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Гіс то рыя, ство ра ная 

амаль паў та ра ста год дзя 

та му дра ма тур гам Ген ры-

кам Іб се нам і кам па зі та рам 

Эд вар дам Гры гам, на тхня-

ла твор цаў з уся го све ту на 

раз ва гі пра са ма вы зна чэн-

не, по шук ча ла ве кам свай го 

жыц цё ва га шля ху і свай го 

мес ца. Пры го ды нар веж ска-

га Ады сея шмат ра зоў рас-

каз ва лі на ноў у тэ ат раль ных 

спек так лях, опе ры і ба ле це, 

кі на стуж ках, мульт філь мах, 

у скульп ту ры, му зы цы і на-

ват... аст ра но міі — у го нар 

ад ной з ге ра інь п'е сы на-

зва ны астэ ро ід, які ад кры-

лі ў 1921 го дзе. Ішоў «Пер 

Гюнт» і на бе ла рус кай сцэ не 

ў 1966—1978 га дах — ба лет 

па ста віў та га час ны га лоў ны 

ба лет май стар Вя лі ка га тэ ат-

ра Атар Да дзіш кі лі я ні, а за 

ды ры жор скім пуль там ста я ла 

адзі ная ў БССР жан чы на-ды-

ры жор Тац ця на Ка ла мій ца ва. 

Праз больш чым со рак га доў 

па ста ноў ка вяр та ец ца ў рэ-

пер ту ар Вя лі ка га тэ ат ра Бе-

ла ру сі — але гэ та бу дзе, пад-

крэс лі вае ха рэо граф-па ста-

ноў шчык Сяр гей МІ КЕЛЬ, 

зу сім ін шая гіс то рыя.

...У тэ ат ры ма сач ны рэ-

жым, на служ бо вым ува-

хо дзе ўсім ме ра юць тэм-

пе ра ту ру і на гад ва юць пра 

не аб ход насць са цы яль най 

дыс тан цыі і гі гі е ніч най бяс-

пе кі. Тым не менш у рэ пе-

ты цый най за ле шмат люд-

на і шмат ко лер на — сён ня 

ў пла не не толь кі ра бо та 

ба лет най тру пы, але і пры-

мер ка кас цю маў. «За ходзь-

це, бяз до мныя!» — лас ка ва 

за пра ша юць на сцэ ну ма ла-

дых лю дзей і дзяў чат у ма-

ляў ні чых «лах ма нах». По бач 

з імі — нар веж скія ся ля не, 

ра бо чыя-шах цё ры, «дзе ці 

пус ты ні» — бе ду і ны і куп-

ка лю дзей ва ўсім чор ным, 

уклю ча ю чы мас кі. Та кое ад-

чу ван не, што мы тра пі лі ў 

вар' яц кі дом. Праз па ру хві лін 

ра зу ме ем: так яно і ёсць. Сён-

ня як раз пра хо дзіць рэ пе ты-

цыя дзеі, у якой Пер Гюнт пас-

ля мност ва пры год апы нуў ся 

ў вар' яц кім до ме ў Ка і ры.

Ф'ёр ды, 
мас кі і панк

«Пер Гюнт» не з тых тво-

раў, які лёг ка ўспры маць 

не пад рых та ва на му гле да чу: 

у п'е се Іб се на мност ва пад-

тэкс таў, скла да ных пер са на-

жаў і на мё каў на кан крэт ныя 

гіс та рыч ныя па дзеі. Да та го ж

у ёй цэ лы ка лей да скоп 

ла ка цый: па дзеі ад бы ва юц ца 

ў нар веж скай вё сач цы, у ле-

се і ў га рах, у пя чо рах тро ляў, 

на ўзбя рэж жы Між зем на га 

мо ра і ў пус ты ні Са ха ра, у мо-

ры, у вар' яц кім до ме і зноў у 

Нар ве гіі, ку ды вяр та ец ца спус-

то ша ны га лоў ны ге рой. Та му 

ў мас та ка-па ста ноў шчы ка 

Лю бо ві СІ ДЗЕЛЬ НІ КА ВАЙ, 

што на зы ва ец ца, за да ча з 

зо рач кай: пе ра даць ка ла-

рыт кож на га мес ца і ра зам з 

тым звя заць усю гіс то рыю — 

2 дзеі ў 8 кар ці нах з пра ло-

гам — у адзі нае цэ лае.

— Раз гля да ю чы на сай-

це тэ ат ра эс кі зы кас цю маў 

і ма ке ты дэ ка ра цый, мяр-

ку еш, што гэ та бу дзе сцім-

панк, сплаў фэн тэ зі, тэх на-

ло гіі і рэ аль нас ці, — так ці 

не? — пы та ю ся ў мас тач кі.

— Ёсць та кі мо мант, — 

кі вае Лю боў Сі дзель ні ка-

ва, — але гэ та хут чэй кі бер-

панк. Мы ад мыс ло ва аб ра лі 

та кі стыль, зы хо дзя чы з ця-

пе раш ніх рэа лій, каб ства-

рыць су час ную каз ку. Бо для 

Іб се на і яго су час ні каў у кан-

цы ХІХ — па чат ку ХХ ста год-

 дзя гэ та бы ла на ўпрост ак ту аль-

 ная гіс то рыя, рас ка за ная 

ў ка зач най фор ме, а на ша 

за да ча бы ла, не ады хо дзя-

чы ад Іб се на, ак ту а лі за ваць 

ге ро яў і па дзеі для ХХІ ста-

год дзя. На прык лад, ад ным 

з па зна валь ных эле мен таў 

су час нас ці ста ла ліч ба вая

Кар па ра цыя тро ляў — 

у су час ным ра зу мен ні гэ тых 

пер са на жаў. Доў га ду ма лі, 

як вы ра шыць воб раз Гор на-

га ка ра ля, каб гэ та бы ло ці-

ка ва і са мім са бе, і сён няш-

ня му гле да чу; яшчэ ад на з 

ці ка вых і ня прос тых у рэа-

лі за цыі за ду мак — зра біць 

азё ры з ад люст ра ван ня мі ў 

іх... Ка неш не, спек такль не-

ве ра год на скла да ны ў тым 

сэн се, што ён вель мі роз ны, 

і каб злу чыць усе фраг мен-

ты, трэ ба па ста рац ца. Але 

па гля дзі це су час ныя філь-

мы, яны на са мрэч усе та кія, 

ні бы ма за і ка — толь кі ў на-

шым вы пад ку бу дзе ба лет.

Ад мыс ло выя кас цю мы, 

да рэ чы, рас пра ца ва ны і шы-

юц ца не толь кі для ба лет най 

тру пы, але і для са ліс таў опе-

ры (іх у спек так лі 14 ча ла век, 

а ва каль ныя ну ма ры бу дуць 

гу чаць на нар веж скай мо-

ве). Адзін з га лаў ных убо раў 

ар тыст кі опе ры, на прык лад, 

зроб ле ны з клуб коў ні так і 

прут коў для вя зан ня — як 

сім ва ла пе ра блы та ных ні-

так лё су, ня спраў джа ных 

мар. На огул ва каль ны ан-

самбль прад ста вяць у вы-

гля дзе вы яз но га тэ ат ра, які 

па ка жа ўстаў ны ну мар, гэт кі 

«спек такль у спек так лі» — 

на цы я наль ныя ка зач ныя 

ге роі, ва каль ныя тра ды цыі, 

на род ныя кас цю мы, раз на-

стай насць і ад мет нас ці нар-

веж скай куль ту ры.

Дзіў ным чы нам бу дуць 

у «Пер Гюн це» і вост ра -

ак ту аль ныя эле мен ты. Хоць 

амаль год та му, за дум ва ю-

чы для шах цё раў кас цю мы 

з мас ка мі-рэ спі ра та ра мі, 

мас та кі, ка неш не, уя віць не 

маг лі, на коль кі па цэ ляць у 

дзя сят ку з гэ тым воб ра зам.

Не кар мі це тро ляў
Но ва га на огул бу дзе мно-

га — у сцэ ніч ным афарм-

лен ні, кас цю мах, сэн са вым 

на паў нен ні тан ца, на ват у 

му зы цы — ма эст ра Аляк-

сандр АНІ СІ МАЎ спа лу чыў 

доб ра вя до мыя ме ло дыі 

Гры га і свае аў тар скія зна-

ход кі... Але ўсё гэ та — у ве-

рас ні. А па куль рэ пе ты цыя 

ў раз га ры, і ба лет раз за 

ра зам пры мае га лоў на га ге-

роя ў цес ныя аб дым кі вар' я-

таў. Сцэ ну ў вар' яц кім до ме 

ар тыс ты паў та ра юць шмат 

ра зоў — яе па ста ноў шчык лі-

чыць клю ча вой для га лоў на-

га ге роя, а та му аб мяр коў вае 

з за ня ты мі ар тыс та мі ба ле та 

ўсе ню ан сы, каб як ма га паў-

ней рас крыць воб раз.

— Зу сім не тое! — ха рэо-

граф Сяр гей Мі кель ка тэ га-

рыч ны ў ацэн ках. — Вы не 

зом бі, якіх вы круч вае ва ўсе 

ба кі, а па цы ен ты вар' яц ка га 

до ма — не аб ход на пе ра даць 

іх нюю асаб лі вую плас ты ку. 

І, ка лі лас ка, не чап ляй це ся 

за верх пар та лаў, нам трэ ба 

па ка заць не акра ба тыч ныя 

ну ма ры «вось як я ма гу пад-

цяг нуц ца», а та кую кры ху 

не зям ную гіс то рыю...

Для Сяр гея гэ ты ба лет — 

дэ бют на вя лі кай сцэ не, та-

му не ка то рыя мо ман ты па 

скла дзе вы ка наў цаў і рэ пе-

ты цый ным гра фі ку пад ка заў 

яму бы лы на стаў нік, мас тац-

кі кі раў нік Вя лі ка га тэ ат ра 

Ва лян цін Елі зар' еў. А вось 

у твор чым пла не даў поў-

ную сва бо ду, з якой, трэ ба 

ад зна чыць, ха рэо граф абы-

хо дзіц ца цвёр да і ўпэў не на. 

Вы пра цоў ва ю чы кан цэп цыю 

па ста ноў кі, ён не раз і не два 

пе ра чы таў п'е су Іб се на, каб 

глы бей ад чуць гіс то рыю Пе-

ра Гюн та, ак ту а лі за ваць яе 

і рас ка заць на мо ве тан ца 

гле да чам. 

— Я ні ў якім ра зе не ра-

ман ты зую ге роя. Для мя не 

Пер Гюнт — не ле ту цен ны 

па эт, які жы ве ва ўлас ным 

пры ду ма ным све це, і не фі-

ло саф, які ўсю да ро гу шу кае 

сэнс жыц ця, а мар на тра вец, 

які ў па го ні за ўяў ным шчас-

цем і ба гац цем не ца ніў тое, 

што бы ло по бач, пе ра сту паў 

це раз ін шых лю дзей і ў вы ні ку 

стра ціў тое, што меў, — раз-

ва жае ха рэо граф. — Аса біс та 

для мя не та кія па во дзі ны не-

 пры маль ныя. 

Маг чы ма, та му Сяр гей 

Мі кель рас стаў ляе ак цэн ты 

не на цэнт раль ным муж-

чын скім пер са на жы, а на 

жа но чых, вель мі роз ных, 

але ад ноль ка ва моц ных: 

ма ці ге роя Озе, су стрэ тай 

у пус ты ні Аніт ры, для якой 

ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці 

важ ней шыя за ней кую там 

ду шу, і, без умоў на, вер най 

Соль вейг, якая ста но віц ца 

для Пе ра Гюн та пром нем 

свят ла і дае над зею на вы ра-

та ван не. (Да рэ чы, ро лю ўжо 

сі ва ва ло сай Соль вейг, якая 

да ча ка ла ся свай го ка ха на га 

і па зна ла яго не ва чы ма, але 

ду шой, у спек так лі вы ка на-

юць ле ген ды бе ла рус ка га 

ба ле та — Воль га Ла по, Іне-

са Душ ке віч, Тац ця на Шэ ме-

та вец.)

— У «Пер Гюн це» гу-

чыць ад на з са мых па зна-

валь ных ме ло дый Гры-

га — «У пя чо ры Гор на га 

ка ра ля». Пла ну е це яе абы-

граць на су час ны лад?

— Так, у «Пя чо ры Гор-

на га ка ра ля» ў нас бу дуць 

асаб лі выя тро лі — гэт кі сім-

вал су час най гла ба лі за цыі, 

дзіў ныя пер са на жы, якія 

на ват ха дзіць бу дуць за дам 

на пе рад, а ў цэнт раль най 

дэ ка ра цыі мно гія, на пэў на, 

уба чаць па пу ляр ныя ін тэр-

нэт-рэ сур сы, ка му ні ка цыі, 

ад кры тыя гра ні цы — усё 

тое, без ча го мы ўжо не ўяў-

ля ем су час нае жыц цё.

Яшчэ ад на на ва цыя — 

ад сут насць ген дар на га па-

дзе лу ў не ка то рых пер са-

на жаў. На прык лад, без аб-
ліч ныя і бяс по лыя на сцэ не 
бу дуць па цы ен ты вар' яц ка га 
до ма, а так са ма мно гія тро-
 лі. Пад крэс ле на «ін шы мі» 
бу дуць у нас так са ма Пу га-
віч нік і яго па ма га тыя, каб і 
ар тыс ты, і пуб лі ка ад чу лі гэ-
та трым цен не на мя жы даб-
ра і зла, — інт ры гуе Сяр гей 

Мі кель. — Фі нал для мя не 

са мо га па куль што ад кры-
ты. Адзін ва ры янт ад сы лае 
да са мой п'е сы Іб се на — ён 
ап ты міс тыч ны, гэ та пра свят-

лен не і шанц на вы ра та ван-

не, але ёсць і дру гі ва ры янт, 

звя за ны з моц ным ха рак та-

рам Соль вейг: ці за ста ла ся б 

яна вер ная Пе ру пас ля ўся го 

та го, што ад бы ло ся?.. Мно-

гія мо гуць не па га дзіц ца з 

ма ім по гля дам, але я ве даю 

свой спек такль і ве даю, што 

ха чу да нес ці да гле да ча.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ПЕР ГЮНТ. 
ТА НЕЦ ПРА ПО ШУК СЯ БЕ

«Прад стаў лен ні 
на ват для дзе ся ці 

гле да чоў»
Гро дзен скі аб лас ны дра ма тыч ны тэ атр 

пра цяг вае се зон пас ля пе ра пын ку
Вы му ша ны ант ракт за цяг нуў ся на два ме ся цы, ад па-

вед на, і ўвесь тэ ат раль ны се зон да вя ло ся пад ка рэк-

ці ра ваць. Сё ле та тру па тэ ат ра мае на мер пра ца ваць 

і ле там, у ад роз нен не ад па пя рэд ніх се зо наў. Бу дзе 

прад стаў ле на дзве прэм' е ры — для дзя цей і для 

да рос лых. Уво гу ле тэ ат раль ная афі ша на пер шы 

лет ні ме сяц да во лі на сы ча ная. Мяр ку ец ца ады граць 

ка ля 20 па ста но вак.

— Па ці ху мы вяр та ем ся у на ша звык лае ко ла, — ка жа 

ды рэк тар Гро дзен ска га аб лас но га дра ма тыч на га 

тэ ат ра Ігар ГЕ ДЗІЧ. — Пер шыя спек так лі пас ля вы му ша най

паў зы ўжо ад бы лі ся. Мы па ка за лі па ста ноў ку для дзя цей. 

І хоць у за ле пры сут ні ча ла толь кі ад на сям'я з дзець мі, мы 

яго не ад мя ні лі. Так са ма ад бы лі ся два спек так лі для да-

рос лых, у тым лі ку, адзін прэм' ер ны — «Уда ва, ка ра тыш ка, 

цю лень і ін шыя».

Як пра ві ла, ле та — не са мая леп шая па ра для 

тэ ат раў. Звы чай на гэ та час ад па чын каў і ў са міх тэ ат рах. 

У гро дзен цаў, як пра ві ла, уся тру па бя рэ «пе ра пы нак» у 

жніў ні, а ўжо з 1 ве рас ня па чы на ец ца но вы тэ ат раль ны 

се зон. Але сё ле та тэр мін ра бо ты да вя ло ся ска рэк ці ра ваць 

у су вя зі з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. У вы ні ку кра са вік і май 

цал кам вы па лі з тэ ат раль на га жыц ця.

— Мы ўзнаў ля ем ра бо ту з пэў ны мі рэ ка мен да цы я мі, — 

пад крэс ліў Ігар Ге дзіч. — Ка сір пры про да жы бі ле таў па-

пя рэдж вае гле да чоў аб ма сач ным рэ жы ме. Мы бяс плат на 

вы да ём мас кі. Пра ду гледж ва ем так са ма і бяс печ нае раз-

мя шчэн не ў гля дзель най за ле. Ска жу, што зра біць гэ та 

не скла да на, бо за ла раз лі ча на на 665 мес цаў. Пла ну ем 

за паў няць яе не больш чым на 20—25 %.

За раз у рэ пер ту а ры Гро дзен ска га драм тэ ат ра больш 

за 40 спек так ляў, па ло ва з іх ува хо дзіць і ў чэр вень скую 

афі шу. Ня ма ла і ка ме дый ных па ста но вак, у тым лі ку за-

меж ных дра ма тур гаў. Ся род іх — «Sex, ка хан не і па да ткі», 

«Шы коў нае вя сел ле», «Бо інг-Бо інг», «Воль ная па ра», «За 

дву ма зай ца мі», «№ 13». Вяр та ец ца на сцэ ну і вя сё лы 

спек такль «Ка ме дыя пра не шчас лі ва га се ля ні на, яго жон-

ку Ма лан ку, жы да Да ві да і Чор та, які стра ціў сэнс іс на ван-

 ня». Прэм' е ра бе ла рус ка моў на га спек так ля ад бы ла ся 

25 га доў та му, і вось ця пер ён зноў на сцэ не.

Не каль кі га доў та му ў тэ ат ры ажыц ця ві лі па ста ноў ку 

Адоль фа Ша пі ра «451 па Фа рэн гей це». Спек такль па стаў-

ле ны па вод ле вя до ма га тво ра Рэя Брэд бе ры, які ў ся рэ дзі не 

мі ну ла га ста год дзя пе ра сце ра гаў гра мад ства ад за сіл ля мас-

куль ту ры, дзе лю дзі, здоль ныя кры тыч на мыс ліць, аказ ва лі ся 

па-за за ко нам. 451 гра дус па Фа рэн гей це — гэ та тэм пе ра-

ту ра ўзга ран ня па пе ры, кніг, якія ня суць праў ду. Да рэ чы, 

ня даў на ў тэ ат ры зня та тэ ле вер сія спек так ля. Пла ну ец ца, 

што яна вый дзе на ка на ле мяс цо ва га тэ ле ба чан ня.

Трэ ба ска заць, што пад час вы му ша на га пра стою тэ атр 

скі ра ваў ся ў вір ту аль ную пра сто ру. Ёсць свой ютуб-ка нал. 

Зроб ле на не каль кі тэ ле вер сій рэ пер ту ар ных па ста но вак.

— Упер шы ню мы за дзей ні ча лі для зды мак ад ра зу ча ты-

ры ві дэа ка ме ры, што да зво лі ла атры маць не каль кі ра кур-

саў, — ка жа ды рэк тар тэ ат ра. — Мы бу дзем пра цяг ваць 

гэ ты кі ру нак, каб па ста ян на быць у куль тур ным стры ме, 

не ады хо дзіць ад гле да чоў.

І ўсё ж га лоў ныя на ма ган ні ка лек ты ву тэ ат ра бу дуць 

па-ра ней ша му да ты чыц ца тых, хто прый дзе ў гля дзель-

ную за лу.

Быць у кан так це з гле да чом вель мі важ на для ар тыс-

таў. За два ме ся цы ак цё ры па спе лі за су ма ваць без сва іх 

гле да чоў. Та му ця пер яны га то вы вы хо дзіць на сцэ ну на ват 

та ды, ка лі ў за ле бу дзе 10—15 ча ла век.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

 У тэ му
Уз на ві лі тэ ат раль ны се зон і ў Гро дзен скім тэ ат ры 

ля лек. Праў да, спек так лі тут бу дуць пра хо дзіць пад 

ад кры тым не бам — ва ўнут ра ным дво ры ку. У лет нім 

ам фі тэ ат ры гле да чы ўжо ўба чы лі дзі ця чы спек такль 

«Каз кі Пуш кі на». Тэ атр і на да лей бу дзе пра ца ваць у 

но вым фар ма це.

Вяр та ец ца і арт-пра ект Гро дзен скай аб лас ной фі-

лар мо ніі — кан цэр ты на бал ко не. Вы ступ лен ні бу дуць 

пра хо дзіць кож ны аў то рак у 18 га дзін. Усе, хто ў гэ ты час 

на ве дае ву лі цу Са вец кую ў гіс та рыч ным цэнт ры го ра да, 

змо гуць па чуць з бал ко на му зыч ныя кам па зі цыі, пес ні, 

арыі з апе рэт у вы ка нан ні ар тыс таў фі лар мо ніі.


