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 Глядзіце, хто прыйшоў!..
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за «Чорным квадратам»
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Аляксандр Гарцуеў змяніў Валерыя
Анісенку на пасадзе мастацкага кіраўніка Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.

ТАНЕЦ
СА СМЕРЦЮ,
альбо Жызэль ратуе ад прывідаў

Вясна — якраз час для такіх тэм (бо і сэрцы пачынаюць біцца больш актыўна, і для думак пра дараванне ўсім і за ўсё адведзены тэрмін). Тым больш
што ў балеце, які кампазітар Адольф Адан напісаў
больш за 170 гадоў таму, гэтыя пытанні вырашаюцца рамантычна: і пасля смерці закаханая душа
можа дапамагаць абранніку і нават ратаваць яго.
На тое ж і рамантыка, каб апяваць моц кахання! І
на тое рамантычны балет, каб праз прыгажосць і
ўзнёсласць паверыць, што так бывае — калі не ў
жыцці, то ў мастацтве дакладна.
Ноч. Могілкі... Святло месяца пранізвае чароўную
прыгажосць наваколля. Гэта час, калі абуджаюцца
ўсе патаемныя сілы. З магіл паўстаюць Вілісы —
прывіды прыгожых дзяўчат, якія памерлі да вяселля.
Яны чакаюць ахвяр, адзінокіх падарожнікаў, каб затанцаваць іх да смерці. Дзяўчаты-духі забаўляюцца
такім чынам. Жызэль, якая памерла напярэдадні
з-за здрады каханага, трапляе ў гэтую прыгожую
кампанію. Але, можа, не так даўно яна памерла, каб
забыцца пра свае зямныя пачуцці, таму і не можа
пагадзіцца з законамі свету мёртвых: яна імкнецца
абараніць жыццё блізкага чалавека. Але ці здолее
яго адстаяць? Пытанне, якое павінна было б быць
рытарычным, у беларускім тэатры становіцца літаральным. Таму што ёсць жа варыянты...
Не, паводле рамантычнай традыцыі іх у прынцыпе быць не можа: каханне павінна перамагаць,
бо жыццё вартае таго, каб жыць. Але гэта ж рамантызм у сучасным варыянце, тым больш з беларускім успрыманнем каштоўнасці жыцця: дух
рамантыкі ў ім існуе ў пэўных межах, дзе не можа
здарыцца таго, чаго ў прынцыпе не можа быць. Ну
як можна зусім не пакараць чалавека, які падмануў
наіўную і чыстую істоту? Непарадак...

Н

А ДОСВІТКУ жыццё сваё ствараем. Малюем вобразы. У руцэ
— жменя збожжа. Ты — Сейбіт.
Уначы ходзіш. Кругамі. Першы круг
— шчасця віток у дом твой. Другі круг
— кахання рака ў дом твой. Трэці круг,
апошні — дабрабыт сцежкай у дом
твой: тук-тук, туп-туп...
Ты Сейбіт. Сееш. Сваё поле. Якое
расце са свечкі. Маленькі кволенькі
агеньчык падымае галоўку, слухае цябе, бо з ім ты гамоніш, нібы песні спяваеш. Так мякка, лагодна. Душа спявае ў цябе. І цела лёгкім становіцца.
Ты Сейбіт. І сеяць ідзеш. Не ў дарогу далёкую збіраешся. Не далеч цябе
кліча. Ля дома тупаць хочаш. На ганак
выходзіш. Па прыступках сыходзіш.
Іх тры: шчасце, каханне і дабрабыт.
Жме няй на сен не сып леш, зер нем
засяваеш. На раз-два-тры. На раздва толькі салдаты маршыруюць. Ты
жыццё сееш. Тройчы малітву чытаеш,
тройчы ў бок левы плюеш. Праз плячо.
Тройчы крыжык святы ставіш на жмені, якою засяваеш ля ганка свайго.
Сейбіт. Моўчкі засяваеш шчасце, каханне і дабрабыт. На раз-два-тры. У дом
твой заходзіць не ўсякі люд, хоць многім прытулак даеш. Вадою поіш, хлебам
корміш. Быт. Твой. Дабром робіцца. Табе і людзям. Дабрабыт. З любоўю вялікай цеста месіш, шчодрай рукою ставіш
у печ. Будзе хлеб. Ты ж ваду льеш. Са
слоіка ў кубак. Як рака, цурчыць твая
вада. Пераліваецца колерамі рознымі,
цёплымі. Гэта агонь з печы ў кубку адбіваецца, зачароўвае вока вясёлкаю.
З вадою шчасце ты наліваеш. Шчасце
п'еш і ясі. Свечка зноў дагарае. Яе ты
пільнуеш, глядзіш. У даўніну беларусы
на святло свечак паглядалі ўначы, каб
думы іх будучыняй сталі, каб мары іх у
жыццё пайшлі. Так і ты. Не варожа, не
жорстка ставішся да тых, хто пад вокнамі дома твайго ходзіць, хто ў вокны твае
ўсё глядзіць. Молішся Богу.
Сейбіт. Што пасееш — такі ўраджай
і збярэш. Толькі добрае самае. Толькі
прыгожае. Гэта ж ты! Гэта ты. Самы
мудры, самы прыгожы. Сэрцу людскому ты дарагі. Любяць цябе, нібыта
Бога, людзі любяць цябе. Ты на зямлі
Сейбітам Міру працуеш. Мне работу
сваю перадасі. Дачушка твая сілы набіраецца, расце. Глянь, якія далоні ў
яе! Васільком тканыя, коласам залацяцца. З карункамі і краскамі, нібы ў
царыцы. Далонькі святлом поўняцца.
Будзе нам з табою, бацька, жыцця
напоўніцу. Будзем разам сеяць-засяваць. Будзем людзям мы дапамагаць.
Бач, колькі ходзіць іх. А чаго? А навошта яны? Першы за нулявым, другі
за першым, трэці... Злыдні, ваўкалакі,
валацугі — яны нам не паплечнікі. Але
ж ходзяць. Круцяцца. Круцяць галовамі сваімі нам пад вокнамі, нібы сабакі
хвастамі круцяць. Мы ж не верым ім.
Не верым у іх. Яны дрэнныя, яны агідныя, прывіды: няма сярод іх людзей.
Ты глядзіш на іх моўчкі праз свечку,
што на акне стаіць. «Бачыш, татка,
колькі іх тут, колькі іх! Ты ж смелы. І я
не баюся. З косткі тваёй ды сама вырасла. Моцная духам. Як ты.
Глядзім на племя варожае. Самі расцём угару, увышыню. Іх многа там, пад
вокнамі, топчацца. Мы глядзім, назіраем за імі. Мы — дзве гары. З вышыні
сочым, што адбудзецца. Топчуць, топчуць злыдні тыя поле тваё, што каля
дома сваёю рукою засяваў». — «Ды што
ты кажаш?!» — «А ну пайшлі, валацугі! З раллі, з зямелькі нашай пайшлі!
На далонях, на нашых далонях, святло

Насамрэч за доўгае жыццё балета «Жызэль» на
сусветнай сцэне яго фінал больш за ўсё інтэрпрэтаваўся: ад суцяшэння ў абдымках нявесты паступова прыйшлі да безуцешнасці закаханага Альберта.
Асабліва пра рамантычнасць фіналу дбалі ў Расіі
ды Савецкім Саюзе, дзе падтрымліваліся традыцыі класічнага балета, у той час як на яго радзіме
(і радзіме гэтага спектакля) — у Францыі, балет
мяняўся ў адпаведнасці з павевамі часу.
Праўда, мы сёння бачым «Жызэль» у рэдакцыі расійскага пастаноўшчыка, народнага артыста
СССР Мікіты Далгушына, якому наш тэатр даверыў
ужо другую рамантычную працу пасля леташняй
«Сільфіды». Рамантыкі замнога не бывае — так,
відаць, разважалі ў тэатры...
У Беларусі любілі «Жызэль» і ахвотна ставілі з
1953 года. З'яўленне гэтага спектакля ў афішы сведчыла і пра тое, што трупа тэатра здольная справіцца
з харэаграфіяй, якая патрабуе майстэрства. Не дзіва, што ў розныя часы ролю Жызэлі танцавалі зоркі
беларускай сцэны, такія як Людміла Бржазоўская,
Таццяна Ягорава, Нані Дадзішкіліяні, Інэса Душкевіч.
Ды і сучасныя танцоўшчыцы, на якіх сёння трымаецца трупа, мелі магчымасць прайсці выпрабаванне
«Жызэллю»: дагэтуль у тэатры ідзе спектакль у пастаноўцы колішняй зоркі «Марыінкі», балетмайстра
Ірыны Калпаковай. Я як глядач узгадвала тую пастаноўку як вельмі пачуццёвую, дзе танец быў праявай
чалавечых эмоцый, калі настройвалася на новую
«Жызэль»: сапраўды, а чаму балет, які ў тэатральнай
афішы ўжо ёсць, трэба ставіць зноў?..
— Ёсць старыя спектаклі, якія мы абавязаныя
прыводзіць у парадак, — патлумачыў Юрый ТРАЯН,
мастацкі кіраўнік беларускага балета. — «Жызэль», якая існавала апошнія 25 гадоў, вычарпала
свой рэсурс: састарэлі дэкарацыі, некалькі разоў
за гэтыя гады былі зменены склады выканаўцаў,
кожны з якіх прыносіў не толькі добрае ў выкананне
роляў. З кожным капіраваннем ідзе страта якасці.
Паступова спектакль пачынае разбурацца. Менавіта таму ўсю абойму спектакляў сусветнай класікі,
якія ёсць у нашым тэатры, мы павінны падтрымлі-

ад свечкі гарыць. Патонеце, сыдзеце,
растопіць вас агонь залаты. Агонь сшыты-звязаны з ніткі даматканай, з ніткі
грубай і шаўковай. З ніткі, што рукамі
мы вязалі. З малітваю боскаю, з думкаю
чыстаю, з галавою светлаю, з надзеяй
нямарнаю». Дадалі голасна: «Амін».
Замову прашапталі тры разы. Крыж
святы на крыжык паклалі. «Каб ніхто
ніколі да нас пад вокны не хадзіў. Каб
жыта, зерне якога тваёю, бацька, рукою,
кінутае-пасеенае, ніхто не таптаў. Каб
шчасце, каханне, дабрабыт па хвалях
ракою плылі да цябе, да мяне, у дом наш,
які стаіць на гары. Вышэй за ўсе дамы ён
узвышаеццца. Стаіць. Нібыта цвердзь
зямная на цвердзі нябеснай — поўны
сіл, стаіць. І мы расцём, як дзве гары.
Ты большы, я — нашмат меншая. Давай паглядзім, хто там, давай праверым,
хто стаіць. Ля дзвярэй. Пад вокнамі. Пад

ваць у належным стане, калі мы хочам працаваць на
ўзроўні Вялікага тэатра. Таму што класіка заўсёды
запатрабаваная гледачом. Гэта пятая пастаноўка
«Жызэлі» ў нашым тэатры. І калі гаварыць пра цяперашнюю рэдакцыю, то яна найбольш блізкая да
тых крыніц, калі гэты спектакль толькі з'явіўся. Артысты самі ўдзельнічаюць у стварэнні спектакля, а
гэта азначае, што тады чалавек лепш ужываецца
ў матэрыял. Сёння ў нас ёсць шэсць складаў на
ўсе вядучыя ролі. У галоўнай ролі занятыя Вольга
Гайко, Людміла Кудраўцава, Ірына Яромкіна, Ганна
Фокіна, Кацярына Алейнік, Марына Вежнавец. Яны
ўсе не падобны адна на адну. Партыю Альберта
танцуюць Антон Краўчанка, Ігар Артамонаў, Алег
Яромкін, Аляксандр Бутрымовіч, Канстанцін Кузняцоў, Ігар Аношка. Будзе танцаваць і Ягор Азаркевіч,
які аднаўляецца пасля цяжкай траўмы. У ролі Ганса
ўбачыце Дзяніса Клімука, Антона Краўчанку, Івана
Савянкова, таго ж Азаркевіча...
Аляксандра ЦІХАМІРАВА, якая ў якасці асістэнта балетмайстра дапамагала Мікіту Далгушыну
і, у прынцыпе, замяніла пастаноўшчыка, калі той
перажыў інсульт, назвала спектакль «акварэльным», створаным фарбамі (маецца на ўвазе харэаграфічныя) пастэльных таноў:
— Гэта праверка на інтэлект танцоўшчыкаў. І
мяне вельмі радуе, што агульны інтэлектуальны
ўзровень (я зараз гавару пра здольнасць фізічна мысліць целам і танцам) дастаткова высокі не
толькі ў салістаў, але і ў кардэбалета. Людзі разумеюць, якога кшталту павінен быць спектакль.
Гэта складана, таму што артысты доўга танцавалі
«Жызэль» у адной стылістыцы, а зараз даводзіцца
цела вучыць працаваць па-іншаму.
Сапраўды, тое, што нам прапаноўвае новая
«Жызэль», можна акрэсліць так: назад, у мінулае.
У мінулае балетнага мастацтва. У той яго выгляд, які
існаваў у сярэдзіне ХІХ стагоддзя. Мастак спектакля
Вячаслаў Окунеў, які таксама быў запрошаны з Расіі, адзначыў, што яму гэтая рэдакцыя імпануе — як
чалавеку, «які захапляецца рарытэтамі». Стваральнікі звярнуліся да першай парыжскай пастаноўкі,

Першае апавяданне Марыны Яўсейчык з'явілася
на старонках «Звязды» на пачатку 2005 года. «Вучуся ў 10 класе, 16 гадоў. Жыву на Гомельшчыне,
у вёсачцы Чыркавічы. У вольны час пішу вершы,
апавяданні і філасофскія роздумы. Гэта, бадай,
і з'яўляецца маім захапленнем. У будучыні хачу
звязаць сваё жыццё з журналістыкай... Галоўная
мэта — стаць не толькі добрым журналістам, але і таленавітым пісьменнікам-патрыётам і выдаць кнігу», — так спавядалася тады яна ў сваім лісце,
адрасаваным рэдакцыі.
Мінула сем гадоў. Сёлета Марына заканчвае журфак. Яе проза сталее
разам з аўтарам, у ёй усё больш арыгінальнасці і філасофскіх роздумаў, падказаных самім жыццём. Таму, думаецца, выхад першай кнігі Марыі Яўсейчык
не за гарамі. Чаго і хочацца пажадаць таленавітай маладой пісьменніцы.
Алесь БАДАК.
штодзень. Між чорнымі і белымі. Сіламі,
якія ўзвышаюцца, якія варожа ставяцца да свету белага. Хто моліцца, хто
маўчыць, але кожны крычыць галосна:
«Хлеба! Скарыначку дай! Каб дужым

Марына ЯЎСЕЙЧЫК

СЕЙБІТ

кожным акном. Хто ці што?» — «Не-не!
Тссс...» — «Нельга», — ты кажаш, няможна нам. «Там расце, сіл набіраецца, хутка народзіцца і ўзыдзе. Тады».
— «Што, бацька, узыдзе?» — пытаюся.
— «Пабачыш, — усміхаешся ты. — Жорнавы, што ў хаце, муку малоцяць жарнавы. На хлеб» — «На ваду. Муку на ваду,
кажаш ты?». — «А ты? А ты глядзі. Сачы.
Вучыся. Як жорны ядуць, як есці просяць.
Як працуюць і стаяць. Што дасі, тое й
мелюць. Не языком малоць, а крэменем.
Каменем малоць. Каб моцна, апантана:
шах-шах-шах! Не мячы, не шаблі. Гэта
мука твая». — «Я ж не засявала, татка!»
— «Думка то твая была. Са мной гуляла,
як жняя, са мной нага ў нагу ішла. Сейбіт
робіць усё ў тым парадку, які ў парадак
ідзе. Сее не зерне спярша. Сее думку,
каб коласам буйным яна ўзрасла! Сее
не голасам — вобразам. Што намалюе,
тое і наяве. Не ў сне. Сее з малітвай. Гэта
дух з душою гавораць. Сусвет так з Богам жыве. Святло да святла. Абярэг для
сябе кожны стварае сам. Для сябе. Для
людзей». — «Многа іх, людзей. Плывуць.
Паломнікі. Да вокнаў тваіх. Да дзвярэй
тваіх. Стаяць. Просяць. Хлеба. Піць дай.
Лечым іх. Скалечаных, якія ідуць па дапамогу». — «Дагледзець трэба іх — не
праганяць. Не прагоніш жа іх! Я не злодзей з вялікай дарогі, не разбойнікі мы!
Біць не будзем. Нас не адолеюць».
Кіёчкам грукаюць у дзверы. Святло растае. Свечку ветрам задзьмула.
Кожны сам па сабе. Лямантуе. Жыць
просіць: «Жыць нам дай! Мы хочам
таксама на гару тую святую, якую ты
адбудаваў». — «Многа вас. Калоны.
На раз-два. Усім хлеба хопіць. Вада не
скончыцца». А яны ўсё крычаць: «Жыць
нам дай!»— «Хіба накарміць ды напаіць
— не жыццё прыгожае?» — «Мала нам!
Болей! Дабаўкі просім!» — «То давайце самі расціце. З попелу. На пустцы.
Семя якое пакладзена вамі? Душы няма ў тым семені вашым! Вось і ходзіце
жабракамі. То туды. То сюды. Ад дзвярэй да вокнаў. Сілы свае нікому не дам!
Колькі б хто не сурочыў, колькі б хто
лямант па ваколіцы не падымаў». Раздва: калоны. Нага ў нагу. Раз-два-тры:
думка-вобраз-слова. Адна гара, дзве
гары. Малітва. Крыжык. Шчаслівы Сейбіт, жняя ідзе за Сейбітам. Вайна ідзе

каб вярнуць стылістыку, з часам страчаную ў гэтым
спектаклі. У прыватнасці, вярнулі пантаміму, ад якой
балет паступова адмаўляўся з-за развіцця харэаграфіі. Месцамі гэта і сапраўды выглядае дзіўнавата:
чаго трэба рукамі паказваць на сваю нявесту, калі
можна зрабіць гэта праз танец?.. Але так калісьці
было — і таму ёсць у новым варыянце беларускай
«Жызэлі». Нават касцюмы аднаўляліся па гравюрах
аднаго з першых спектакляў. Першы акт малюе побыт вяскоўцаў і паказвае пышнасць саноўных асоб.
Другі — падкрэслівае рамантычны свет нябачных
істот Вілісаў. Гэтая рэдакцыя, зробленая Далгушыным для Санкт-Пецярбургскага Міхайлаўскага тэатра, атрымала вышэйшую адзнаку ад лонданскай
крытыкі падчас гастроляў. Тут няма чаго дзівіцца:
такая «Жызэль» ілюструе гісторыю балетнага мастацтва, паказвае, якім яно было калісьці, і тады лягчэй разумець, што і чаму з ім адбывалася потым.
І калі ў наш час дзякуючы трупам з былога СССР
ёсць магчымасць убачыць класіку — чаму не?.. Тым
больш што, як правіла, такія спектаклі дэманструюць высокае майстэрства выканаўцаў.
...Я бачыла класіку: прыгожыя рухі, прадуманыя
сцэны, вытанчаныя лініі. І ў думках дадавала да іх
эмоцыі з той пастаноўкі, якая існавала ў тэатры
дагэтуль. І галоўнае — рамантычныя пачуцці, якія
той спектакль ува мне пакінуў, адчуванне сілы і
вечнасці кахання.
Сённяшняя рамантыка іншая. Хоць бы таму, што
ў сучаснай рэчаіснасці чалавек настолькі рацыянальны, што часам сумняваешся ў яго... чалавечым
паходжанні. Для яго важна верыць не столькі ў сілу
кахання, колькі ў самую яго наяўнасць, таму ён можа
і задаволіцца ілюстрацыяй кахання. Як і адноснасцю даравання: калі ахвяра сама просіць пакінуць
вінаватаму жыццё, дык гэта яшчэ не азначае, што
ён будзе жыць... А гэта ўжо амаль рэчаіснасць, а не
рамантыка. А рэчаіснасць патрабуе сучаснага асэнсавання — у тым ліку праз балет, які змяняецца ў
залежнасці ад таго, як змяняецца чалавечы свет...
Ларыса ЦІМОШЫК

стаць! Каб моцным быць!» — «На ўсіх
вас не хопіць, лайдакоў тут многа», —
такім быў адказ, бацькава слова. — Што
пасталі, як слупы? Вас тут шмат паломнікаў. Дахаты гнаць усіх і кожнага. А ну
пайшлі! Пасталі тут, нібы крыжы. Самае
лёгкае робіце — просіце. Давайце самі ўжо працуйце. Над сабою працуйце.
Працуйце на зямлі, зарабляйце грошы
на працы — тады ўсё будзе! Вольнымі
пастанеце! А то сабраліся, лямантуны.
Разагніце спіны! Хто прымае на сябе
мяхі бруду і пылу?! Спіны роўненька! На
раз-два-тры. Думка — вобраз — слова. Не паломнікі вы — жабракі. Вось
хто вы! Давай, дачка мая, дачушка мне
па духу, свечкі запальвай. Мала адной.
Многа запальвай. Каб наўкол зайграла полымя. Сіла Неба нам у дапамогу.
Прэч адсюль! Прэч! Пайшлі-пайшлі дадому! Кожны з вас, як і мы, мае прытулак,
мае печ ці камін, дах над галавою, стол
і лядоўню. Поўныя вашыя хаты дабра
рознага: купленага і ў падарунак дадзенага. Ідзіце дадому, пазнаходзьце тое,
што кожны просіць тут, пад акном маім,
пад дзвярыма маімі. Кожны сваё мае, ды
не бачыць толькі. Не заўважае. Спалохаліся. Забаяліся. Што хочацца вам, тое
возьмеце, на сябе паглядзіце спачатку».
— «Як глядзець?» — «Углыб». — «Што
глядзець?» — «Нутро сваё: цемра там
ці святло». — «А навошта?» — «Каб ведаць. Бо вы ж люд бедны, хоць і багаты».
— «Як гэтак атрымліваецца?» — «Бедны
той, хто не ведае, якое багацце на сваёй
спіне носіць, якая колам да зямлі прыбітая. Разагніцеся, сонцу ў вочы гляньце!
Калісьці галовы свае да зор падымалі. А
цяпер? Пазгіналіся. Ледзь паўзеце, ногікавенькі перастаўляеце».
Праўду сказаў, як мячом з пляча секануў. Сказаў: і крыва, і гладка. Ды не
кожны пачуў. Расступіліся. Разыходзіцца пачалі. Іхнія душы на сабе валаклі
целы іхнія. У дарогу далёкую. У дарогу
снежную. У дарогу цяжкую. У дарогу
пакручастую. У дарогу нязведаную. У
дарогу да саміх сябе. «Жыць ім дай,
просяць. Жыць хочуць усе!» — «Татка!
Хто гэта? Татка, хто крадком, павуком
падпаўзае да акна? Усё бліжэй і бліжэй». — «Чалавек. Хіба не бачыш? Дух
яго на сабе валачэ цела чалавечае».

— «Што ж павольна так, нібыта звер
у пушчы?» — «Таму што, дзіцятка, дух
ёсць яйка, зародак сілы. Кокан, у якім
жыццё жыве. Жыцця ўсе просяць. Ды
мала хто ведае, што жыццё іх — у іх жа
спіне. Спіны разагнутымі трэба насіць,
каб жабракамі не быць. Не быць беднымі». — «Адчынім дзверы?» — «Пакуль
не. Няхай памучаецца». — «Жорсткі ты
які». — «Не я, дзіцятка. Дух чалавечы.
Бач, ён цела замучыў зусім, калі вырваўся з яго на свабоду. Носіць і носіць
цяпер яго па зямлі. А чаго? Чалавек той
не знае. Ведаць не ведае. Пачакаем».
— «Што чакаць?» — «Пакуль дух душу
народзіць. Павінна яна сказаць «А» пасля ўздыха». — «Калі адбудзецца гэта?»
— «Калі ніякае ліха не прычэпіцца да духу». — «За што чапляцца яму?» — «За
сумніў. Чалавечы. Мала хто верыць з
людзей у чалавека. Мала хто верыць з
людзей у тое, што прачнецца. Глянь туды. Во-во. У маленькае акно, у якое ты
раней глядзела. Там варушыцца пачало.
Нарасло ўжо. Назбіралася. Поўня зімовая ў небе расце. Глядзі, у зародку збіраецца, круціцца нібыта віхор. Па стрэлцы
гадзіннікавай, за сонечнымі прамянямі.
Так душа нараджаецца ў чалавека, які
даўно, больш за дваццаць гадоў па зямлі
ходзіць». — «Як так? Раскажы. Хіба такое бывае?» — «Рознае на свеце водзіцца. І чалавек без душы — такое бывае
таксама. Глядзі! Цела яго нібыта канае.
Ломяцца косткі. Рукі выкручвае. Ногі спатыкаюцца. Як баран, ён брыкаецца. Чорт
карагодзіць. Душу адбірае». — «Дапаможам?» — «Ужо дапамог. Бачыш, руку
сваю выцягнуў, святла прамень у нутро
паслаў, каб не забіў чалавека і яго душу нячысцік той злосны. А ён енчыць,
як звер лясны, да нутра наблізіцца хоча. Ат не! Няможна яму! Засцярога чакае — Гасподняе Слова. Малітвай маёй
вымаўленае ды ў далонь пакладзенае.
«Жыць хачу», — кажа душа, ды з гукам
«А» нараджаецца. Выдых і ўздых: так
жыццё пачынаецца.
...Самы час. Адчыняйма дзверы!
Чалавек устаў. Прыглядай за ім, каб
у снег не ўпаў, сілы амаль ён не ведае.
Глядзі, дачка, ты бачыш? Дух цела цягне. На сабе. У целе душа спіць. Сонца
зайграе — прачнецца. Пад рукі бярэм
яго — і на печ. Няхай чалавек адагрэецца. Мёдам яго. Мёдам з хлебам
карміць. Як мага хутчэй. Выпіць зёлак
дадзім — ачуняе. На мяжы чалавек. На
мяжы. Душа на волю просіцца. Непрыручаная яна. Цяжка ў целе жыць».
Так сочыць Сейбіт за тым чалавекам, які на далонях яго ляжыць, нібыта
на печы. Раз-два-тры. Думка — вобраз — слова. Малітва і крыж. Тры крыжы. Другая замова. На досвітку толькі
скончана было засяванне таго поля, у
якое з вялікіх прыгаршчаў упала маленькае зярнятка. І ўзышло. І расці пачало. Паціхеньку. Памалу. Так было,
калі рука чалавечую душу гадавала.


Фота БЕЛТА.

Каму пагражае смерць з-за разбітага сэрца і
што можна дараваць чалавеку дзеля кахання? Думкі такія прыходзяць падчас прагляду
класічнага балета «Жызэль, альбо Вілісы»,
які прадставіў Нацыянальны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі.

Вось жа якія віхуры выпісвае лёс: Аляксандр Гарцуеў пачынаў як рэжысёр менавіта пастаноўкай сучаснай п'есы «Чорны
квадрат» у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі.
З беларускай драматургіі ён пачаў, потым працаваў у тэатры імя Янкі Купалы вельмі ахвотна з айчынным матэрыялам, прычым часта сам меў дачыненне да стварэння
інсцэніровак паводле класічных твораў беларускіх пісьменнікаў.
Яго спектакль «Не мой» стаў трыумфатарам першай Нацыянальнай тэатральнай прэміі, а зусім нядаўна рэпертуар Купалаўскага
папоўніла пастаноўка «Людзі на балоце».
— Тэатр беларускай драматургіі не чужы для вас: «Чорны
квадрат» ідзе дагэтуль. Напэўна, у трупе ёсць артысты, з якімі
вы яго стваралі?
— Адзін з артыстаў, які іграў у гэтым спектаклі з моманту яго
стварэння, яшчэ працуе ў тэатры. Гэта Ігар Сігоў, а іншыя ўжо не
працуюць, разышліся хто куды.
— Ігар Сігоў цяпер амаль адначасова з вамі пачынае працаваць у якасці новага дырэктара. Наколькі вы разумееце
адзін аднаго?
— Мы знаёмыя ўжо гадоў 20. Я старэйшы за яго, але ўзаемаразуменне было заўсёды. Гэта важна для далейшай працы... У
Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі за два дзесяцігоддзі існавання было ўсяго два мастацкія кіраўнікі. Я трэці.
— Асаблівы клопат гэтага тэатра — беларуская драматургія, якая дапамагала б пагаварыць аб праблемах і надзеях беларускага гледача. Але спектакляў пра сучаснасць мы бачылі
не шмат. Мала пішуць ці не хочуць ставіць? Ці збіраецеся вы
актывізаваць гэты працэс?
— Натуральна, я прыйшоў сюды займацца тым, дзеля чаго быў
створаны гэты тэатр — беларускай драматургіяй. Тэма для мяне не
далёкая: у тэатры імя Янкі Купалы мы працавалі над тым жа самым.
Але тут усё больш пэўна і акрэслена. Так, ёсць беларуская драматургія, але ёсць праблема яе якасці. Калі паглядзець на рэпертуар
Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, то ён перапоўнены беларускімі назвамі... Але я не магу і не хачу гаварыць пра тое,
што было да мяне. Што будзе пасля мяне, скажуць таксама іншыя.
Я бачу сваю задачу ў тым, каб якасна прасунуць тэатр.
— Вы думаеце пра ўзмацненне трупы?
— Я гэтым ужо займаюся: сустракаюся з артыстамі, якія хацелі
б прыйсці працаваць у Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. Сапраўды, тут ёсць праблемы. Справа ў тым, што маладая
частка трупы сфарміравана з выпускнікоў Універсітэта культуры,
гэта трошкі іншая адукацыя. У Акадэміі мастацтваў студэнты
практычна суткі займаюцца будучай прафесіяй, адточваюць выканальніцкае майстэрства. Універсітэт культуры дае добрыя гуманітарныя веды, але практычнай падрыхтоўкі там значна менш.
Гэта, на жаль, заўважна на сцэне. Я паспрабую ўзмацніць трупу
выпускнікамі Акадэміі мастацтваў, пры гэтым не прыніжаючы вартасцяў таленавітых выпускнікоў Універсітэта культуры.
— Вы думалі, які першы спектакль паставіце ў тэатры ўжо
ў якасці мастацкага кіраўніка?
— У мяне ёсць цэлы шэраг назваў твораў, якія я хачу ажыццявіць: беларуская класіка і сучасная беларуская драматургія. Але
ёсць прыкмета: нельга загадзя агучваць свае планы.
Ларыса ЦІМОШЫК



З серыі «Сатырычныя малюнкі»,
Бона Ота-Вэнгжын (2011, Польшча).

ЗМЕСТ — НІШТО,
ФОРМА — УСЁ?!

«Начны дазор» на варце сучаснай графікі
Мастацтва — лакмусавая паперка, якая раскрывае
ўсе сакрэты пра ўсе працэсы, што адбываюцца ў
грамадстве тут і цяпер. А таму хадзіць на выставы, іншыя культурныя мерапрыемствы вельмі карысна нават для неспрактыкаванага ў мастацтве
чалавека. Гэта дазваляе зразумець сёе-тое пра
час і прастору, у якіх мы жывём. Вандруючы па
Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у залах якой
да 10 мая працуе V Мінская міжнародная выстава графікі «Арт-лінія», я задумалася: мастацтва
дзеля формы?..
«Арт-лінія» рашуча пацвярджае, што беларуская школа кніжнай графікі вельмі моцная. На выставе мы можам пабачыць, з чаго пачыналі вядомыя сёння кніжныя
ілюстратары Беларусі Юрый Якавенка, Тамара Шэлест,
Вольга Нікішына, Юрый Алісевіч і інш. Літаратура заўжды была адной з галоўных крыніц натхнення для нашых
мастакоў. Але сёння літаратурны сюжэтны складнік не
такі істотны ў выяўленчым мастацтве. Дар'я Чупрыс на
афорце адлюстроўвае сіметрычныя дрэвы і называе
свой твор «Быль». Тут ёсць метафара, якую глядач павінен ацаніць і разгадаць. Серыя літаграфій Кацярыны
Бяляўскай «Рукатворнае» — на вялікіх графічных аркушах адлюстраваны адбіткі рук. У спалучэнні з назвай
выява ўтварае паўнавартасную канцэпцыю. Яе можна
тлумачыць іранічна, а можна неяк па-іншаму. У любым
разе твор мастацтва азначае роўна столькі, колькі мы
ў яго ўкладваем.
...Вось сатырычная камп'ютарная графіка полькі Боны
Ота-Вэнгжын. Мастачка разважае над стасункамі паміж
мужчынам і жанчынай у фрывольнай мінімалістычнай
манеры. Каханне? Сэкс? Рэўнасць? І ўспрымаецца такая графіка проста і лёгка, быццам і ты так намаляваць
можаш. Але... На сусветнае мастацтва вельмі ўплывае
развіццё найноўшых тэхналогій: камп'ютары, графічныя
планшэты і лічбавыя праграмы, здольныя імітаваць любую мастацкую тэхніку, ад тушы да алейных фарбаў.
Але беларускую графіку цэняць у свеце менавіта за непаўторнасць і адзінкавасць ручной працы. Праўда, нашы
графікі таксама пачалі эксперыментаваць з формай. І,
магчыма, нават надта захапіліся...
Мастак Фёдар ЯСТРАБ, загадчык галерэйна-выставачнага аддзела НББ, адзін з арганізатараў «Артлініі», адзначае:
— Па апошніх мастацкіх выставах, якія адбываліся
пры падтрымцы Саюза мастакоў і ў Нацыянальнай бібліятэцы, можна меркаваць, што сёння адметнай рысай
беларускай графікі, перш за ўсё, з'яўляецца вялікая
ўвага да формы. Адметная цяга да новых тэхнік, да
«мікста» — спалучэння розных тэхнік у адной працы,
распаўсюджанне лічбавай графікі. Але беларуская ментальнасць адрозніваецца ад еўрапейскай. У нас не шмат
літаратуршчыны ў выяўленчым мастацтве — мы хутка
засвойваем еўрапейскія пласты графічнай культуры.
Але беларус ніколі не будзе маляваць так, як англічанін
або француз. Праўда, часам цяжка бывае правесці мяжу
паміж беларускім і еўрапейскім мастацтвам — занадта
зблізіліся. Вельмі важна засвойваць урокі замежнага
«мэйнстрыму» ў мастацтве. Мы павінны ведаць, у якім
ключы развіваецца сусветная культура.
Так, сёння час сумневаў, няўпэўненасці ў сабе, якія
выклікаюцца хуткім тэмпам гарадскога жыцця і ўсюдыіснасцю інтэрнэту. А з-за гэтага ў чалавеку выпрацоўваецца вельмі чуллівае стаўленне да ўласнай персоны.
З-за таго, што ў грамадства больш няма столькі часу
на мастакоў і мастацтва, як некалі, мастак пачынае сам

любіць сябе больш, гаварыць пра сябе ў сваіх творах
часцей. Выяўленчае мастацтва заўжды было вельмі
адчувальным да падобных працэсаў.
«Арт-лінія» дазваляе паназіраць за развіццём мастацтва графікі і яго перспектывамі. І з пункту гледжання тэм, якія хвалююць мастакоў, і з пункту гледжання
тэхнікі. Калі задацца мэтай, то прагляд экспазіцыі нават
можна спланаваць у храналагічнай паслядоўнасці. Спачатку — зала з афортамі бельгійскага мастака ХІХ ст.
Фелісьена Ропса. Многія з гэтых унікальных графічных
аркушаў (якія, дарэчы, захоўваюцца ў фондах НББ і выстаўляюцца ўпершыню) — ілюстрацыі да літаратурных
твораў Шарля Бадлера, Шарля дэ Кастэра і інш. І гэта
адзін кірунак выяўленчага мастацтва — калі графіка
ішла крок у крок за літаратурай. Літаратурны, сюжэтны складнік быў надзвычайна важным — на малюнку
або палатне разыгрываліся часам сапраўдныя драмы!
Тонкая прапрацаваная графіка Ропса (афорт, рэтушаваная геліягравюра, сухая іголка на цынку) вяртае нас
да традыцый графічнага мастацтва і нават залатога
веку галандскага жывапісу. Узгадайма славуты «Начны дазор» (1642) Рэмбрандта, дзе мастак прыхавана
ў статычнай жывапіснай форме (кадр з кінафільма?)
расказаў нам цэлую гісторыю!
У іншай зале — графіка мастакоў былога Савецкага
Саюза. Савецкая графічная школа аб'ектыўна лічыцца
вельмі моцнай. Беларускія краявіды ад Леаніда Марачкіна, сцэнкі з вясковага жыцця ад украінскіх графікаў Уладзіміра Скубыра і Георгія Якутовіча, выдатныя партрэты
ад Валянціна Папкова з Расіі, шыкоўныя аўталітаграфіі з
цыкла «Будні беларускія» ад майстра айчыннай графікі
Георгія Паплаўскага. Тады мастакі жылі праблемамі грамадства, іх хвалявала ўзаемадачыненне горада і вёскі,
экалагічныя праблемы, старасць, Чарнобыль... Разглядаючы графіку мастакоў розных пакаленняў, можна
прасачыць, як змяняліся тэмы, інтарэсы і прыхільнасці.
Як ад сацыяльна значных тэм яны прыйшлі да сябе, да
больш эгацэнтрычнага бачання свету. Цяпер мастакі шукаюць натхненне не ў навакольным свеце, не на шырокіх
абсягах бяскрайняй любімай радзімы, а ўнутры саміх
сябе. У некаторых атрымліваецца выдатнае мастацтва,
бо яны маюць багаты ўнутраны свет. У іншых — трохі
бяднейшы, і тады іх мастацтва выглядае безыдэйным
фармалісцкім пошукам...
У трэцяй зале сабраны працы маладых графікаў, многія з якіх яшчэ вучацца ў Акадэміі мастацтваў Беларусі.
Па іх творах відаць: ад разваг над рэальнасцю беларуская графіка прыйшла да яе канстатацыі. Гэтаму сведчаннем — шматлікія нацюрморты і партрэты, напрыклад:
«Аўтапартрэт» Юліі Мачуры (афорт, Беларусь), «Баду»
Аляксандры Сідарэц (пастэль, Украіна) з рэалістычнай
выявай экзатычнай танцоркі. Вядома, многія творы выдатна выкананы тэхнічна. Але часта ў іх настолькі мала
аўтарскага «я» і настолькі шмат уплыву пэўнага майстра, што ўспрымаць гэта ўсур'ёз вельмі цяжка. Калі
разважаць глабальна, то, вядома, можна сказаць, што
сучасных мастакоў турбуюць тыя ж тэмы, якія турбавалі ўсё чалавецтва ва ўсе часы: жыццё, смерць, каханне, натхненне, несправядлівасць... Але маладыя сёння
больш гоняцца за формай, чым укладаюць у сваю форму
нейкую магутную канцэпцыю. І гэта сумна, бо ў выніку
прайграюць і форма, і змест...
У мастацтва няма межаў. І спалучаць захад з усходам
цалкам магчыма, як і спалучаць ручную працу з камп'ютарнымі дапрацоўкамі. Тэхніку і форму можна ўдасканальваць, але толькі тады, калі ёсць што сказаць.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

