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што там адбываец ца, па-

куль на ву лi цах не з'яў ля-

лi ся ўзбро е ныя лю дзi i не 

па чы на лi стра ляць? Та му 

ка лi пры яз джа лi агiт цяг нi кi, 

на тоў пы да iх ла ма лi ся. Да-

рэ чы, най боль шай па пу ляр-

нас цю ў «Га да вi не» ка рыс-

таў ся ро лiк «Мозг са вец кай 

Ра сii», та му што ў iм мож на 

бы ло ўба чыць, хто прад стаў-

ляе но вую ўла ду, як вы гля-

да юць Ле нiн i Троц кi, а лю дзi 

маг лi на ват не ве даць, хто 

гэ та та кiя.

— Зна чыць, маг чы ма, 

ме на вi та ў «Га да вi не» лю-

дзi ўпер шы ню ўба чы лi Ле-

нi на.

— Вя до ма, больш нi дзе 

яны яго ўба чыць не маг лi. 

Да рэ чы, у «Га да вi не» мы ба-

чым пер шую здым ку буй но-

га па лi тыч на га дзея ча сха-

ва най ка ме рай. Ле нiн та ды 

ўпер шы ню з'я вiў ся на ву лi-

цы пас ля ра нен ня — на яго 

жыц цё быў здзейс не ны за-

мах, i па паў злi чут кi, што 

ён па мёр i баль ша вi кi гэ та 

ха ва юць, та му Ле нi на трэ ба 

бы ло па ка заць. Зды мац ца 

ён не лю бiў, та ды кi раў нiк 

спраў Саў нар ка ма Ула дзi-

мiр Бонч-Бру е вiч вы веў Ле-

нi на на шпа цыр, а апе ра та-

ры з Кi на ка мi тэ та сха ва лi ся 

за роз ны мi ўкрыц ця мi — за 

Цар-гар ма тай, ку ча мi смец-

ця, аў та ма бi лем. Ле нiн у 

рэш це рэшт зра зу меў, што 

яго зды ма юць, але асаб лi ва 

не раз зла ваў ся, i апе ра та ры 

па ды шлi блi жэй.

— Што да ты чыц ца част-

кi «Мозг са вец кай Ра сii» — 

як зды ма лi ся гэ тыя парт-

рэ ты? За баў на, як па лi ты кi 

па вод зяць ся бе пе рад ня-

звык лай для iх кi на ка ме-

рай. Ёсць га рэз ны кадр, 

дзе на сця не зза ду на дра-

па на сло ва з трох лi тар.

— Толь кi сло ва з трох лi-

тар у iн шай част цы фiль ма. 

Ка лi ўваж лi ва па гля дзець 

ро лiк «Мозг са вец кай Ра-

сii», мож на за ўва жыць, што 

мно гiя лю дзi зня тыя ў ад ным 

i тым жа мес цы ў адзiн i той 

жа дзень — тая ж Крам лёў-

ская пло шча, тая ж бру ка-

ван ка, тыя ж аў та ма бi лi i 

бу дын кi. Ма быць, ка лi апе-

ра та ры зня лi Ле нi на, iх вы ка-

рыс та лi, раз ужо пры еха лi, 

каб за ха ваць i iн шых дзея-

чаў са вец ка га ўра да, якiх 

прос та вы ве лi на пло шчу i 

зня лi як на фо та ка ме ру.

— Фiльм скла да ец ца з 

роз ных па дзей: ар га нi за-

цыя Ча со ва га ўра да, пе-

ра ва рот у Пет ра гра дзе, 

у Маск ве, Брэсц кi мiр, 

узяц це Ка за нi — на пер шы 

по гляд, аб са лют ны раз-

брод. Па якiм прын цы пе ў 

юбi лей ным фiль ме Вер таў 

па каз вае рэ ва лю цыю?

— Фiльм не вель мi i юбi-

лей ны, бо па ло ву ча су тут 

рас па вя да ец ца пра тое, што 

ад бы ва ец ца да Каст рыч-

нiц ка га пе ра ва ро ту. Рэ ва-

лю цыя та ды бы ла яшчэ не 

да тай, а ня скон ча ным пра-

цэ сам, «Га да вi на» i за дум-

ва ла ся як па на ра ма доў га-

га пра цэ су, дзе Гра ма дзян-

ская вай на — толь кi пра цяг. 

Прын цып вель мi прос ты — 

у хра на ла гiч ным па рад ку 

па ка заць, што ад бы ва ла ся 

кож ныя два-тры ме ся цы. 

Хоць тут ня ма, на прык лад, 

узяц ця Зiм ня га па ла ца, та му 

што яно ад бы ва ла ся ноч чу 

i па прос ту не бы ло зня та. 

На мес цах па дзей та ды час-

та не аказ ва ла ся апе ра та ра: 

ка ме ра з усi мi ак се су а ра мi 

ва жы ла больш за шас нац-

цаць кi ла гра маў — пры нес-

цi яе, па ставiць, за ра дзiць 

плён ку, i каб яшчэ ця бе не 

збiў на тоўп — бы ло праб ле-

ма тыч на. Сам Вер таў пi саў, 

што ў ста рым кi но су цэль-

ныя па ха ван нi ды па ра ды, 

але гэ та лёг ка рас тлу ма-

чыць — апе ра та рам бы ло 

ляг чэй пры ехаць на на зна-

ча ныя па дзеi, чым прад ба-

чыць штурм Зiм ня га. Та кiм 

чы нам неш та не бы ло зня та, 

а ней кiя здым кi бы лi згуб-

ле ныя ўжо да мо ман ту, ка лi 

ра бi ла ся «Га да вi на», та му 

да ку мен таль ныя эпi зо ды 

та го ча су ма юць вы со кую 

каш тоў насць. У мя не так са-

ма час та пы та юц ца, ча му ў 

фiль ме так ма ла Ле нi на i так 

шмат Троц ка га — ды та му 

што Ле нiн не лю бiў зды мац-

ца, а Троц ка га ў па езд ках 

на фронт або на мi тын гах 

заў сё ды су пра ва джаў апе-

ра тар.

— Мя не ска ры ла кан-

цоў ка «Га да вi ны»: увесь 

фiльм мы ба чым маш таб-

ныя па дзеi — пе ра ва ро-

ты, па ха валь ныя пра цэ сii, 

ваен ныя дзе ян нi, а за кан-

чва ем се на жац цю.

— Спа чат ку я так са ма 

сха мя нуў ся i па ду маў: «Трэ-

ба ж, якi дзiў ны фi нал», — 

але по тым вы ра шыў, што 

ён ла гiч ны, бо фi нал па вi нен 

быць па зi тыў ны i скi ра ва ны 

ў бу ду чы ню, а пер шыя сель-

ска гас па дар чыя ка му ны бы-

лi да во лi па пу ляр ныя, лю дзi 

на ват пры яз джа лi з-за мя жы, 

каб у та кiх жыць. Ма быць, 

гэ ты спо саб но ва га мiр на-

га жыц ця, не  па доб на га да 

ста ро га, быў на столь кi па-

ка заль ны, што яго ўста вi лi 

ў фi нал.

— Як час та та ко га маш-

та бу зна ход кi зда ра юц ца ў 

су час ным кi на знаў стве?

— Я зай ма ю ся кi на знаў-

ствам ужо со рак га доў, i на 

ма ёй па мя цi та кое ўпер шы-

ню. Усе ча ка юць, на прык лад, 

што зной дзец ца згуб ле ны 

фiльм Эй зенш тэй на «Бе жын 

луг», але ён усё роў на бу-

дзе толь кi па дзе яй бiя гра фii 

ад на го рэ жы сё ра. Тут жа — 

не толь кi эпi зод з жыц ця 

Дзi гi Вер та ва або гiс то рыi 

да ку мен таль на га кi но, але i 

гiс то рыi на огул, усё ж Каст-

рыч нiц кая рэ ва лю цыя бы ла 

па дзе яй гла баль на га маш-

та бу. «Га да вi на» мо жа даць 

вель мi шмат ма тэ ры я лу для 

гiс та рыч ных да сле да ван няў, 

та му, без умоў на, бу дзе за-

па тра ба ва на не толь кi ты мi, 

хто вы ву чае Вер та ва, але i 

ты мi, хто вы ву чае са вец кую 

i су свет ную гiс то рыю. Та му 

на фес ты валь ныя па ка зы 

гле да чы пры яз джа лi з iн-

шых га ра доў i на ват кра iн. 

Дзе б я нi па каз ваў кар цi ну, 

амаль усю ды быў анш лаг. 

А пад час ад на го з па ка заў 

у Маск ве — гэ та бы ла пуб-

лiч ная прэм' е ра ў кi на тэ ат-

ры «Каст рыч нiк» з ты ся чай 

ча ла век у за ле — па ча лi ся 

па лi тыч ныя су тыч кi. Хтось-

цi ака заў ся ма нар хiс там, 

хтось цi баль ша вi ком, яны 

ста лi сва рыц ца i кры чаць 

адзiн на ад на го: «Вы за бi лi 

Ста лы пi на!» — «I пра вiль на 

зра бi лi!» Я не пры сут нi чаў 

у за ле, але мне ста лi да сы-

лаць па ве дам лен нi, маў ляў, 

за раз пач нец ца па на жоў-

шчы на. Уяў ля е це, ты ся ча 

ча ла век пай шлі б уру ка паш-

ную адзiн на ад на го — а га-

вор ка, зда ва ла ся б, iдзе пра 

па дзеi ста га до вай даў нi ны, 

i на шчад кi бе лых i чыр во ных 

ужо даў но пе ра жа нi лi ся.

Гу та ры ла 

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

Адзiн з най леп шых бе ла рус кiх 

дра ма тур гаў i сцэ на рыс таў 

Аляк сей Ду да раў, 

што ад зна чыў ся вы дат ны мi 

ра бо та мi як у тэ ат ры, 

так i кi но, сён ня, 6 чэр ве ня, 

ад зна чае свой 70-га до вы 

юбi лей. У тэ ат ры яго доб ра 

ве да юць, на прык лад, 

па п'е се «Ра да выя», 

у кi но — па сцэ на рыi 

куль та ва га фiль ма 

«Бе лыя ро сы» 

з Мi ка ла ем Ка ра чан ца вым 

у га лоў най ро лi.

Бу ду чы аў тар па спеў па пра ца ваць ман цё рам су вя зi i 

сле са рам да та го, як скон чыць тэ ат раль на-мас тац кi iн-

сты тут па спе цы яль нас цi «ак цёр дра мы i кi но». Пас ля ён 

быў ак цё рам у Тэ ат ры юна га гле да ча, 

за гад ваў там лi та ра тур най част кай i 

ў гэ ты ж час пi саў апа вя дан нi i сцэ на-

рыi для ка рот ка мет раж на га кi но.

За сваю пра фе сiй ную дзей насць 

Аляк сей Ду да раў па спеў па пра ца-

ваць сяб рам сцэ нар на-рэ дак цый най 

ка ле гii Бе ла рус ка га тэ ле ба чання, 

галоўным рэ дак та рам ча со пi са «Мас-

тац тва», кi раў нi ком Тэ ат ра бе ла рус-

кай ар мii. Сён ня дра ма тург з'яў ля-

ец ца стар шы нёй Бе ла рус ка га са ю за 

тэ ат раль ных дзея чаў.

Спа дар Аляк сей — аў тар п'ес «Ве-

чар», «Ве жа», «Ад цу ран не», «Па ла чан ка», «Чор ная пан на 

Ня свi жа», лiб рэ та да па стаў ле на га ў Вя лi кiм тэ ат ры ба ле та 

«Вi таўт», сцэ на рыя (у су аў тар стве) зня тай у 2014 го дзе 

кар цi ны «Бе лыя ро сы. Вяр тан не».

Рас паў сюдж ван не ка ра на вi ру са 

па-ра ней ша му ўно сiць ка рэк ты-

вы ў на ша куль тур нае жыц цё, 

i мы пра цяг ва ем «ха дзiць» у тэат-

ры вы ключ на ан лайн. Ча со вая 

ня зруч насць апы ну ла ся паў на-

вар тас ным эр зац-фар ма там у 

тэ ат раль най куль ту ры, якi хоць i 

не за мя няе спек так лi ў аф лай не, 

тым не менш мае свае пе ра ва-

гi. Ця пер у боль шас цi вы пад каў 

гля дач не пры вя за ны да па чат ку 

спек так ля, а мо жа ўклю чыць за-

пiс у лю бы зруч ны для ся бе мо-

мант; ён ужо не му сiць вы бi раць 

су кен ку аль бо галь штук, каб з'я-

вiц ца ў за ле ў пры дат ным вы гля-

дзе, а больш за тое — мо жа ра-

бiць на ба ле це не на леж ныя рэ чы 

на кшталт па ядан ня вя чэ ры; на-

рэш це, ён мае ледзь не бяс кон цы 

вы бар, гля дзець опе ру, су час ныя 

тэ ат раль ныя фор мы аль бо цыр-

ка вое вi до вi шча. У чар го вай пад-

бор цы, якая прый дзец ца да рэ чы 

на на ступ ным тыд нi, мы са бра лi 

Шэкс пi ра, Ка мю i шмат тан цаў.

«Кар мi на Бу ра на» 
Вя лi ка га тэ ат ра опе ры 
i ба ле та

Наш Вя лi кi доб ра прад стаў ле ны ў 

«Бел тэ ле ра дыё фон дзе», якi на сва-

iх афi цый ных ста рон ках у сац сет ках 

Facebook i «УКан так це» пе ры я дыч-

на пуб лi куе за ха ва ныя па ста но ўкі. 

5 чэрве ня «за ла ты» фонд вы клаў за-

пiс, зроб ле ны яшчэ ў 1986 го дзе, — 

гэта ўнi каль ны ба лет ны спек такль 

«Кар мi на Бу ра на» Кар ла Ор фа, 

ува соб ле ны вя до мым ха рэо гра фам 

Ва лян цi нам Елi зар' е вым, якi сён ня 

з'яўля ец ца мас тац кiм кi раў нi ком Вя-

лi ка га. Ва каль на-ха рэа гра фiч ная па-

ста ноў ка асноў ва ец ца на кан та це ня-

мец ка га кам па зi та ра, а кан та та ў сваю 

чар гу ство ра на па ма ты вах ад най мен-
на га збор нi ка вер шаў ся рэд не вя ко вых 

ванд роў ных паэ таў. Звы чай на «Кар мi-

на Бу ра на» ўва саб ля ла ся ў кан цэрт-

ных па ста ноў ках, а на сцэ не тэ ат ра 

ў Мiн ску Ва лян цiн Елi зар' еў аб' яд наў 

ар тыс таў ба ле та, са лiс таў опе ры, хор 

i ар кестр i з кан та ты Ор фа зра бiў тэ-

ат раль ны спек такль. За пiс шу кай це ў 

су пол ках #ЗОЛОТОЙФОНДБТ.

«Ка лi гу ла» 
ў Тэ ат ры на цый у Маск ве

Вя до мы рэ жы сёр, вя до мы тэ атр i 

вя до мыя ак цё ры. Сён няш нi Тэ атр на-

цый, мiж iн шым, мес цiц ца ў бу дынку, 

якi не ка лi для свай го пры ват на га тэат-

ра па бу да ваў Фё дар Корш — дзед 

кла сi ка бе ла рус ка га кi не ма то гра фа 

Ула дзi мi ра Корш-Саб лi на. Вя до мы 

лi тоў скi i са вец кi рэ жы сёр Эй мун тас 

Ня кро шус па ста вiў тут эк зiс тэн цы яль-

ную дра му «Ка лi гу ла» па вод ле п'е сы 

Аль бе ра Ка мю, у якой ёсць iм пе ра тар, 

што есць дзя цей, i пры гне ча ны на род, 

але спа чу ван не тым не менш вы клi кае 

ме на вi та пра вi цель. Га лоў ную ро лю ў 

спек так лi iг рае Яў ген Мi ро наў. Па ста-

ноў ка з 24 мая на тры ме ся цы да ступ-

ная ў ан лайн-кi на тэ ат ры Okko.

«Ка ры я лан» 
у На цы я наль ным тэ ат ры 
ў Лон да не

Лон дан скi На цы я наль ны тэ атр у 

час ка ра на вi ру са за бяс печ вае гле да-

чоў ад ной з са мых шы коў ных i спа ку-

шаль ных ан лайн-пра грам, та му да яе 

не маг чы ма не вяр тац ца. Да 11 чэр ве-

ня на YouTube-ка на ле тэ ат ра мож на 

па гля дзець шэкс пi раў скую тра ге дыю 

«Ка рыя  лан» з То мам Хiдл ста нам у 

га лоў най ро лi. Па ста ноў ка рас каз вае 

пра апi са на га яшчэ Плу тар хам рым-

ска га пал ка вод ца i пра ва ды ра Ка ры я-

ла на, яго ва ен ныя пе ра мо гi i ба раць бу 

з во ра га мi, па лi ты ку i помс ту ў Ста ра-

жыт ным Ры ме. То ма Хiдл ста на, што 

iг рае Ка ры я ла на, гле да чы ве да юць па 

кi на ро лях, у пры ват нас цi ў фiль мах 

«Поў нач у Па ры жы» Ву дзi Але на, «Вы-

жы вуць толь кi па лю боў нi кi» Джы ма 

Джар му ша аль бо мар ве лаў скай се рыi 

пра су пер ге ро яў «Мсцi ўцы». За пiс су-

пра ва джа ец ца анг лiй скi мi суб цiт ра мi, 

а на сай це тэ ат ра мож на знай сцi су-

пра ва джаль ныя ро лi кi i iн тэр в'ю з ты мi, 

хто ро бiць па ста ноў ку.

Се рыя тво раў Ал вiн Эй лi 
Аме ры кан ска га 
тэ ат ра тан ца

У 1958 го дзе ха рэо граф Ал вiн Эй-

лi ства рыў Аме ры кан скi тэ атр тан ца 

свай го iмя — за час iс на ван ня тан ца-

валь ная кам па нiя ў Нью-Ёр ку зра бi-

ла вя лi кi ўнё сак у раз вiц це су час на га 

тан ца як та ко га i з'яў лен не ў тан ца-

валь ным тэ ат ры чор ных вы ка наў-

цаў. У сва ёй пра цы Ал вiн Эй лi ста ла 

звяр таў ся да аф ры кан скай куль ту ры, 

чым на дзей на за ма ца ваў яе на сцэ не. 

У час ка ра на вi ру са ка ман да тэ ат ра 

лi чыць, што «шоу па вiн на пра цяг вац-

ца», та му пуб лi куе свае ра бо ты для 

пра гля ду ан лайн. Ся род iх — па ста-

ноў кi роз ных ха рэо гра фаў i ў тым лi ку 

ства раль нi ка кам па нii. Над звы чай ныя 

тан ца валь ныя кам па зi цыi мож на знай-

сцi на сай це тэ ат ра Ал вi на Эй лi — тут 

па ста ноў кi «Ода» Джа ма ра Ро берт-

са (да 10 чэр ве ня), «Хро ма» Уэй на 

МакГрэ га ра аль бо «Ад крыц цi» Ал вi на 

Эй лi (да 11 чэр ве ня).

«Ма сак ра» 
ў Но вым тэ ат ры ў Вар ша ве

Яшчэ ад на тан ца валь ная па ста-

ноў ка — гэ тым ра зам з вар шаў ска га 

Но ва га тэ ат ра. I са праў ды но ва га: ка-

лек тыў быў ство ра ны ў 2008 го дзе i па-

ка заў свой пер шы спек такль у 2009-м. 

Сён ня ў бу дын ку тэ ат ра мож на ўба-

чыць асу час не ную кла сi ку, экс пе ры-

мен таль ныя па ста ноў кi, ка лi экс пе ры-

мент ра зу мець шы ро ка, тан ца валь ныя 

спек так лi i iн шае. «Ма сак ра» ство ра на 

тан цо рам i ха рэо гра фам Паў лам Са-

ко вi чам i мо вай тан ца рас каз вае пра 

экс пе ды цыю 1937 го да, на кi ра ва ную 

поль скiм ура дам на Ма да гас кар, каб 

да сле да ваць маг чы масць ка ла нi за-

цыi вост ра ва. Як мы ве да ем, Ма да-

гас кар поль скай ка ло нi яй так i не стаў. 

Прэм'е ра за пi су па ста ноў кi ад бу дзец-

ца 7 чэр ве ня i бу дзе да ступ ная ця гам 

36 га дзiн, гэ та зна чыць, гля дзець яе 

вар та, ка лi не ў ня дзе лю, то ў па ня дзе-

лак на сай це Но ва га тэ ат ра.

Воль га МIЦ КЕ ВIЧ.

«Ода» Джа ма ра Ро берт са ў тэ ат ры Ал вi на Эй лi.

На сцэ неНа сцэ не

Елi зар' еў, Ка мю i Хiдл станЕлi зар' еў, Ка мю i Хiдл стан
Пяць спек так ляў, якiя мож на па гля дзець ан лайн на бу ду чым тыд нi

«Бе лыя ро сы» на заў сё ды: 
Аляк сею Ду да ра ву — 70

Юбi лейЮбi лей


