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На сцэ не апы ну лі ся ваў ка лак, 

цмок і Бе лая Са ро ка, а раз мо ва 

пай шла пра на цы я наль ную ад-

мет насць, праз якую Бе ла русь 

за хоў вае не толь кі вы ключ насць, 

але і не за леж насць, — у Ку па лаў-

скім тэ ат ры ад бы ла ся прэм' е ра 

спек так ля «Шлях ціц За валь ня, 

або Бе ла русь у фан тас тыч ных 

апа вя дан нях». Ма за і ка з ма ты ваў, 

ско каў і пе ра кру ча ных сю жэ таў 

Яна Бар шчэў ска га шле гле да чам 

да во лі лі та раль ныя мэ сэ джы аб 

кра і не, гіс то рыі і куль тур най ад-

мет нас ці, а Ку па лаў скі зай ма ец-

ца тым, чым і па ві нен зай мац ца 

на цы я наль ны тэ атр, — па та кае 

па чуц цю ўлас най год нас ці.

Зва рот да Яна Бар шчэў ска га, сім-

ва ліч най для на цы я наль най куль ту ры 

пер со ны, ні ко лі не бу дзе да рэм ным, 

але гэ тым ра зам ён з'я віў ся ў рэ пер-

ту а ры Ку па лаў ска га над звы чай свое-

ча со ва. Кні га, што апе ла на род ны 

фальк лор, уні каль ныя мяс цо выя мі-

фы, бе ла рус кую глы бін ку і праз воб раз 

Бе лай Са ро кі па ка за ла за ма хі чу жых 

куль тур, ува саб ля ец ца ў тэ ат раль най 

па ста ноў цы як раз у час ак тыў на га аб-

мер ка ван ня на цы я наль най ад мет нас ці 

на фоне інтэграцыйных працэсаў.

І не прос та ўва саб ля ец ца, але і пе-

ра крой ва ец ца да яшчэ больш не двух-

сэн соў ных па сы лаў: у ад роз нен не ад 

ся рэ дзі ны XІX ста год дзя нам ужо не 

трэ ба вы лу чаць на яў насць бе ла рус-

кай гіс то рыі і са ма быт най куль ту ры, 

але ра біць іх га ран там не за леж нас ці 

і апе ля ваць да на цы я наль на га са ма-

ўсве дам лен ня, ды яшчэ на ад ной з 

га лоў ных тэ ат раль ных сцэн, усё яшчэ 

не аб ход на.

З-за сва ёй свое ча со вас ці «Шлях ціц 

За валь ня» (на ват кры ху ня зграб ны: 

то за над та ма нер ны, то на пыш лі вы, 

то ліш ні) гу чыць га лас ней, пад крэс-

лі вае тлус цей і ад гу ка ец ца глы бей. 

Па ста ноў ка, хоць яе наз ва і паў та рае 

сло ва ў сло ва наз ву збор ні ка, бяз лі-

тас на пе ра ва роч вае Бар шчэў ска га з 

ног на га ла ву і пе ра кры жоў вае ў са бе 

не каль кі сю жэ таў.

Да шлях ці ца За валь ні з Санкт-Пе-

цяр бур га пры яз джае ўнук Ян і да-

вед ва ец ца, што сяб роў ка дзя цін ства 

Аме лія вый шла за муж за іх агуль на га 

сяб ра Аль бер та. У гэ ты час у Аль бер-

та гас цюе еў ра пе ец док тар Шэль мер, 

што на са мрэч з'яў ля ец ца чар на кніж ні-

кам і слу жы це лем Бе лай Са ро кі. Па-

ра лель на раз ві ва ец ца гіс то рыя ка рыс-

лі вай Агап кі і за ка ха на га ў яе Кар пы, 

які га то вы пра даць ду шу за цмо ка, 

што зда бы ваў бы для іх ся мей на га 

са ю зу зо ла та і срэб ра.

Рэ жы сёр Але на Га нум та кім чы-

нам зна хо дзіць мес ца для ра ман тыч-

най гіс то рыі з лю боў ным трох кут ні-

кам, пры го да мі і вы ра та ван нем; для 

вяр боў кі на слу жэн не Бе лай Са ро цы 

(у Бар шчэў ска га яна бы ла але го ры яй 

Ка ця ры ны ІІ) з гіс та рыч ным пад тэкс-

там і ад сыл кай да су час нас ці; для той 

са май уні каль най бе ла рус кай куль ту-

ры, якую сім ва лі зу юць не ве ра год ныя 

фальк лор ныя сю жэ ты з ваў ка ла ка мі, 

цмо ка мі і за моў ле ны мі скар ба мі.

У скла да на злу ча ны сю жэт упі са ны 

не аб ход насць аба ра няць свой край, 

на ўпрос та выя раз мо вы пра ліц ві наў/

бе ла ру саў і аб раз лі выя кпі ны з на іў ных 

ве ра ван няў дур ных пра ста лю дзі наў. 

Апош няе, што важ на, сы хо дзіць ад 

док та ра Шэль ме ра, то-бок прад стаў-

ні ка за меж жа. Усё гэ та — не ўсвя дом-

ле нае, не пры зна нае, пры бі тае — па-

каз ва ец ца ў паў міс тыч най ат мас фе ры 

(афарм лен не вян чае вя ліз ная га ла ва 

пеў ня, во ка яко му за мя няе ме сяц), дзе 

га лоў ную не бяс пе ку ня суць за меж ныя 

проз ві шчы і ўтры ра ва ны ак цэнт (вя-

до ма ж, не са мі па са бе, а праз свае 

ня доб рыя на ме ры).

Пад ме ся цам ды ў хмыз ня ках, з кпі-

на мі Шэль ме ра ды фа на бэ рыс тас цю 

Бе лай Са ро кі (апра ну тай на са мрэч 

у чор нае) ад бы ва ец ца са мае га лоў-

нае — са ма ўсве дам лен не бе ла ру-

саў. Аў та ры, ка неш не, ча го толь кі ў 

спек так лі не на мя сі лі. Не на ту раль ныя 

сан ты мен ты і пя шчот ныя га ла сы ра-

ман тыч най лі ніі ў ата чэн ні пры го жа 

фан тас тыч ных па дзей вы гля да юць 

да ні най гля дац кім ча кан ням; тан цы, 

якіх у па ста ноў цы да во лі, ча сам толь кі 

рас цяг ва юць час — то абы гры ва юц-

ца, то не абы гры ва юц ца (і ў рэш це 

рэшт на да куч ва юць); гу ма рыс тыч ны 

эпі зод з За валь няй, які лёг па мі раць, 

але ажыў з-за да стаў ле най ін дый скай 

труб кі і тан ца сла ноў із ноў вы тыр ка ец-

ца з адзі на вар тай та ям ні чай эс тэ ты кі, 

тон якой за дае га ла ва пеў ня.

Га лоў нае — пры го жыя сім ва лы са-

ма быт нас ці і шы ры ні на цы я наль най 

куль ту ры — у пэў ным сэн се ні ве лю-

ец ца ско ка мі і ня ўда лым спа лу чэн нем 

гіс то рый і на стро яў, але ўсё ж та кі па-

нуе. У пэў ны мо мант сю жэт ныя лі ніі 

спек так ля, што ўвесь час пад га ня-

юц ца ня чыс тай сі лай, сы хо дзяц ца ў 

ад ным пунк це і вы ра ша юц ца не чым 

над звы чай ным, вы шэй шым на ват за 

цём ныя за клі нан ні, чар на кніж ні ка і 

Бе лую Са ро ку. Плач кі — яго ўва саб-

лен не — з'яў ля юц ца ў бе лых, доў гіх, 

не зям ных стро ях. Так што па куль яны 

ёсць — Плач кі, мі фы, фальк лор, лі та-

ра ту ра, вы яў лен чае мас тац тва, тэ атр, 

то-бок бе ла рус кая куль ту ра ў цэ лым, 

нам за ся бе мож на не хва ля вац ца.

Тэ ма тыч ная се лек цыя Ку па лаў-

ска га ў гэ тым вы пад ку за слу гоў вае 

апла дыс мен таў, хоць, мо жа, вы ка нан-

не за ду мы і не да цяг вае да яе вы са ка-

род ных сэн саў. Так і ся дзіць бе ла рус 

у тэ ат раль най за ле — з мас тац кай 

дру га рад нас цю, за тое з па тры я тыч-

ным уз ды мам.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фо та пра д стаў ле на 

Ку па лаў скім тэ ат рам.

Прэм' е раПрэм' е ра

Сім ва лы і але го рыі 
«Шлях ці ца За валь ні»

Ку па лаў скі на гад вае 
пра па чуц цё на цы я наль най год нас ці

З-за сва ёй свое ча со вас ці 
«Шлях ціц За валь ня», на ват 
кры ху ня зграб ны — то за над та 
ма нер ны, то на пыш лі вы, 
то ліш ні, гу чыць га лас ней, 
пад крэс лі вае тлус цей 
і ад гу ка ец ца глы бей.

Пад ме ся цам ды ў кша ках, 
з кпі на мі Шэль ме ра 
ды фа на бэ рыс тас цю 
Бе лай Са ро кі ад бы ва ец ца 
са мае га лоў нае — 
са ма ўсве дам лен не бе ла ру саў.

На сцэ неНа сцэ не

«Кал хоз нік» 
усіх пе ра мог

Пры ват ны вы па дак 
вы ка ры стан ня са вец кай сіс тэ мы

Усё па чы на ец ца з Вы соц ка га, які па мёр. Но вая па-

ста ноў ка Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма-

тур гіі «Сі ро жа» без асаб лі вай эка но міі ча су ак тыў на 

ка рыс та ец ца ві дэа ар хі ва мі, што ад люст роў ва юць эпо-

ху — па ча так 1980-х — і ад бі ва юць такт у апо ве дзе пра 

пя ця рых сту дэн таў. Брэж неў скае кі ра ван не, смерць 

Вы соц ка га, па ха ван не Ма шэ ра ва, «ін тэр на цы я наль ны 

доўг» у Аф га ні ста не, Алім пій скія гуль ні — што гэ та за 

ча сы і якіх лю дзей яны пры вя ча юць? У ін тэр на тным 

па коі зда ра юц ца свар кі, бой кі, ка хан не, ве ча ры ны 

і над рыў ныя дра мы, што вы зна чаць усё да лей шае 

жыц цё ге ро яў. Прой дзе трыц цаць два га ды, і мы быц-

цам бы ўба чым, хто пе ра мог, а хто з іх — прай граў.

Яў рэю Мі шу пра ро чаць Но бе леў скую прэ мію па ма тэ ма-

ты цы, Макс — ве ся лун і пра пой ца, мод нік Кра ка дайл кры-

ты куе ўла ды і зай ма ец ца ме ды та цы я мі. З імі ўвесь час ту-

су ец ца пры га жу ня і дач ка вы со ка па стаў ле на га «слу жы це ля 

на ро да» Дзі на. Па ра тыд няў прай шла з па ха ван ня Ула дзі мі-

ра Вы соц ка га, у па коі па нуе ме лан хо лія, сяб ры раз маў ля юць 

амаль ме ха ніч на — і ў гэ ты гус ты свет, што ві хар, уры ва ец ца 

вяс ко вы хло пец Сяр гей, ня зграб ны, пра сцец кі, шэ ры, які 

раз маў ляе на тра сян цы і не ве дае пра па чуц цё так ту.

Хлоп ца су пра ва джае 

дзядзь ка Пе ця — бы лы 

фран та вік, а за раз стар шы ня 

кал га са. Ужо з пер шых сцэн 

мы ба чым пра яў лен ні кан-

флік ту на ват не па ка лен няў, 

дзе мож на бы ло б спа слац ца 

на роз ны до свед: «Сі ро жа» 

па каз вае не за леж ную ад уз-

рос ту роз насць па між са вец-

кім ча ла ве кам і тым, хто зна хо дзіц ца ў цвя ро зай апа зі цыі 

афі цый най ры то ры цы. Кож ны з ге ро яў спек так ля, па стаў-

ле на га Аляк санд рам Гар цу е вым па вод ле Юліі Чар няў скай, 

вы зна ча ец ца ў тым лі ку сва і мі ста сун ка мі з дзяр жа вай: нех та 

ад яе бя жыць, нех та іг на руе, нех та ста віц ца са скеп сі сам, 

і толь кі адзін ма ла ды ча ла век іг рае па яе пра ві лах. Ме на ві та 

сіс тэ ма дае раз гу ляц ца ніз кім па ры вам і са ма ўлад на мя няць 

жыц ці, а ў тых, ка го яна не па срэд на не да тык ну ла ся, так ці 

інакш па кі дае не вы тлу ма чаль ны сум.

Усё, што тут ёсць і ад бы ва ец ца, па каз вае эпо ху: яе быт 

праз парт рэт Ясе ні на ці ды ва нок на сця не, жа лез ныя лож-

кі, ка сет ны прай гра валь нік, бу тэль кі га рэл кі, вы ве ша ныя 

за акно пра дук ты з-за ад сут нас ці ля доў няў, джын сы ад 

фар цоў шчы ка і «Листья жёл тые по го ро ду кру жат ся»; і яе 

ха рак тар праз по гля ды, каш тоў нас ці і маг чы мас ці (аль бо іх 

ад сут насць). Фор му лу ж яе мі ма лё там агу чыў ка мен дант 

ін тэр на та: «Па ві нен быць па ра дак, на ват ка лі па фак це бар-

дак», — ба чыш ад но, а бя ры і за піс вай, як па тра бу ец ца. Ён 

жа — шмат знач ныя вод га ла сы мі ну ла га раз-по раз пра скок-

ва юць у дыя ло гах — увесь час ага вор ва ец ца, на зы ва ю чы 

406-ы па кой ка ме рай.

Па між ге ро я мі тут пра во дзіц ца ві да воч ная раз дзя ляль-

ная лі нія: для ад ных вай на ў Аф га ні ста не з'яў ля ец ца ін тэр-

на цы я наль ным доў гам, для ін шых — увя дзен нем вой скаў 

на тэ ры то рыю чу жой кра і ны; для пер шых Ста лін — гэ та 

па ра дак, для дру гіх — ла ге ры; Ман дэль штам мо жа быць 

сім ва лам не спра вяд лі вай кар най сіс тэ мы, а мо жа — Ман-

дэль штам пам. Той, хто асу джае аф ган скую кам па нію, тра-

піць на вай ну і атры мае ра нен не, а той, хто яе ві тае і ўхва ляе, 

возь ме і на яе «ад пра віць». Сі ро жа — ува саб лен не гэ та га 

зруч на га «но ва га» ча ла ве ка (ну, но ва га пры нам сі для пер-

шых дзе ся ці год дзяў пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі), які 

мыс ліць шаб ло на мі, пры мае на вя за ныя ўста ноў кі, паў та рае 

за пра па ган дай і ка лі трэ ба — не грэ буе сту кац твам, толь-

кі ў гэ тым вы пад ку не з вы со кай ідэі па бу до вы ка му ніз му, 

а з аса біс тых пры чын. Хо чаш зра біць под ласць — кра і на 

та бе да па мо жа.

У пер шую чар гу, зда ец ца, спек такль усё ж не пра час, 

хоць яго спа сці жэн не праз не па доб ных адзін на ад на го пер-

са на жаў, ка ме дый ныя сцэ ны, пры го жае пе ра пля цен не на-

стро яў над звы чай зай маль нае. У рэш це рэшт «Сі ро жа» 

пе ра тва ра ец ца ў са му па са бе жан ра вую дра ма тыч ную 

гіс то рыю. Ка ла рыт ны 1980-ы ады хо дзіць на дру гі план і ў 

дру гім ак це — су стра кай це па ста рэ лых ге ро яў і вы ка наў цаў 

іх ро ляў — рас плы ваюц ца лі ры ка і аса біс тыя рэ флек сіі аб 

мі ну лых учын ках, крыў дзе і помс це.

Ма тыў пад мя няе са бой спо саб дзе ян ня, са ма ка пан не — ды-

на мі ку над рыў на га ка хан ня з удзе лам пя ці ча ла век, унут ра ныя 

дэ ма ны — дэ ма наў са вец кай сіс тэ мы. На кал страс цей у ін тэр-

на тным па коі і дра ма-дра ма за ста юц ца ў «ма ла до сці», а зруч-

ны гра ма дзя нін Сі ро жа становіцца пе ра мож цам па жыц ці.

Прэм' е ра па ста ноў кі ад бы ла ся ў РТБД 10 лі пе ня. «Сі ро-

жа» — гэ та трап ная і ат мас фер ная гіс то рыя пра 1980-ы і 

ўтры ра ва ная і бляк лая аса біс тая дра ма. І ўсё ж ка ме дыя, 

тра гіч ныя сцэ ны і амаль ну ар ная на віс ласць эпо хі ста но вяц-

ца, ві даць, аба вяз ко вы мі да пра гля ду ў но вым тэ ат раль ным 

се зо не.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«Сі ро жа» па каз вае 
не за леж ную ад уз рос ту 
роз насць па між 
са вец кім ча ла ве кам 
і тым, хто зна хо дзіц ца 
ў цвя ро зай апа зі цыі 
афі цый най ры то ры цы.


