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Сё ле та ў ім пры ня ло ўдзел 
ка ля 75 пар з роз ных 
кут коў кра і ны. Та кім чы нам, 
трэ цяя па лі ку «Мя це лі ца» 
па маш та бах і коль кас ці 
тан цо раў ста ла 
амаль удвая боль шай 
за пер шую, падчас якіх 
вый сці на сцэ ну мо жа 
фак тыч на кож ны, — 
га лоў нае мець жа дан не, 
спрыт і вя лі кую пра гу 
да пе ра мо гі.

«Мя це лі ца», якая сё ле та 
бы ла ар га ні за ва ная Шко лай 
тра ды цый на га мас тац тва гур-
та «Гу да» і ад бы ла ся ў Між на-
род ным аду ка цый ным цэнт-
ры імя Ё. Рау пры пад трым цы 
пар та ла tut.by, чар го вы раз 
да ка за ла: спрад веч ная куль-
ту ра вяр та ец ца ў свя до масць 
бе ла ру саў. І час та «за ва да та-
ра мі» тут сна но вяц ца ме на ві-
та га рад скія жы ха ры.

— Кон курс атры маў наз ву «Мя-
це лі ца» не толь кі та му, што ён му-
сіць пра во дзіц ца ўзім ку. Гэ тая наз ва 
сім ва ліч ная і су ад но сіц ца з са мім 
тан цам «Мя це лі ца», — раз ва жае 

стар шы ня арг ка мі тэ та 
кон кур су Але на КА ЛІ-
НОЎ СКАЯ. — Эт ног ра фы 
па кі ну лі мно га ма ляў ні чых 
апі сан няў гэ та га тан ца. Вя-
до ма, што ён быў вель мі 
ці ка вы, па доб ны на ха ос, з 
яко га вы рас та ла гар мо нія. 
Але са ма «Мя це лі ца» амаль 
не дай шла да нас у эт на гра-
фіч ных ві дэа за пі сах і сён ня 
ад наў ля ец ца. Як і ў цэ лым 
ад ра джа ец ца ўся бе ла рус-
кая тан ца валь ная куль ту ра, 
якую мы імк нём ся вяр нуць у 
по быт су час на га ча ла ве ка.

Так, га вор ка ідзе не толь-
кі пра са мі тан цы, але і пра 
цэ лую куль ту ру бе ла рус кай 
ве ча ры ны. Тут важ нае ўсё: 
кас цюм, эты кет, ка неш не, 
му зы ка. Да рэ чы, му зы кан-

ты, якія ця гам уся го дня 
да па ма га лі тан цо рам, як і 
ўдзель ні кі кон кур су, прад-
ста ўля лі роз ныя мяс цо-
вас ці. Ужо тра ды цый на 

на «Мя це лі цу» ў ста лі цу за віт ва-
юць ка пэ лы з Ка пат ке ві чаў, што на 
Пет ры каў шчы не, і Ак цябр ска га — 
цэнт ра вя до ма га фэс ту «Бе ра гі ня», 
да па ма гае ім мін ская ка пэ ла «На 
та ку».

У цэ лым на кон кур се па ры і соль-
ныя вы ка наў цы вы ка на лі ка ля двух 
дзя сят каў тан цаў. Гэ та як до сыць 
вя до мыя «Ноч ка», «Па ды спань», 
«Поль ка», «Ба ры ня», «Мі кі та», так 
і до сыць рэд кія «Жаб ка» і «Абэ-
рак».

— Мас тац кі кі раў нік кон кур су, 
вя до мы эт на ха рэо граф Мі ко ла Ко-
зен ка мае ў за па се не каль кі дзя сят-
каў тан цаў, — да дае Але на Ка лі ноў-
ская. — Але мы ад мыс ло ва аб ме-
жа ва лі рэ пер ту ар удзель ні каў, каб 
у гле да чоў за ста лі ся ў свя до мас ці 
пэў ныя воб ра зы кож на га з тан цаў.

Ды і ба гац це рэ пер ту а ру, умен не 

тан чыць як ма га больш бе ла рус кіх 
тан цаў — не са мыя га лоў ныя ўмо вы 
«Мя це лі цы». Га лоў нае — на строй і 
за да валь нен не, якія атрым лі ва юць 
і са мі тан цо ры, і гле да чы.

— На кон курс тра ды цый на га 
бе ла рус ка га тан ца мы за пра ша ем 
не пра фе сі я на лаў. Гэ та лю дзі, якія 
тан чаць дзе ля свай го ўлас на га за-
да валь нен ня, сва ёй ра дас ці, — ка-
жа кі раў нік Шко лы тра ды цый на га 
мас тац тва гур та «Гу да» Вік то рыя 
МІХ НО. — Ці ка васць да бе ла рус ка-
га тан ца рас це, і пра гэ та свед чыць 
та кая вя лі кая коль касць удзель ні каў. 
Шмат сё ле та са бра ла ся прад стаў ні-
коў Го мель скай воб лас ці, так са ма 
мно га бы ло пар і ін ды ві ду аль ных вы-
ка наў цаў са ста лі цы. Гэ та так са ма 
ра дуе, бо ў га рад скіх умо вах ёсць 
ры зы ка тан цу быць стра ча ным. Але 
мы ба чым ад ва рот нае: ці ка васць да 

яго рас це, і га ра джа не так са ма зна-
хо дзяць ра дасць і за да валь нен не ад 
ве ча ры нак. Гэ та не дзіў на, бо тра ды-
цый ны та нец ста ноў ча ўплы вае і на 
стан зда роўя, і на на строй.

Так са ма спе цы фіч най ры сай 
кон кур су мож на на зваць яго скі-
ра ва насць на мяс цо выя тра ды цыі 
ўдзель ні каў. Так, вы не па ба чы це 
аб са лют на ад ноль ка вых ва ры ян таў 
кож на га з за яў ле ных тан цаў. Уні-
фі ка ва най вер сіі прос та не іс нуе, а 
кож ная з пар на ват па вод ле ўмоў 
«Мя це лі цы» му сі ла прад ста віць ме-
на ві та той ва ры янт, які рас паў сю-
джа ны на іх ма лой ра дзі ме. Больш 
за тое, пе ра ем насць тан цаў на ват 
сён ня ў мно гіх вёс ках ад бы ва ец ца 
па тра ды цыі — ад па ка лен ня да па-
ка лен ня.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by

Рэ жы сёр ка Ка ця ры на Ма-
ха ва вя до мая ў бе ла рус кім 
да ку мен таль ным кі но сва ёй 
пра цай на сту дыі «Ле та піс» 
кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». 
Тут яна зня ла, на прык лад, 
фільм «Зва нар» пра зва на-
ра хра ма На ра джэн ня Пра-
свя той Ба га ро дзі цы ў вёс цы 
Да ра шэ ві чы ці кар ці ну «На пя-
рэ дад ні» пра буд ні сель скай 
шко лы ў вёс цы Ба бі чы. Ка-
ра цей, да ку мен та ліст ка — 
да рэ чы, ка рэн ная га ра джан-
ка — ад зна чы ла ся сва ёй ці ка-
вас цю да вяс ко вай фак ту ры і 
імк нен нем ства раць ме на ві та 
мас тац кае да ку мен таль нае 
кі но. Свой чар го вы фільм 

«Хай жы ве ма лень кі прынц» 
Ка ця ры на Ма ха ва зня ла для 
Сту дыі ў імя свя то га Іа а на 
Во і на. Сту дыя, пра ва слаў-
ная ры то ры ка, кан тэкст рэ лі-
гіі і яе ін сты ту цый вы зна чы лі 
ад па вед ную на кі ра ва насць 
філь ма: па-пер шае, жа дан-
не раз ва жаць і ста віць пы-
тан ні, па-дру гое, ня він ную 
спа чу валь насць і не ка то рую 
ды дак тыч насць.

Да па ка зу ў Мін ску так 
зва ны «фільм-по шук і фільм-
раз ва жан не, на поў не ны ма-
на ло га мі і шчы рас цю ге ро яў» 
быў прад стаў ле ны ў па за кон-
курс най пра гра ме прэ стыж-
на га фес ты ва лю да ку мен-

таль на га кі но «Арт док фэст» 
у Ра сіі. А на кі на фо ру ме «Па-
кроў» у Кі е ве, дзе ад быў ся 
прэм' ер ны па каз кар ці ны, яна 
атры ма ла дып лом «За ак ту-
аль насць тэ мы».

Кар ці на пра ду гледж вае ў 
сва ёй струк ту ры дзве га лоў-
ныя част кі: рэ пе ты цыі спек-
так ля «Ма лень кі прынц» і 
ад люст ра ван не роз ных, так 
ска жам, аб ста він ці сі ту а-
цый — не хо чац ца ка заць, 
«са цы яль ных груп», прад-
стаў ні кі якіх ад каз ва юць на 
пы тан ні на кшталт «Што та-
кое ка хан не?» Вы каз ва юц ца 
пра цаў ні кі за во да шас цер няў, 
сту дэн ты ме ды цын ска га ўні-
вер сі тэ та, вяз ні па праў чай 
ка ло ніі, му зы кан ты (ар кест-
ра, які су пра ва джае «Аг ні вя-
лі ка га го ра да»), на вед валь ні-
кі фес ты ва лю пад ад кры тым 
не бам, су пра цоў ні кі до ма-ін-
тэр на та для дзя цей-ін ва лі даў, 
ра бот ні кі пад вор'я пры Свя та-
Елі са ве цін скім ма нас ты ры.

Спек такль «Ма лень-
кі прынц», рэ пе ты цыі яко га 
па каз ва юц ца па ра лель на 
зга да на му, па стаў ле ны ў 
ін клю зіў ным тэ ат ры «Ра-
дасць». Рэ жы сё рам з'яў ля-
ец ца Аляк сандр Жда но віч 

(ак цёр тэ ат ра і кі но, вя до мы 
так са ма як Ма ля ва ныч з «Ка-
лы хан кі»), а ак цё ра мі, апроч 
пра фе сій ных, — дзе ці з псі-
ха не ўра ла гіч на га ін тэр на та. 
То-бок, дзе ці, якія ні ко лі не 
ста нуць да рос лы мі, іг ра юць у 
спек так лі, дзе воб раз веч на-
га дзя цін ства су праць пас таў-
ля ец ца пры зем ле на му све ту 
да рос лых з іх лю боўю да ліч-
баў. Прэм' е ра «Ма лень ка га 
прын ца», а гэ та толь кі ад на 
з па ста но вак «Ра дас ці», ад-
бы ла ся яшчэ ў 2013 го дзе на 
свя точ ным кан цэр це ў Свя та-
Елі са ве цін скім ма нас ты ры. 
Да рэ чы, ажыц ця віць па ста-
ноў ку част ко ва да па мог збор 
срод каў на краў дфан дын га-
вай пля цоў цы «Ulej».

Хоць фільм «Хай жы ве 
ма лень кі прынц» па струк-
тур най за дум цы скла да ец ца 
з дзвюх час так, рас па да ец ца 
ён на ўсе двац цаць: на кі роў-
вае гле да ча ад ад ной ла ка цыі 
да дру гой і быц цам імк нец ца 
ад люст ра ваць роз ныя «ін сты-
ту цыі» жыц ця, кож ная з якіх 
на ват вы тлу ма чаль ная ў рэ-
чы шчы рэ лі гій най ды дак ты кі. 
Але ўсё роў на фільм вы гля-
дае раз роз не ным і раз бі тым, 
так што цяж ка па гля дзець на 

яго як на неш та цэ лае, а мож-
на толь кі ўтрым лі ваць у са бе 
ўра жан ні ад асоб на га эпі зо-
ду, вя до ма ж, да на ступ лен ня 
на ступ на га. Ад ным, хоць і не 
вель мі дак лад ным, сло вам, 
фільм стра ка ціць — кар ды-
наль на роз ны мі сі ту а цы я мі, 
вы каз ван ня мі роз ных ге ро яў, 
не ідэа льнай не лі ней нас цю 
апа вя дан ня.

Лейт ма ты вам усёй гэ тай 
да ку мен таль най фак ту ры 
слу жаць да лё кія пла не ты, што 
па каз ва ец ца праз на стаў ні ка 
аст ра но міі Вік та ра Ма лы шчы-
ца і яго фо та здым кі, і ўлас-
на праз ма тыў «Ма лень ка га 
прын ца» Ан ту а на дэ Сент-Эк-
зю пе ры. На ту раль на, у філь-
ме на ват гу чаць урыў кі.

Ка ра цей, фільм, які прад-
стаў ля ец ца раз ва жан нем, 
ста но віц ца та кім жа скла да-
на са стаў ным і кры ху ха а тыч-
ным, як жы вая ім пра ві за цыя. 
Шмат лю дзей, шмат роз ных 
ан ту ра жаў, шмат пла наў, не 
пры вя за ных да аў ды я шэ ра гу, 
шмат па ра лель ных гіс то рый. 
Мэ та на кі ра ва на рэ жы сёр ка 
про сіць ад ка заць на свае 
пы тан ні прад стаў ні коў роз-
ных сфер — яна тра пі ла і ў 
па праў чую ка ло нію, і ў кан-
цэрт ную за лу з ар кест рам. 
Толь кі ўсё гэ та атрым лі ва ец-
ца мі ма лёт на і бляк ла, ча му 
і губ ля ец ца ра зам з сы хо дам 
хві лін хро на мет ра жу.

А най ці ка вей шым усё роў-
на за ста ец ца ад люст ра ван не 
пра цы над спек так лем у ін клю-
зіў ным тэ ат ры (за кошт са мо га 
гэ та га тэ ат ра) і фільм Чарль за 
Чап лі на. Ка лі ж хо чац ца больш 
га ва рыць пра дэ та лі, сам фільм 
па воль на рас тва ра ец ца. Не 
кож ны доб ры па сыл — як, на-
прык лад, ад люст ра ван не ра бо-
ты з дзець мі з псі ха не ўра ла гіч-
на га ін тэр на та — мо жа стац ца 
доб рым філь мам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by
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МА ЛЕНЬ КІ ПРЫНЦ ЯК УНІ ВЕР САЛЬ НАЯ МЕ ТА ФА РА
У Мін ску прад ста ві лі но вы фільм Сту дыі ў імя свя то га Іа а на Во і на

Дзе ці, якія ні ко лі 
не ста нуць 
да рос лы мі, іг ра юць 
у спек так лі, дзе воб раз 
веч на га дзя цін ства 
супраць пас таў ля ец ца 
пры зем ле на му све ту 
да рос лых з іх лю боўю 
да ліч баў.

Ка лі па ка заць у сва ім філь ме ўры вак з «Аг нёў вя лі ка га 
го ра да» Чарль за Чап лі на, мож на не даль на бач на ак цэн-
та ваць ува гу на не дас ка на лас ці сва ёй кар ці ны. Гэ та 
як за пра сіць дзяў чы ну ў кі на тэ атр, у якім ідзе фільм з 
ма ла дым Джо ні Дэ пам: ве ра год на, па раў на нне бу дзе 
не на ва шу ка рысць, та му дру гое спат кан не мо жа не 
ад быц ца. Ня мыя ка ме дыі Чап лі на ча сам па каз ва юц ца 
на вя лі кім эк ра не ў су пра ва джэн ні ар кест ра. Та кая па-
дзея і яе ге рой ды ры жор Ула дзі мір Спі ва коў ма лень кім 
эпі зо дам тра пі лі ў но вую да ку мен таль ную кар ці ну Ка-
ця ры ны Ма ха вай «Хай жы ве ма лень кі прынц» і сыг ра лі 
з ёй злы жарт, бо толь кі гэ ты эпі зод — кла січ ны фільм 
унут ры су час на га — здо леў за ха піць. Стуж ка бы ла 
прад стаў ле на бе ла рус кай пуб лі цы 9 са ка ві ка ў кі на-
тэ ат ры «Мір».
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Род нае-бліз каеРод нае-бліз кае  �� ТАН ЧЫ — 
ЯК ДЗЯ ДУ ЛЯ ВУ ЧЫЎ

Кон курс вы ка наў цаў бе ла рус кіх на род ных тан цаў 
«Мя це лі ца» прай шоў у ста лі цы


