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Лі зандр і Гер мія ка ха юць 

ад но ад на го, Дзя мет рый 

ка хае Гер мію, Але на ка хае 

Дзя мет рыя, цар і ца ры ца 

фей і эль фаў Абя рон і Ты-

та нія ка ха юць ад но ад на го, 

але ла юц ца. Да ро гі ўсіх пер-

са на жаў так ці інакш пе ра ся-

ка юц ца ў нач ным ле се, дзе 

ляс ны дух Робін па за га дзе 

Абя ро на ўмеш ва ец ца ў жыц-

ці ма ла дых лю дзей і вы ка-

рыс тоў вае ча ра дзей нае 

зел ле, здоль нае пры му сіць 

па ка хаць ін ша га ча ла ве ка. 

Не каль кі па мы лак эльфа — 

у рэ аль ным жыц ці так са ма 

не кож ны план та ко га ро ду 

«ін тэр вен таў» спра цоў вае 

як трэ ба — ста но вяц ца на-

го дай для дра ма тур гіч ных 

пе ры пе тый і шэ ра гу ка міч-

ных у Шэкс пі ра і над рыў ных 

у Пры ка тэн кі сі ту а цый.

Ка лі ад на з га лоў ных тэ-

ат раль ных пля цо вак кра і-

ны, што з го ду ў год па чы-

нае се зон з «Паў лін кі» Ян кі 

Ку па лы, ка рэк туе ўлас ны 

звы чай і зна хо дзіць за ме ну 

ня змен най п'е се, яе ра шэн-

не аў та ма тыч на пе ра тва-

ра ец ца ў па сыл (у гэ тым 

вы пад ку як гле да чам, так і 

тэ ат раль на му ася род дзю). 

«Сон у ку паль скую ноч» у 

якас ці па ста ноў кі, якая ад-

кры вае се зон, ку ды больш 

змяс тоў ны, чым «не тра ды-

цый ны спек такль мод на га 

ра сій ска га рэ жы сё ра» сам 

па са бе, пры чым скла да на і 

тон ка змяс тоў ны. У XX ста-

год дзі твор чае ася род дзе 

пе ры я дыч на ге не ры ра ва ла 

вы дас ка на ле ныя і па фас ныя 

ма ні фес ты, і мне па да ба ец-

ца ба чыць у но вым спек-

так лі Ку па лаў ска га — на 

тым мес цы, якое ён зой ме 

8 ве рас ня — вель мі ём кую 

аль тэр на ты ву пісь мо вым 

дэк ла ра цы ям.

Трэ ба пры знаць, бе ла-

рус кі тэ атр у цэ лым па куль 

што не ідзе ў на гу з агуль-

на су свет ны мі тэн дэн цы я мі 

і на ват гра шыць на пэў ную 

ар ха іч насць: рэ гу ляр на тут 

чу юц ца раз ва гі пра тое, ча-

го нам не ха пае, хто ёсць 

прык лад і як пад цяг нуц ца 

да на ва тар ска га мыс лен ня. 

Па куль ён па ма лень ку са-

праў ды пад цяг ва ец ца, вы-

зна чае сваё мес ца па між 

«ста лым» і «су час ным», за-

сты вае ў не ра шу час ці, Ку па-

лаў скі ро біць за яву пра тое, 

што тра ды цыі — не заў сё ды 

па зі тыў ная з'я ва. І ро біць гэ-

тую за яву пры го жа, з цэ лым 

шэ ра гам штры хоў да ха рак-

та ру су час на га бе ла рус ка га 

тэ ат ра, яко га, мож на мер ка-

ваць, ка ман да Ку па лаў ска га 

ста не пры трым лі вац ца.

За пра шэн не рэ жы сё ра 

Анд рэя Пры ка тэн кі, вя до-

ма га сва ім не кла січ ным 

пра чы тан нем кла січ ных 

тво раў, прый шло ся вель мі 

да рэ чы. У пер шую чар гу та-

му, што ён за дзей ні чаў маг-

чы мас ці тэ ат ра і па ста віў да 

пе ра бо ру су час ны, у сэн се 

тэх на ла гіч ны, спек такль. 

На столь кі су час ны, што яго 

су час насць за сла няе тэ ат-

раль нае мас тац тва са мо 

па са бе. У кан тэкс це сім ва-

ліч нас ці «Сну ў ку паль скую 

ноч» гэ тая праз мер насць 

ус пры ма ец ца як іра ніч ны 

пры ём гі пер ба лы. Маў ляў, 

мы не ка жам, што бу ду чы-

ня тэ ат ра за не ка на ніч ны мі 

па ста ноў ка мі, але спра бу-

ем агу чыць, што БУ ДУ ЧЫ-

НЯ ТЭ АТ РА ЗА НЕ КА НА-

НІЧ НЫ МІ ПА СТА НОЎ КАМІ. 

І не толь кі гэ та.

Дзе ян не спек так ля ад бы-

ва ец ца ў асноў ным у ме жах 

ку ба з га ла гра фіч ным па-

крыц цём, на якім пе ра да юц-

ца рад кі з ка ме дыі Шэкс пі-

ра то на бе ла рус кай, то на 

анг лій скай, дзей ныя асо бы, 

быц цам яны ў ней кай ба зе 

да ных, і ін шыя эле мен ты 

ві дэа пра ек цыі, якія ад сы-

ла юць да мат ры цы. Гле да-

чы рас са джва юц ца ва кол 

ку ба, зай ма юць бал кон і 

бель е таж, з да па мо гай ча-

го імі ту ец ца, як усе ка жуць, 

схе ма Ка лі зея. Эль фы, што 

за дзей ні ча ны ў якас ці су-

пра ва джаль ні каў Ты та ніі 

(і са ма ца ры ца, ча сам і ін-

шыя пер са на жы, але гэ та 

ня важ на), пе ра мя шча юц ца 

з да па мо гай гі рас ку та раў. 

За тое ка лі яны аказ ва юц ца 

пры гне ча ны мі Ма та ві лам, 

у яко га з-за ча ра дзей на га 

зел ля за ка ха ла ся Ты та нія, 

«ча роў ная» сі ла губ ля ец ца 

і эль фы за ста юц ца на на-

гах. І га лоў нае: зел ле — не 

што ін шае, як фа та гра фія 

на ай фо не, на якім мож на 

лёг ка ажыц цяў ляць роз ныя 

ма ні пу ля цыі з па чуц ця мі ма-

ла дых ге ро яў, што за блу дзі-

лі ў ле се.

Уво гу ле, усё як у лю дзей: 

спек такль транс люе звы-

чай ную дыс па зі цыю па між 

іс тэб ліш мен там (ба гі) і абы-

ва це ля мі (ма ла дыя афі ня не) 

і спо саб, якім сён ня пер шыя 

аказ ва юць уплыў на дру гіх. 

Мы та кім чы нам атрым лі ва-

ем пе ра сця ро гу ў да чы нен-

ні да су час ных тэх на ло гій, 

якая ўжо даў но з'яў ля ец ца 

рас паў сю джа ным ма ты вам 

мно гіх тво раў мно гіх ві даў 

мас тац тва.

Та му і шэкс пі раў скі сон, 

як ней кі па ра лель ны рэ аль-

нас ці свет, тут ста но віц ца 

мат ры цай, у не злі чо ную 

коль касць ла бі рын таў якой 

упі са ны лёс, па ва ро ты і на-

ват па чуц ці су час ных лю-

дзей. Ча ра дзей нае зел ле, 

якім мож на ма ні пу ля ваць 

та кі мі, зда ва ла ся б, не пад-

улад ны мі ка тэ го ры я мі, ужо 

не зда ец ца ка зач ным эле-

мен там, а пе ра тва ра ец ца ў 

са мы што ні ёсць рэ аль ны 

ін стру мент уплы ву. Гэ тая 

мат ры ца, у якую па ста ноў-

ка як бы змя шчае су час ныя 

рэа ліі, і ста но віц ца га лоў ным 

ідэй ным эле мен там «Сну» і 

сэн сам, дзе ля яко га аў та ры 

за хап ля юц ца тэх на ло гі я мі. 

Дзя ку ю чы ча му ў пе ра ва зе 

над дра ма тур гі яй апош нія 

вы гля да юць не праз мер нас-

цю, а зноў жа сім ва ліч ным 

эле мен там.

Тое, як у су час ным спек-

так лі п'е са Шэкс пі ра, на пі са-

ная пры клад на па між 1594 

і 1596 га да мі, лёг ка транс-

фар му ец ца ў ак ту аль ную 

па ста ноў ку, так са ма слу-

жыць важ ным штры хом да 

вы зна чэн ня но ва га тэ ат ра: 

ён мо жа не прос та вы ка рыс-

тоў ваць кла сі ку, «веч ную» 

са му па са бе, але з яе да па-

мо гай пе ра да ваць гле да чу 

па ра дак бя гу ча га дня.

Што яшчэ важ на га мож-

на ўзяць з соннага ма ні-

фес та, дык прэ тэн зію на 

«эк лек ты ку», дак лад ней, 

куль тур ную ка ла ба ра цыю. 

У гэ тым вы пад ку су мя шчэн-

не хут чэй на мі наль нае, а 

та му яшчэ больш дэк ла ра-

тыў нае: афі ня не ў якас ці га-

лоў ных ге ро яў, бры тан ская 

і скан ды наў ская мі фа ло гія, 

бры тан скі дра ма тург, ра-

сій скі рэ жы сёр, бе ла рус кая 

пля цоў ка, дзень Іа а на Хрыс-

ці це ля, свя та Іва на Ку па лы 

(толь кі ў наз ве), рэп і бе ла-

рус кія му зыч ныя ма ты вы. Не 

пе ра пля цен не сты ляў, але 

пе ра пля цен не кан так таў — 

на ту раль на, су свет ны тэ атр 

сён ня жы ве кап ра дук цы яй, 

да якой бе ла ру сам вар та 

смя лей да лу чац ца.

Па-за ме жа мі тэ ат раль-

ных па сы лаў га рэз лі вы Ро-

бін у вы ка нан ні Паў ла Хар-

лан чу ка, су ро вы Аляк сандр 

Ка зе ла ў ро лі Абя ро на, ча-

роў ная Ты та нія (Юлія Шпі-

леў ская), вы пі ра ю чы Ма та-

ві лаў па лец у сан да лі ях, якія 

ра зам са шкар пэт ка мі на-

цяг нуў Мі хаіл Зуй, іс тэ рыч-

ныя раз бор кі ча ты рох ма ла-

дых афі нян, му зы каль ныя 

ўстаў кі, не зу сім да рэ чныя 

ха рэа гра фіч ныя «ста сун кі» 

і ін шае-ін шае пуб лі ку за ха-

пі лі. Гіс то рыя ў па пу ляр най 

фор ме — жанг лю ю чы на-

стро я мі, з пес ня мі, тан ца мі 

і пра эк цы яй эк ра на ай фо на 

на сце ны ку ба — рас каз вае, 

як ка та стра фіч ная сі ту а цыя 

пры хо дзіць да хэ пі-эн ду. 

Ка хан не та кім чы нам за па-

ноў вае ў ку бе, праў да, ка лі 

ве да еш, што ў ход па дзей 

умя ша лі ся пэў ныя сі лы, якія 

ма юць ана ла гі ў рэ аль нас-

ці, ста но віц ца кры ху не па 

са бе.

Тым не менш «Сон у ку-

паль скую ноч» — усё яшчэ 

гля дац кая гіс то рыя, з ад на-

го бо ку. Сва ёй но вай прэм'-

е рай Ку па лаў скі да га джае 

гле да чу (ка лі выключным 

спек так лем у цэ лым «Сон» 

не на за веш, для на шай 

пра сто ры гэ та са праў ды не 

та кі ўжо звы чай ны пра ект) 

і ад на ча со ва дэк ла руе но-

выя пра ві лы гуль ні, згодна 

з якімі тра ды цый насць у 

тэатры больш не вы гля дае 

ко зы рам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На сцэ неНа сцэ не  

ВЫ ЗА ВЯЗ ЛІ Ў МАТ РЫ ЦЫ
Ку па лаў скі ста віць Шэкс пі ра, а ў вы ні ку аб вя шчае ма ні фест

«Сон у ку паль скую ноч» 
у якас ці па ста ноў кі, 
якая ад кры вае се зон, 
ку ды больш змяс тоў ны, 
чым «не тра ды цый ны 
спек такль мод на га 
ра сій ска га рэ жы сё ра» 
сам па са бе.

Ча ра дзей нае зел ле, 
якім мож на 
ма ні пу ля ваць 
та кі мі, зда ва ла ся б, 
не пад улад ны мі 
ка тэ го ры я мі, ужо не 
зда ец ца ка зач ным 
эле мен там, 
а пе ра тва ра ец ца ў са мы 
што ні ёсць рэ аль ны 
ін стру мент уплы ву.

Гэ тым ра зам тэ атр пач не но вы се зон не з 

«Паў лін кі», а з «аль тэр на тыў на га» спек так ля па 

Шэкс пі ру «Сон у ку паль скую ноч», па стаў ле на га 

ра сій скім рэ жы сё рам Анд рэ ем Пры ка тэн кам. 

Дзень свя то га Іа а на Хрыс ці це ля, да яко га, як 

мяр ку ец ца, Уіль ям Шэкс пір на пі саў ка ме дыю 

«Сон у лет нюю ноч», у гэтым ува саб лен ні п'е сы 

пе ра тва рыў ся ў, зра зу ме ла, свя та Іва на Ку па лы. 

Але ге роі за ста лі ся ра ней шыя — мі фа ла гіч ныя 

асо бы Ро бін, Абя рон і Ты та нія, ма ла дыя афі ня не 

Лі зандр і Дзя мет рый, Гер мія і Але на. Спек такль, 

які ледзь не за хлы на ец ца ад тэх на ло гій, пад аў ся 

не столь кі тво рам мас тац тва, коль кі сім ва ліч ным 

ак там — праз змя нен не шмат га до вай тра ды цыі, 

Шэкс пі ра ў мат ры цы су час на га све ту і пэў ную 

эк лек ты ку.

АД ЧЫ НЯЕ АКНО Ў СВЕТ
Су свет ная прэм' е ра кар ці ны ад бы-

ла ся на Між на род ным кі на фес ты ва лі ў 

Кар ла вых Ва рах, дзе яна ад кры  ла кон-

курс «З Ус хо ду на За хад». Ме на ві та ў 

гэ ты час з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра тое, 

што «Хрус таль» рых ту ец ца быць на мі-

на ва ным ад Бе ла ру сі на Ос кар у ка тэ-

го рыі «Най леп шы фільм на за меж най 

мо ве», дзе ля ча го на ват быў уз ноў ле ны 

ос ка раў скі ка мі тэт. Кар ці на атры ма ла 

Гран-пры між на род на га кі на фес ты ва лю 

ў Адэ се і за пра шэн ні на больш за двац-

цаць кі на фес ты ва ляў све ту.

На рэш це ста лі вя до мыя і пад ра бяз-

нас ці бе ла рус кай прэм' е ры кар ці ны: 

яна ад бу дзец ца 29 жніў ня ў кі на тэ ат-

ры «Маск ва», дзе фільм бе ла рус кай 

пуб лі цы прад ста віць рэ жы сёр Да р'я 

Жук, ак цё ры і чле ны зды мач най гру пы. 

З 30 жніў ня «Хрус таль» вый дзе ў шы ро кі 

пра кат у Мін ску, а ў вы ні ку ахо піць не 

толь кі ста лі цу, але і рэ гі ё ны кра і ны.

Фільм рас каз вае пра пост са вец кую 

мо ладзь і яе аме ры кан скую ма ру: ма-

ла дая і яр кая дзяў чы на ро біць па мыл ку 

ў ві зе, ры зы куе стра ціць маг чы масць 

па ехаць у Аме ры ку і вы му ша на за тры-

млівац ца ў пра він цый ным ін дуст ры яль-

ным га рад ку. Кар ці на па каз вае «ма ла-

дзёж ныя пад поль ныя рэй вы, сты хій ныя 

рын кі, ма ры ма ла дых лю дзей пра эміг-

ра цыю і жыц цё пра він цыі, што за сты ла 

ў ча се».

«Хрус таль» зды маў ся ў на шай кра і не 

пры ўдзе ле кі на кам па ній Бе ла ру сі, ЗША, 

Гер ма ніі і Ра сіі, пра кат кар ці ны ажыц цяў-

ляе Цэнтр ві зу аль ных і вы ка наль ніц кіх 

мас тац тваў «Арт Кар па рэйшн».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



Рэпетыцыя спектакля.


