь гэ ты спек-

такль ство ра ны з раз лі кам 

на «та го» гле да ча. Тут на-

род ныя гу лян ні (і ма ты вы), 

прос ты люд, што ве ся ліц ца 

пад час Мас ле ні цы, — дзі ва 

дзіў нае, каб у вы тан ча ным 

ба ле це ў той час на огул па-

каз ва лі звы чай ных лю дзей 

«з ву лі цы». А зрэш ты — гэ та 

ж у Па ры жы... Па воп рат цы 

зра зу ме ла, што за кра і на 

і які гэ та час. На ват мядз-

ведзь, яко га вы вод зяць 

на сцэ ну пад час на род-

ных гу лян няў, з'яў ля ец ца 

ад ным з сім ва лаў куль-

ту ры, якую «Рус кія се зо-

ны» ад кры ва лі Еў ро пе. 

Ага лом ша ная — ка лі 

на ват у ба ле це хо дзяць 

мядз ве дзі — Еў ро па ад-

рэ ага ва ла: «Ух!..» Та ко-

га яшчэ не ба чы лі.

Да та го ж дэ ка ра цыі 

да спек так ля, ство ра ныя 

Аляк санд рам Бе нуа, ма-

ля ва лі Ад мі ра лцей ства, 

Іса а кі еў скі са бор у Пе-

цяр бур гу, а так са ма 

Мар са ва по ле, на якім, 

згод на з сю жэ там «Пят руш-

кі», пра ца ваў ба ла ган ны тэ-

атр. І яшчэ адзін на ва тар скі 

пры ём для та го ча су: пе рад 

на мі ра зы гры ва ец ца «тэ атр 

у тэ ат ры».

Толь кі ця пер гэ ты пры ём 

ужо звы чай ны. Ка зач насць — 

зра зу ме лая, а не ка то рыя 

сім ва лы на ват ста лі куль тур-

ны мі штам па мі. Тым не менш 

сваю за да чу як рэ стаў ра та-

ра ба лет най гіс то рыі «Рус-

кіх се зо наў» Анд рыс Лі е па 

ба чыў у тым, каб лі та раль на

ад на віць тую па ста ноў ку. 

З дэ ка ра цы я мі па эс кі зах 

Бе нуа, з ха рэа гра фі яй Фо-

кі на (дзе ля гэ та га су стра каў-

ся з яго ўнуч кай). Уз наў ляў 

дэ та лі, уваж лі ва па ды хо дзіў 

да ад пра цоў кі на род ных тан-

цаў, ад каз на пад бі раў са ліс-

таў на кож ную з пар тый ка-

зач ных пер са на жаў.

Га рэз лі вая ба ле ры на — 

Аляк санд ра Чы жык вы кон-

ва ла гэ тую пар тыю пад час 

прэм' е ры — кру ціць фу э тэ 

(пра фе сія та кая), не асаб лі-

ва за дум ва ю чы ся пра скла-

да нас ці жыц ця, не звяр тае 

ўва гі на за ка ха на га Пят руш-

ку. На вош та ёй гэ ты свой-

скі пра ста чок, ка лі по бач 

ёсць больш перс пек тыў ны 

за меж нік-Арап? Пят руш ка 

па ку туе-па ку туе, ды і да-

хо дзіць у сва іх унут ра ных 

по шу ках да эк зіс тэн цый ных 

пы тан няў. І вось гэ та, ба-

дай, са мае каш тоў нае, што 

гу чыць са сцэ ны для гле да-

ча ХХІ ста год дзя. Гу чыць і 

праз му зы ку Стра він ска га, 

дзе за кла дзе ны ўнут ра ны 

дыя лог ге роя з са мім са бою 

(яго ні бы та чу еш сло ва мі!), 

і праз ру хі ар тыс та — 

Алег Яром кін здо леў у 

гэ тым эпі зо дзе сыг раць 

са праўд ную тра ге дыю 

ге роя-адзі ноч кі, не па-

доб на га да ін шых, якія 

га то вы пад па рад коў-

вац ца ляль ка во ду і ра-

зы гры ваць па трэб ны 

яму сю жэт. Ён імк нец ца 

вы рвац ца з ко ла ля лек і 

жыць улас ным жыц цём, 

бу да ваць ін шы лёс, ра-

да ваць на род, ка лі яму 

гэ та га хо чац ца.

Але на вош та? Хто 

яго пра гэ та пра сіў? Не 

трэ ба ад сту паць ад пры ня-

тых сцэ на ры яў. Ні на род, 

што ве ся ліц ца на ву лі цы, ні 

ка ле гі-ляль кі на ват не зра-

зу ме лі, што гэ та бы ло. Тым 

больш што ма гут ны Фа кір 

здоль ны па зба віць сі лы і пе-

ра тва рыць за бія ку ў ану чу, 

якую мож на прос та ця гаць 

па пад ло зе, — і ўсе ба чаць, 

што ён ёсць. Але энер гія ге-

роя (на ват па збаў ле на га сі-

лы і па нік ла га) на гад вае пра 

ся бе — ён быў, ён ёсць і ка лі 

трэ ба...

Сум ная рус кая каз ка. 

І праў дзі вая: да бро, бы вае, 

са сту пае па зі цыі, але дзе ля 

та го, каб нам яшчэ больш 

за ха це ла ся яго пе ра мо гі. 

І мо жа быць вось гэ тым на-

шым улас ным жа дан нем 

(і тым са мым уцяг ван нем

у рас по вед) кра нае гэ тая гіс-

то рыя ця пер.

Бо з пунк ту гле джан ня 

ха рэа гра фіі яна ілюст руе гіс-

то рыю ба ле та (тым больш 

100-га до вай даў ні ны), так, 

знач ную, ад мет ную, але час 

узяў сваё і пра су нуў гэ тае 

мас тац тва да лей. І гіс то рыю 

«Рус кіх се зо наў» мы ўжо не 

ад кры ва ем: «Пят руш ка» 

стаў трэ цім ба ле там дзя гі-

леў скай тру пы, што ёсць у 

афі шы на ша га тэ ат ра (да гэ-

туль Анд ры сам Лі е пам бы лі 

ад ноў ле ныя «Шэ хе ра за да» 

і «Жар-птуш ка»). Але гэ ты 

ба лет па каз вае на шых ар-

тыс таў, якія здоль ныя пар-

тыю прос та га Пят руш кі сыг-

раць як зор ную тра гіч ную 

ро лю. І ён па каз вае асо бу, 

якая вы ры ва ец ца з ко ла не-

быц ця (бо якое ж быц цё ў 

скры ні Фа кі ра?) і ўва хо дзіць

у жыц цё праз учы нак — 

іх прос та не бы вае ў ста не 

«не быц ця». Ляль ку мож на 

вы кі нуць, а ўчы нак не за бу-

дзеш.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фота БелТА



Я тра пі ла ў дзі ця чую ла ві ну, якая пад кі раў ніц твам 

на стаў ні каў за поў ні ла за лу кі на тэ ат ра «Пі я нер», 

дзе іш ла но вая стуж ка На цы я наль най кі на сту дыі 

«Пра ві лы гей ме ра». «Та бе страш на?» — пы та ла ся 

ў сяб роў кі школь ні ца за ма ёй спі най, ка лі га лоў ныя 

ге роі тра пі лі ў пад зем ны ла бі рынт. Стра ху, маг чы ма, 

кар ці на і не на гна ла, на ват, на леж на га ўзроў ню 

са спен су не да сяг ну ла, але дэ тэк тыў ную дзі ця чую 

гіс то рыю рас ка за ла «роў на». Но вы бе ла рус кі дзі ця чы 

фільм — жанр, да рэ чы, для «Бе ла русь філь ма» 

ба за вы — вы браў у якас ці ла ка цый Ня свіж скі 

за мак, абы граў та ям ні цу Ра дзі ві лаў і ў якас ці зна ка 

су час нас ці пры плёў кі берс порт.

У вы пад ку з «Пра ві ла мі гей ме ра» ці ка ва на зі раць, як 

на аб са лют ны дэ тэк тыў ны шаб лон апроч мясцовых па-

тэр наў на ніз ва юц ца ак ту аль ныя рэа ліі, які мі яны ба чац ца 

сцэ на рыс ту Ва лян ці ну За луж на му, На цы я наль най кі на-

сту дыі і Мі ніс тэр ству куль ту ры, што вы дзя ляе срод кі на 

вы бра ныя пра ек ты.

Фільм па чы на ец ца з каш тоў най і за гад ка вай зна ход кі. 

Га лоў ныя ге роі — гей ме ры Дзім ка, Юр ка і Ген ка (у ана та цыі 

яны на зы ва юц ца ме на ві та та кім па ніб рац кім спо са бам) — 

вы цяг ва юць з пад зя мел ля ад ну з пер шых лі чыль ных ма шын 

і та ям ні чы ме даль ён. Ар тэ фак ты па він ны стаць клю чом для 

по шу ку кла да Ра дзі ві лаў. Су пра цоў нік му зея бя рэц ца за да-

сле да ван не, але хут ка трап ляе ў баль ні цу з-за ра баў ні коў, 

што пра бра лі ся ў дом з на дзе яй скрас ці зна ход ку.

Спра ву да след чы ка пра цяг вае яго дач ка Да ша ра зам з 

гей ме ра мі. Па за ко нах жан ру на спад чы ну Ра дзі ві лаў прэ-

тэн дуе і бан да, част ка якой пра са чы ла ся ў штат му зея, з 

дрэн ны мі на ме ра мі і бес прын цып ны мі па во дзі на мі. Шлях 

да скар бу ў ла бі рын це зной дуць, ка неш не, ме на ві та дзе ці, 

а зла дзеі на кі ру юц ца за імі і ска рыс та юц ца іх ма тэ ма тыч-

ны мі здоль нас ця мі.

Вы раз нае раз дзя лен не на ста ноў чых і ад моў ных ге ро яў, 

здрад ніц тва, шпі ён ства, муд ра ге ліс ты тай нік са скар бам, 

дзе ня пра віль ная ліч ба па він на пры вес ці да не па праў ных 

вы ні каў, вы ра та ван не ў апош ні мо мант, вы крыц цё «хто 

ёсць хто». А так са ма ге роі, якія пер ша па чат ко ва ма юць ка-

рыс лі вую ма ты ва цыю, а ў вы ні ку вы яў ля юць пры хіль насць 

сяб роў ству, вы со кім мэ там і праў дзе, ства ра юць пэў ны 

зра зу ме лы і доб ра вя до мы кі на тра фа рэт.

І сам факт вы ка ры стан ня шаб ло ну, і яго на паў нен не для 

кі на сту дыі з'яў ля юц ца сімп та ма тыч ны мі. «Пра ві лы гей ме ра», 

на жаль, вы яў ля юць даў нюю праб ле му не прос та з якас ны мі 

сцэ на ры я мі, а больш за тое — з ары гі наль нас цю і хіт ра муд-

рас цю ду мак. Ужо тры ва ла «Бе ла русь фільм» ха рак та ры зу-

юць вы ка ры стан не га то вых фор маў, не ка то рае пе рай ман не 

і пра га моц ных эфек таў. «Пра ві лы гей ме ра» ста лі чар го вым 

до ка зам: фільм мож на лі чыць тра ды цый ным, доб рым, лёг кім, 

раз гля да ю чы яго, як адзін ку кі но, але шаб лон ным, сімп та ма-

тыч ным і не ці ка вым у кан тэкс це кі но ўво гу ле.

Трой ка га лоў ных ге ро яў за хап ля ец ца ін тэр нэт-гуль ня мі, 

мае свой клуб і ма рыць пра ўдзел у тур ні ры па кі берс пор-

це. ІT і без та го над звы чай па пу ляр ныя ў на шых філь мах 

і не толь кі ў іх. Праў да, у гэ тым вы пад ку жа дан не зра-

біць ге ро яў ці ка вы мі ма лень кім гле да чам праз пра пі са-

нае за хап лен не кі берс пор там вы гля дае да во лі на іў ным. 

Прэм' е раПрэм' е ра  

ЖЫ ВЫ, НЕ БА РА КА!

Кі на кро кіКі на кро кі  

ПРОС ТЫЯ

Ні ко му та кі ге рой быў не па трэб ны. Ну, ка му 

на огул па трэб ны ге рой ся род ля лек? Іх за да ча — 

па во лі гас па да ра за баў ляць, усмі хац ца, 

тан цаваць, ра зы гры ваць гіс то рыі для лю дзей. 

Вось за ні тач ку па цяг ну лі — і Ба ле ры на 

за кру ці ла ся, за ін шую цяг нуць — Арап кі да ец ца 

ў ско кі са сва ім лю бі мым ка ко сам. І гэ та ж 

ці ка ва! Ну, як мі ні мум — ка ла рыт на. А чым мо жа 

здзі віць ляль ка Пят руш кі? Ня зграб ны не ба ра ка, 

не па слух мя ны і не па ва рот лі вы... Ад ны толь кі «не». 

І яшчэ: не ча ка лі ад яго ге рой ства, дак лад на. 

На ват ка ле гі-ляль кі, кож ная з якіх з'яў ля ец ца 

служ кам тэ ат ра, за жыц цём яко га мы на зі ра ем 

пад час пра гля ду ба ле та «Пят руш ка» кам па зі та ра 

Іга ра Стра він ска га.


