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Услед за прэм' е рай спек так ля 

з на цы я наль ным век та рам (не так 

даў но на гэ тай жа сцэ не ўпер шы-

ню па ка за лі па ста ноў ку «Жыц цё і 

смерць Ян кі Ку па лы») Му зыч ны тэ-

атр пе ра клю чыў ся на сю жэт ін тэр-

на цы я наль ны. Са мы шы ро ка вя до-

мы з па та ну лых ка раб лёў Ты та нік 

не ад на ра зо ва ста на віў ся мес цам 

дзе ян ня мас тац кіх тво раў. Стаў і 

гэ тым ра зам, хоць тут ма ец ца на 

ўва зе на ват не зна ка мі тае суд на, 

а зна ка мі тая гіс то рыя, на пі са ная 

і ўва соб ле ная рэ жы сё рам Джэй-

мсам Кэ ме ра нам у ад ным з са мых 

па спя хо вых філь маў све ту. Бюд жэт 

кар ці ны «Ты та нік» склаў дзвес це 

міль ё наў до ла раў, яна атры ма ла 

адзі нац цаць ста ту э так «Ос кар», 

больш за дзе сяць га доў лі чы ла ся 

са мым ка са вым філь мам су свет-

на га кі не ма то гра фа. Хто не ве дае, 

як ад ной чы на ка раб лі, што па ві нен 

па та нуць, ус пых ну ла ка хан не дзяў-

чы ны з вы шэй ша га са слоўя, якая 

збі ра ец ца вый сці за муж за за мож-

на га муж чы ну, з прос тым хлоп цам 

з трэ ця га кла са.

Му зыч ны тэ атр узяў ся за 

тэа т раль нае ўва саб лен не філь ма 

«Ты та нік» срод ка мі му зы кі, ха рэа-

гра фіі і мас тац кай па ста ноў кі, гэ та 

зна чыць, ні чо га но ва га, на жаль, не 

ства рыў. Ні сю жэ та, ні пра чы тан ня, 

ні ня звык лых сэн саў — на ад ва рот 

ры зык нуў прад ста віць шмат уз роў-

не вую гіс то рыю Джэй мса Кэ ме ра-

на ў пры клад най схе ме, маг чы ма, 

да стат ко вай для пры го жых тан цаў 

на сцэ не, але якой усё яшчэ не па-

шко дзі лі б ме та фа ры, пад тэкс ты і 

глы бі ня.

Я б на ват ска за ла, што гэ та нар-

маль на, усё ж та кі ба лет — у пер-

шую чар гу пра ін шае: па чуц цё вую 

му зы ку, плас ты ку, страс ці. Са праў-

ды, маг чы мас ці са мой гіс то рыі тут 

дру гас ныя, а «Ты та нік» пе ра тва ра-

ец ца ў спек такль для аса ло ды: усім 

вя до мая лю боў ная дра ма вель мі 

пры ваб лі вае, му зы ка Але га Ха дос-

кі да зва ляе прый сці ў тэ атр толь кі 

каб за плю шчыць во чы і слу хаць 

(ды ры жор-па ста ноў шчык — Ма ры-

на Трац ця ко ва), скла да ная ха рэа-

гра фія дэ ман струе лю боў ны тан-

дэм (ба лет май страм-па ста ноў шчы-

кам стаў Сяр гей Мі кель), усё гэ та 

ўва саб ля ец ца ў эс тэ тыч на якас ных 

сцэ нах (мас так-па ста ноў шчык — 

Лю боў Сі дзель ні ка ва і мас так па 

свят ле — Сяр гей Азя ран).

І ўсё ж ёсць у гэ тым ва ры ян це 

«Ты та ні ка» не ка то рыя праб ле мы. 

Тое, што боль шасць гле да чоў, я 

ўпэў не ная, па мя та юць фільм, іг-

рае і на ру ку па ста ноў шчы кам, і 

су праць іх. Зна ка мі тая ка та стро фа, 

на ват больш за тое, аса цы ю ец ца 

з сю жэ там Кэ ме ра на, та му лю бая 

ад сыл ка да кі на кар ці ны на ра джае 

ў па мя ці цу доў ную лю боў ную дра му 

і пры му шае звяр нуць на ся бе ўва-

гу. «Ты та нік» Але га Ха дос кі — не 

прос та ад сыл ка да філь ма, а ві да-

воч ны амаж «Ты та ні ку» Джэй мса 

Кэ ме ра на, ад сю жэ та да пра мой 

ва ры я цыі пес ні Се лін Ды ён «My 

Heart Wіll Go On». Му зыч ны тэ атр 

мо жа ўме ла вы ка рыс таць гэ та для 

за паў няль нас ці за лаў: ува саб лен-

не ў тэ ат ры лю бі ма га (і, га лоў нае, 

па спя хо ва га) гле да ча мі філь ма са-

праў ды пры цяг вае ўва гу.

Праў да, ка лі гэ тае но вае ўва-

саб лен не ба чыш на свае во чы — 

пры хо дзяць ін шыя па чуц ці. Фільм 

«Ты та нік» ста но віц ца не прос та 

пры ваб ным ары ен ты рам, а больш 

дас ка на лым тво рам. І хоць «в од ну 

те ле гу впрячь не мож но ко ня и тре-

пет ную лань», па раў на нне ўзні кае 

не па збеж на. Мы ба чым, як шмат 

ві даў мас тац тва цу доў на абы гры-

ва юць «Ты та нік» на тэ ат раль най 

сцэ не, але вон ка вая пры га жосць 

на ўрад ці здоль ная кам пен са ваць 

збяд нен не вя до май гіс то рыі і яе ча-

сам дзіў нае, без зра зу ме лай ма ты-

ва цыі, ця чэн не.

Мы над та шмат і над та доб ра 

па мя та ем фільм Кэ ме ра на. І мы 

над та дрэн на ра зу ме ем пры чын-

на-вы ні ко выя су вя зі ба ле та Але га 

Ха дос кі. Спра шчэн не пе рай шло 

ме жы: га лоў ная ге ра і ня Мар га рэт 

з'яў ля ец ца на ка раб лі з жа ні хом і 

рап там дэ ман струе яму сваю не за-

да во ле насць. Дзяў чы на са ма за быў-

на па ку туе, пры па дае да сця ны, ад-

важ ва ец ца на са ма губ ства. Усё так 

імк лі ва ад бы ва ец ца, што сам ба лет 

не па спя вае рас тлу ма чыць свае па-

дзеі і ста віць, зда ец ца, на жа но чую 

схіль насць да дра ма ты за ван ня і ах-

во часць гле да чоў да страс цей, ка-

хан ня і тра гіч на га фі на лу. Праў да, 

«вон ка васць» па ста ноў кі на столь кі 

вя лі кая, што на ват па чуц ця мі праз 

пра па на ва ныя ін стру мен ты за ра жа-

еш ся са скры га там.

У са мы фа таль ны мо мант Мар-

га рэт су стра кае Джэй мса, які не 

дае ёй сі га нуць у ва ду, з ча го па чы-

на ец ца іх гіс то рыя ка хан ня — тыя ж 

тан цы на па лу бе трэ ця га кла са, па-

сцель ная сцэ на і ўця кан не ад жа-

ні ха. Толь кі што куль та вую сцэ ну з 

раз ве дзе ны мі ру ка мі на кар ме не 

абы гра лі.

Усё гэ та вы гля дае пры стой на, 

а не ба наль ны мі іс тэ ры ка мі і кап-

ры за мі толь кі дзя ку ю чы бэкг раў-

нду, дзе зна чыц ца пра гляд філь ма. 

Ка хан не, трэ ба ска заць, на сцэ не 

Му зыч на га тэ ат ра ста но віц ца са-

праў ды пры го жай гіс то ры яй праз 

му зы ку, да лі кат ныя ру хі і сі ні ко лер. 

У мо мант ка та стро фы ў яго на ват 

мож на па ве рыць, гле дзя чы на тое, 

як страст на і шмат ра зо ва Мар га рэт 

у мі тус ні ска ча на Джэй мса.

На «Ты та нік» пры ем на гля дзець, 

гля дзець і слу хаць. І хоць вон ка вая 

эс тэ ты ка мае над звы чай нае зна-

чэн не, за ёй у гэ тым вы пад ку аб са-

лют нае і «па псо вае» за па зы чан не, 

не пра пра ца ва ная ло гі ка па во дзін і 

не апраў да ныя страс ці. А ўсё, што 

не імк нец ца да но ва га, ба зу ец ца 

на чу жым пос пе ху, не дае ні чо га 

апроч пры га жос ці, за ста ец ца дух-

мя нас цю ад ной хві лі ны.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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УЗ ДЫ МАЦЬ пра фе сій-

ным ко лам у ме жах 

фэс ту на дзён ныя пы тан ні 

куль тур най га лі ны, да ваць 

на іх ад ка зы, пра па ноў ваць 

ідэі аб су пра цоў ніц тве — гэ-

та ўжо тра ды цыя. Сё ле та 

на пер шы план вый шла тэ-

ма куль тур най раз на стай-

нас ці і адзін ства сла вян: 

што ро бяць у гэ тым кі рун ку 

дзея чы куль ту ры і якое ад-

люст ра ван не атрым лі ва юць 

у га зет ных пуб лі ка цы ях і на 

ін тэр нэт-пра сто ры, у тэ ле- і 

ра дыё эфі ры?

— Апош нім ча сам на тэ-

ры то рыі ўсход не сла вян скіх 

дзяр жаў ча мусь ці не вель мі 

мод на ста ла га ва рыць пра 

тое адзін ства, якое ў нас 

ка лісь ці бы ло, пра на шы 

агуль ныя ка ра ні, гэ та тэ ма 

ча мусь ці гу чыць не так за-

ўваж на, як па він на. Але ў нас 

най ба га цей шая агуль ная 

куль ту ра, а та му ёсць што 

за хоў ваць і раз ві ваць і пра 

што га ва рыць, — ад зна чыў 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Па вел ЛЁГ КІ. 

На род ны ар тыст Бе ла-

ру сі Ана толь ЯР МО ЛЕН-

КА пад крэс ліў, што лі чыць 

вель мі важ ным за ха ваць ат-

мас фе ру ўза е ма ра зу мен ня, 

ду шэў най цеп лы ні і бліз ка-

сці, якія бы лі за кла дзе ныя 

на «Сла вян скім ба за ры» ад 

па чат ку яго іс на ван ня. «Для 

твор ча га ча ла ве ка тое, што 

ад бы ва ец ца на фес ты ва лі, 

і скла дае сэнс жыц ця. Для 

гэ та га мы ўсе сю ды пры яз-

джа ем — прад ста віць гле да-

чу но выя пра ек ты, но выя і 

най леп шыя пес ні», — да даў 

Ана толь Яр мо лен ка. 

«Я на фес ты ва лі ўпер шы-

ню, — пры зна ла ся ра сій скі 

рэ жы сёр і прад зю сар Лі на 

АРЫ ФУ ЛІ НА, дзя ку ю чы якой 

уба чы лі свет вя до мыя тэ ле-

пра ек ты «Фаб ры ка зо рак», 

«На ўвесь го лас» і шэ раг ін-

шых. — Шчы ра ска жу, што аб 

гэ тым шка дую, бо ра зу мею, 

коль кі ча су і маг чы мас цяў 

упу шча на. Але я ўжо ад чу ла 

дух фес ты ва лю, у якім ня ма 

па фа су, і пе рад жы вым гу кам 

усе роў ныя, уба чы ла без да-

кор ную ар га ні за цыю на ўсіх 

уз роў нях, і ба чу маг чы мас ці 

для су пра цоў ніц тва». «Фес-

ты валь стаў брэн дам, муль-

ты куль тур ным пра ек там, які 

аб' яд ноў вае роз ныя на ро ды. 

І ў гэ тым яго зна чэн не і ад мет-

насць. Бо па тры я тызм, лю боў 

да Ра дзі мы — з'я ва вы дат ная, 

а вось за мы кан не ў сва ёй не-

вя лі кай куль тур най пра сто ры, 

ад ме жа ван не ад на ва коль на-

га све ту — не га тыў ная су час-

ная тэн дэн цыя, якую трэ ба 

пе ра адоль ваць, у тым лі ку і 

нам, жур на ліс там», — па дзя-

ліў ся мер ка ван нем ды рэк-

тар прад стаў ніц тва МДТРК 

«Мір» у Бе ла ру сі Ула дзі мір 

ПЯР ЦОЎ. 

Стар шы ня Між на род-

на га фес ты ва лю ва ка лу і 

му зы кі для мо ла дзі «Rіgа 

Sуmрhоnу» Але на ШВІЛ ПЕ 

(Лат вія) за зна чы ла: «Ваш 

фес ты валь — уні каль ная з'я-

ва, ана ла гаў якой у Еў ро пе я 

не ве даю, ура жаль ны твор чы 

кан гла ме рат, у якім усё гу-

чыць, са чы ня ец ца і па каз ва-

ец ца на шмат лі кіх вы ста вах. 

Я на столь кі «за га рэ ла ся» 

ўба ча ным, што ўжо двой чы 

пра во дзі ла на цы я наль ны ад-

бор на кон курс ма ла дых вы-

ка наў цаў, а на ле та пла ную 

агуль ны пры бал тый скі ад бор 

для Літ вы, Лат віі і Эс то ніі».

Вы ка наў чы ві цэ-прэ зі-

дэнт Су свет най Аса цы я цыі 

фес ты ва ляў (WАF), ды рэк-

тар фэс таў «Еzеrskі Bіsеrі» 

і «Аstеrіsks» у Ма ке до ніі 

Мар' ян КА ТА РОС КІ звяр-

нуў ува гу на на рас та ю чую 

праб ле му су час на га фес ты-

валь на га ру ху: «Сён ня та кія 

ме ра пры ем ствы час та ла-

дзіць, пра бач це, і жук, і жа-

ба, і якасць да лё ка не заўж-

ды ад па вя дае за яў ле на му 

ўзроў ню. Та му, я лі чу, над-

звы чай важ на, што «Сла вян-

скі ба зар» пад трым лі ва ец ца 

дзяр жа вай і дэ ман струе той 

між на род ны ўзро вень, да 

яко га трэ ба імк нуц ца». 

Не аб ход насць пад трым-

лі ваць адзін ад на го і больш 

ці ка віц ца куль тур ны мі на-

тат ка мі су се дзяў ста ла 

цэнт раль най тэ май пра мо-

вы куль ту ро ла га, аў та ра 

му зыч ных тэ ле- і ра дыё-

пра грам Мі ка лая ТЭ КЕ ЛІ-

Е ВА, які ўжо не пер шы год 

уз на чаль вае твор чую дэ ле-

га цыю Бал га рыі. «Ка го вы 

ве да е це з бал гар скіх ар-

тыс таў? — звяр нуў ся ён да 

пры сут ных. — У най леп шым 

вы пад ку Кір ко ра ва, на ват Лі-

лі Іва на ву не зга да е це? Тое 

са мае бу дзе і ў Бал га рыі, 

ка лі спы таць, ка го ве да юць 

з бе ла рус кіх ар тыс таў. На 

сён ня на ша між куль тур нае 

су пра цоў ніц тва вель мі сла-

бае. І гэ та, я лі чу, праб ле ма, 

у якой ві на ва тыя і мы, ка ле-

гі-жур на ліс ты: мы ма ла га-

во рым пра ін шыя сла вян скія 

на ро ды, пра ін шыя куль ту ры. 

Трэ ба зноў ра біць кро кі на су-

страч адзін ад на му».

Унес ла пэў ныя за ўва гі і 

стар шы ня Ві цеб ска га аб-

лас но га ад дзя лен ня Са ю-

за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Та ма ра КРАС НО ВА-ГУ СА-

ЧЭН КА. На яе дум ку, вар-

та шы рэй прад стаў ляць і ў 

куль тур най пра сто ры на огул, 

і на фес ты ва лі ў пры ват нас-

ці, лі та ра ту ру: «Фес ты ва лі і 

кон кур сы, якія пра хо дзяць у 

на шай кра і не, у асноў ным му-

зыч ныя. Але ж ра ней паэ тыч-

ныя кан цэр ты збі ра лі мност ва 

слу ха чоў, цэ лыя ста ды ё ны. 

І вель мі ха це ла ся б, каб на 

«Сла вян скім ба за ры» так са-

ма з'я ві лі ся пля цоў кі для лі-

та ра ту ры». 

А вось рэ дак тар га зе ты 

«Куль ту ра» Ілья СВІ РЫН 

звяр нуў ува гу ка лег на та кі 

ас пект, як па да ча ма тэ ры я-

лу: «Мно гія твор чыя асо бы, 

ся род якіх на ват жы выя кла-

сі кі, скар дзяц ца ў раз мо вах 

на не да хоп ува гі. Пры чым 

гэ та да ты чыц ца не ды фі-

рам баў, яны як раз гу чаць 

вель мі час та, а кры ты кі — у 

сэн се са праўд най ці ка вас-

ці да твор час ці, глы бо ка га і 

ўдум лі ва га яе ана лі зу». «Ма-

ла за ха ваць фес ты валь, яго 

трэ ба раз ві ваць і зра біць та-

кі пра дукт, які бу дзе ці ка вы 

ўся му све ту, не за леж на ад 

геа гра фіі, — лі чыць па пу-

ляр ны ар тыст і тэ ле вя ду чы 

Іван ВА БІ ШЧЭ ВІЧ. — Маё 

па жа дан не — каб «Сла вян-

скі ба зар» за ха ваў куль тур-

ныя тра ды цыі, але пры гэ-

тым стаў больш мод ным і 

«фір мен ным».

Ге не раль ны ды рэк тар 

ра сій ска га ін фар ма цый на-

га агенц тва ІntеrMеdіа Яў-

ген САФ РО НАЎ ад зна чыў, 

што су свет ны трэнд — па-

ско ра нае раз віц цё куль ту ры 

і ме дыя, якія зра бі лі ся лі та-

раль на ін фар ма цый най збро-

яй у ба раць бе за гра мад скую 

дум ку. «Да ныя най ноў шых 

да сле да ван няў у гэ тай га-

лі не па каз ва юць, што са мы 

ўплы во вы кан тэнт утва ра-

юць за меж ныя кар па ра цыі. 

І адзі ны спо саб пе ра маг чы 

іх і за ха ваць на цы я наль ную 

куль ту ру — на рошч ваць 

дзяр жаў ную пры сут насць, 

рэа лі зоўваць у сфе ры куль-

ту ры і ме дыя дзяр жаў ныя 

ра шэн ні і на ват кант ро ль, які 

не аб ход на ўзмац ніць у дзя-

сят кі ра зоў».

— Пад вод зя чы вы ні кі на-

шай вя лі кай раз мо вы, аса-

біс та я пры хо джу да вы сно-

вы, што трэ ба не толь кі ра-

зу мець су час ныя куль тур ныя 

і ін фар ма цый ныя тэн дэн цыі, 

але і ўклад ваць усю ду шу і 

ро зум у тое, што ро біш, — 

бу дзе гэ та мас тац кая твор-

часць аль бо ма тэ ры ял пра 

яе ў СМІ, — рэ зю ма ваў ма дэ-

ра тар круг ла га ста ла — ды-

рэк тар — га лоў ны рэ дак-

тар РВУ «Вы да вец кі дом 

«Звяз да» Па вел СУ ХА РУ-

КАЎ. — Да вай це пра ца ваць 

ра зам, бо куль ту ра і ме дыя 

ідуць по бач. Не здар ма іс нуе 

жарт, што ка лі пра ця бе не 

на пі са лі ў стуж цы на він, то 

ця бе не іс нуе ў пры ро дзе. 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Як вя до ма, па ве нах жан чын ця чэ тра ге дыя, і но вая па ста ноў ка 

Му зыч на га тэ ат ра гэ та па цвяр джае. На ват больш: ба лет Але га 

Ха дос кі «Ты та нік» — прэм' е ра ад бы ла ся 12 і 13 лі пе ня — гэ тай 

жа но чай якас цю аб умоў лі ва ец ца. Та му што не бы ло б не вы-

тлу ма чаль ных дра ма тыч ных пры пад ан няў га лоў най ге ра і ні да 

сця ны — не бы ло б пад стаў для фа таль ных ма ты ваў у му зы цы, 

ха лод най па гар ды і га ра чых аб дым каў у ха рэа гра фіі, па чуц ця 

не зва рот нас ці ў ле дзя ным ві зу аль ным абы гры ван ні ка та стро фы. 

У рэ пер ту а ры тэ ат ра та кім чы нам з'я віў ся ві до вішч ны ба лет, які 

рас па вя дае зна ка мі тую гіс то рыю пе ра пы не на га ка хан ня, — і гэ-

та, праў да, па чуц цё ва, пры го жа, дра ма тыч на. Але.

На «Сла вян скім ба за ры» аб мер ка ва лі стан су час най 

куль ту ры і мас тац тва сла вян скіх кра ін. Удзел у круг-

лым ста ле «Куль ту ра і мас тац тва як кры ні ца раз віц ця 

ду хоў на-ма раль ных каш тоў нас цяў. Ро ля СМІ ў фар-

мі ра ван ні агуль най куль тур най пра сто ры сла вян скіх 

на ро даў», які зла дзі лі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Мі-

ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі і РВУ «Вы да вец кі дом 

«Звяз да», узя лі прад стаў ні кі ор га наў дзяр жаў на га кі-

ра ван ня, рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль ных СМІ, дзея чы 

куль ту ры і мас тац тва. 

СМІ І КУЛЬ ТУР НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ: СМІ І КУЛЬ ТУР НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ: 
КРОП КІ НАД «І»КРОП КІ НАД «І»

ДУХ МЯ НАСЦЬ АД НОЙ ХВІ ЛІ НЫ
Сю жэт зна ка мі та га філь ма, рас ка за ны срод ка мі ба ле та
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