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Сён ня не кож ны го рад мо жа 

па хва ліц ца на яў нас цю тэ ат ра ці 

хоць бы тэ ат раль най сту дыі. А ў 

аг ра га рад ку За лес се Смар гон-

ска га ра ё на іс нуе на род ны тэ атр 

«Бат лей ка». Ды не прос та іс нуе, 

а мае ба га ты рэ пер ту ар, па да-

рож ні чае, вы сту пае на фэс тах, 

удзель ні чае і пе ра ма гае ў раз на-

стай ных кон кур сах. На ват рэ гі я -

наль ны фес ты валь ля леч ных 

тэ ат раў «Ча роў ны свет бат лей кі» 

ла дзіц ца амаль што год і збі рае 

ам бі цый ных ар тыс таў тэ ат раль-

ных ка лек ты ваў з усёй кра і ны.

За лес кая «Бат лей ка» не 

прос та вы жы ла ў скла да ныя 

ча сы, але на бы ла аў та ры тэт, 

па шы ры ла рэ пер ту ар, ста ла 

пля цоў кай для твор чых рэ жы-

сёр скіх экс пе ры мен таў. Гэ та 

ўда ло ся зра біць дзя ку ю чы пад-

трым цы мяс цо вых улад, кі раў-

ніц тва даб ра чын на га фон ду «Паў-

ноч ныя Афі ны М. К. Агін ска га» і, 

без умоў на, не абы яка вых жы ха роў 

За лес ся.

Сё ле та на род ны тэ атр ля лек 

ад свят ка ваў 35-га до вы юбі лей: 

сцэ на рый «ка пус ні ка» ства ры ла 

рэ жы сёр-па ста ноў шчык Тац ця на 

Ня сцю ры на, а су стрэ чу пра вя ла 

«пры ма дон на» тэ ат ра Ак са на Ліс. 

Аб тым, што за ўвесь тэр мін іс на-

ван ня тэ атр вы ха-

ваў свай го гле да ча, 

свед чыў анш лаг у 

гля дзель най за ле. 

На га на ро вых мес-

цах ак цё ры з на ро-

ду: Ар кадзь Гу бар, 

Ма рыя Зян ке віч, 

Воль га Хар ке віч, 

Ан ге лі на Кень ка, 

Лі лія Му раў ская, 

Аляк сей Сы-

ра кваш і ін-

шыя. Кож ны 

з іх не за гро-

шы, а дзе ля 

м а  р а л ь  н а  г а 

за да валь нен-

ня не каль кі 

ра зоў на ты дзень спя ша ец ца 

на рэ пе ты цыю, ах вя ру ю чы 

ўлас ным ча сам дзе ля та го, 

каб зра біць жыц цё зем ля-

коў ці ка вым, змяс тоў ным, 

на сы ча ным па зі тыў ным на-

стро ем.

Якасць спек так ляў, што 

ста вяц ца бат лей кай, даў-

но пе ра рас ла пра він цый ны 

ўзро вень ля леч на га ба ла-

га на. Пра гэ та свед чаць да-

сяг нен ні: уз на га ро ды між на-

род на га фес ты ва лю «Рам па 

друж бы», аб лас но га фэс ту 

«Лід скія тэ ат раль ныя су-

стрэ чы» ды ін шых. У 1988 го-

дзе тэ атр быў уз на га ро джа ны 

дып ло мам пер шай сту пе ні за 

па ста ноў ку міс тыч най дра мы 

«Цар Ірад» рэ жы сё ра Яў ге ніі Ліс, 

а ў 2007-м — за твор чы экс пе ры-

мент і най леп шы аў тар скі твор 

«Вяс ко вая па це ха» рэ жы сё ра 

Тац ця ны Ня сцю ры най.

У го нар 35-год дзя быў па ка за ны 

ля леч ны спек такль «Ко лаз ва рот» 

зноў жа Тац ця ны Ня сцю ры най, да-

 рэ чы, пры зна ны най леп шым на 

ІV рэ гі я наль ным фес ты ва лі «Ча роў-

ны свет бат лей кі».

Ала КЛЕ МЯ НОК.

ДатаДата

Рэ пер ту ар Ма ла дзёж на га 

тэ ат ра па поў ніў ся спек так-

лем-аб сур дам пра шлях звы-

чай на га вяс ко ва га дзе да — 

чы тай: бе ла ру са — у ін шы 

свет. «І не на мі гэ та пры ду-

ма на» па стаў ле на Дзя ні сам 

Пар шы ным па п'е се ад на го 

з са мых прад стаў ні чых бе ла-

рус кіх дра ма тур гаў Дзміт рыя 

Ба га слаў ска га. Па ана ло гіі з 

rоаd-mоvіе — асоб ным кі на-

жан рам, дзе га лоў ныя ге роі 

дзей ні ча юць на пэў ным шля-

 ху, яны ства ры лі rоаd-рlау, 

у якім дзед Ні чы пар сы хо дзіць

з вёс кі, бо ад чу вае на блі жэн-

не смер ці. Прэм' е ра спек так-

 ля ад бы ла ся 28 ліс та па да 

і за раз па каз ва ец ца на сцэ не 

Ма ла дзёж на га.

Улас на шля хам да смер ці, пе-

рад якой трэ ба зра біць шэ раг сім-

ва ліч ных су стрэч-іс пы таў і пе ра-

сяг нуць апош няе і са мае га лоў нае 

вы пра ба ван не — пе рай сці це раз 

мя жу з пры гра ніч ні ка мі, уяў ля-

ец ца па ста ноў ка «І не на мі гэ та 

пры ду ма на».

Дзед Ні чы пар вы ра шыў сыс ці, 

ка лі па ба чыў сон з яр кім свят лом 

у кан цы ту нэ ля. Вы праў ля лі яго 

ўсёй вёс кай — пыр скі ал ка го лю 

раз ля та лі ся ва ўсе ба кі, асоб ныя 

пер са на жы дэ ман стра ва лі раз-

два ен не асо бы, рэў насць, ка міч-

насць, а ў вы ні ку дзе да па пра сі лі 

вяр нуц ца і пры вез ці ас фаль ту.

На шля ху да Ні чы па ра да лу-

чы ла ся і ба ба, якая мае да яго 

асаб лі выя па чуц ці, ды яшчэ ка зу з 

са бой узя ла. Ён су стрэў ра баў ніц 

у стрып-туф лях, якія «пе ра га ня лі 

сап лю з на здры ў на здру» і ча са-

лі ся, ад ча го дзед іх вы ле чыў тра-

ва мі. «Па ця раш ку» — дзёрз кае 

і не вы ха ва нае дзі ця, якое жы ве 

ў ле се і ка зач на га ўзо ру рыф ма-

мі про сіць хле ба і ма ла ка. Ваў-

ка, які ню хае ка ка ін (ці ней кі ін-

шы нар ко тык) і стра ляе ў зай цаў, 

што тут жа ажы ва юць. На рэш це, 

«пры гра ніч ні каў» — яны, на пэў на, 

ад сы ла юць да рэ аль ных лю дзей 

у фор ме пры ўез дзе ў пры гра ніч-

ную зо ну. Але ў спек так лі гэ тыя 

пер са на жы не над та вет лі выя.

У па ста ноў цы, якая з кож ным 

эпі зо дам пра цяг вае аб сур дысц кую 

лі нію, змя ша лі ся па тэр ны ра ман-

тыч ных гіс то рый, ка зач ныя ма ты-

вы і ад сыл кі да са праўд ных су час-

ных з'яў, ка ме дый насць, міс ты ка, 

міф пра свят ло ў кан цы ту нэ ля, 

на рэш це, фор ма rоаd-mоvіе.

Праў да, уз ро вень сім ва ліч нас ці 

і густ аб сурд нас ці за ста лі ся спрэч-

ны мі, ха ця, трэ ба пры знаць, спек-

 такль да зво ліў са бе шэ раг да рэ ч-

ных жар таў з вус наў, на прык лад, 

кі раў ні ка сель са ве та; пя шчот на 

су пра ва дзіў дзе да ба бай; уплёў 

ва ўмоў ны сю жэт зна кі су час нас-

ці; за ха піў ся ант ра па мар фіз мам 

(на дан нем ча ла ве ча га вы гля ду) 

і іра ніч на ад пра віў га лоў на га ге-

роя па мі раць пад рок — пес ню 

Hіghwау tо Hеll гур та АС/DС, што 

пе ра кла да ец ца як «Шлях у пек-

ла». Да рэ чы, дзе ду бы ло ве се ла 

па кі даць зям ное жыц цё, зда ец ца, 

на ват за над та.

Пры ўсіх маг чы мых скід ках на 

аб сурд «І не на мі гэ та пры ду ма на» 

за ста ло ся не зра зу ме лым, што змя-

шчае ў са бе шлях да смер ці, якія 

іс пы ты прай шоў га лоў ны ге рой і 

які сэнс у кож ным з эпі зо даў на яго 

да ро зе (як гэ та ні па ра дак саль на, 

у аб сур дзе як мас тац кім ме та дзе 

так са ма па ві нен быць сэнс).

Аб сурд у гэ тым вы пад ку ака заў-

ся бяз лі тас ным (ба ю ся, з ня пра-

віль на рас стаў ле ны мі ак цэн та мі 

ў рэ жы су ры), але вя сё лы сы ход у 

пек ла пад пес ню Hіghwау tо Hеll — 

мо жа, і не най гор шы ва ры янт.

Со фія ПА ЛЯН СКАЯ.

БалетБалет

ВЕЧ НАЯ ГІС ТО РЫЯ 
НА НО ВЫ ЛАД

На гэ тым тыд ні мас тац кі кі раў нік Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 

Ва лян цін Елі зар' еў прад ста віў пуб лі цы прэм' е ру — ба лет 

«Ра мэа і Джуль е та» ў но вай рэ дак цыі. А на стро іц ца на 

па трэб ны лад пер шым гле да чам да па маг ла ба лет ны кры тык 

Свят ла на Ула ноў ская, якая пе рад спек так лем пра чы та ла для 

ах вот ных зай маль ную лек цыю пра гіс то рыю і ад мет нас ці 

па ста но вак роз ных ха рэо гра фаў.

Прэм' е раПрэм' е ра ПА МІ РАЦЬ, 
ДЫК ПАД РОК

Тэ ат раль ная сцэ на ста ла да ро гай у пек ла

Да рэ чы, дзе ду бы ло ве се ла 
па кі даць зям ное жыц цё, 
зда ец ца, на ват за над та.

Трэ ба пры знаць, спек такль 
да зво ліў са бе шэ раг 
да рэ чных жар таў з вус наў, 
на прык лад, кі раў ні ка 
сель са ве та.

...У свой час му-

зы ка кам па зі та ра 

Сяр гея Пра коф' е ва 

бы ла ўспры ня тая 

вель мі не ад на знач-

на — за над та скла-

да ная, арыт міч ная, 

яна бы ла для су-

час ні каў. Не здар ма 

вя до мая ба ле ры на 

Ула на ва ка за ла: 

«Ня ма апо вес ці су м-

ней шае на све це, 

чым му зы ка Пра-

коф' е ва ў ба ле це». І тым не менш 

пер шая ў Са вец кім Са ю зе па ста-

ноў ка «Ра мэа і Джуль е ты», якая 

з'я ві ла ся ў 1940-м, ста ла пэў ным 

эта ло нам, на які так ці інакш азі-

ра лі ся ўсе пас ля доў ні кі, і на огул 

ад ным з са мых па пу ляр ных ба ле-

таў ХХ ста год дзя. Мно гія вя до мыя 

ба лет май стры, ад Юрыя Гры га ро-

ві ча да Ру доль фа Ну ры е ва, прад-

ста ві лі сваю ін тэр прэ та цыю пра-

коф' еў скай пар ты ту ры ў больш як 

80 па ста ноў ках, якія ба чы лі гле-

да чы Ра сіі, Ар ме ніі, Эс то ніі, Ка рэі, 

Ма на ка, Ка на ды, ЗША, Фран цыі 

і ін шых кра ін.

У На цы я наль ным ака дэ міч ным 

Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та 

«Ра мэа і Джуль е ту» Ва лян цін Елі-

зар' еў па ста віў яшчэ ў ліс та па дзе 

1988-га — і пуб лі ка, і кры ты кі пры-

ня лі па ста ноў ку з за хап лен нем, і 

ўсе гэ тыя га ды яна не сы хо дзі ла 

са сцэ ны. Ад нак ця пер на род ны 

ар тыст СССР і Бе ла ру сі і лаў рэ-

ат Дзярж прэ міі, які гэ тай во сен ню 

вяр нуў ся ў тэ атр, усё ж ры зык нуў 

удас ка на ліць вы дат нае і за рэ-

корд на сціс лы тэр мін пад рых та ваў 

но вую вер сію ба ле та. Праў да, ні-

я кіх змен у хрэс та ма тый ны сю жэт 

спек так ля не ўно сіў і не на блі жаў 

да су час нас ці час, мес ца і ге ро яў 

дзеі, толь кі ўвёў но вых вы ка наў-

цаў і пэў ным чы нам ска рэк та ваў 

ха рэа гра фію. Пар тыю Джуль е ты 

ў но вай вер сіі вы кон ва юць Люд-

мі ла Хіт ро ва і Іры на Яром кі на, Ра-

мэа тан цу юць Ігар Анош ка і Алег 

Яром кін. Што яшчэ змя ні ла ся?

«Рас каз ваць ба лет сло ва мі — ня ў-

дзяч ная спра ва, — пад крэс лі вае

ха рэо граф-па ста ноў шчык, — яго 

трэ ба гля дзець і пра чуць, ад чуць 

сэр цам». Ка лі ж нех та з тэ ат ра-

лаў не змог тра піць на прэм' е ру 

5 і 6 снеж ня, па знач це ў пла нах: 

на ступ ным ра зам ба лет бу дзе па-

ка за ны 23 сту дзе ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

За сна валь нік пер шай на Бе ла ру сі бат лей кі Алесь ЛОСЬ і Але ся СІ ВО ХІ НА — 
га на ро выя гос ці ім прэ зы.

Трыц цаць пяць га доў та му вы пуск ні кі Бе ла рус кай ака дэ міі 

мас тац тваў Аляк сандр ЛОСЬ і Яў ге нія ЛІС вы ра шы лі ад ра дзіць 

на Смар гон шчы не ста ра жыт ны на род ны тэ атр — бат лей ку. 

Пры чым ад наў лен не ад бы ва ла ся на мяс цо вым ма тэ ры я ле: 

Аляк сандр рас пыт ваў ста ра жы лаў пра жанр, сю жэ ты па ста-

но вак, асаб лі вас ці рэ пер ту а ру мяс цо вых і за ез джых ляль ка-

во даў. І, як ні дзіў на, зна хо дзі лі ся знаў цы і пры хіль ні кі гэ та га 

мас тац тва, што рас каз ва лі пра міс тэ рыі, ля лек-«шпянь коў», 

ад мыс ло вае му зыч нае су пра ва джэн не. У вы ні ку шмат лі кіх 

экс пе ды цый і пра цы з пер ша кры ні ца мі бы ла ад ро джа на пер-

шая на Бе ла ру сі бат лей ка.

Ляль ка во ды на род на га тэ ат ра ля лек «Бат лей ка».

tut.by

vminsk.by

БАТ ЛЕЙ КА НЕ СТА РЭЕ


