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Н
А ЎРАД ці Эрнст Тэ а дор Ама дэй 

Гоф ман, ка лі пі саў па ву чаль ную 

ка ляд ную каз ку для ма лень кіх 

дзя цей свай го сяб ра, Фры ца і Ма ры, мог 

уя віць, што пры ду ма ная ім гіс то рыя зро біц-

ца шэ дэў рам на ўсе ча сы. Мяр куй це са мі: 

Пётр Чай коў скі на пі саў му зы ку да ба ле та 

«Шчаў ку нок» па вод ле ліб рэ та Ма ры у са Пе-

ці па, а той аба пі раў ся на пе ра каз гіс то рыі 

Гоф ма на, зроб ле ны Аляк санд рам Дзю ма-

ста рэй шым. А коль кі за мі ну лыя ста год дзі 

да зга да ных твор цаў да лу чы ла ся вя лі кіх му-

зы каў, ха рэо гра фаў, мас та коў, ар тыс таў, 

пісь мен ні каў!

13 каст рыч ні ка 2020 го да «Шчаў ку нок» 

з'я віў ся на сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру-

сі. У гэ тым вы пад ку га вор ка ідзе і пра ад-

ра джэн не, і пра аб наў лен не — та му што 

Ма эст ра Ва лян цін Елі зар' еў зра біў но вую 

рэ дак цыю ўлас най па ста ноў кі. Сем га доў 

у Вя лі кім не бы ло «Шчаў кун ка» — а гэ та ж 

не аб ход ны ат ры бут на ва год ніх свят! Апош ні 

спек такль ад быў ся 16 сту дзе ня 2013 го да. 

А пер шы ў па ста ноў цы Ва лян ці на Елі зар' е ва 

прэ зен та ваў ся 15 кра са ві ка 1982 го да. Пры-

чым ха рэо граф пры зна ваў ся, што па ба чыў 

сваю за ду му... у сне:

— Пас ля та го як сцэ ног раф па ка заў мне 

ма кет спек так ля, у тую ж ноч мне пры сніў ся 

ўвесь цал кам пер шы акт. Я пра чнуў ся, устаў 

з лож ка і, на шчас це, па спеў яго за пі саць.

Да рэ чы, ка лі Ва лян цін Елі зар' еў на ву чаў-

ся ў Ака дэ міі рус ка га ба ле та ў Ле нін гра дзе, 

вы кон ваў ро лю Шчаў кун ка-ляль кі, так што 

спек такль гэ ты яму асаб лі ва да ра гі. Да та-

го ж, Ма эст ра лі чыць, што ня ма пар ты ту ры 

больш скла да най для ха рэо гра фа, чым пар-

ты ту ра «Шчаў кун ка» Пят ра Чай коў ска га — 

хоць ёсць тыя, хто ўспры мае яго як му зы ку 

для дзя цей.

Што ж, кож ны шэ дэўр мае не адну глы-

бі ню. І як да лё ка вы зой дзе це ў спаз на ван-

ні — за ле жыць не толь кі ад аў та ра, але і ад 

ва шых маг чы мас цяў.

Над но вай рэ дак цы яй спек так ля пра-

ца ва лі амаль тыя ж твор цы, толь кі за мест 

ды ры жо ра Аляк санд ра Ані сі ма ва — Вя ча-

слаў Чар ну ха-Во ліч. Ства рыў фан тас тыч-

нае ві до ві шча той жа мас так Яў ген Лы сік. 

Ка жуць, што ка лісь ці ён зра біў ма кет спек-

так ля з крыш та лю, які, на жаль, за столь-

кі га доў быў стра ча ны. Але крыш та лё вае, 

свя точ нае, за гад ка вае ззян не спек так ля 

за ста ло ся.

Атры маць пар тыі ў та кім вя до мым тво-

ры — і ра дасць, і вя лі кая ад каз насць. Шмат 

хто з зо рак бе ла рус ка га ба ле та тан ца ваў у 

«Шчаў кун ку», за стаў шы ся са сва ім вы ка-

нан нем у гіс то рыі. У прэм' ер ным спек так лі 

2020 го да пар тыю Ма шы вы кон ва ла Іры-

на Яром кі на, Шчаў кун ка-Прын ца — Алег 

Яром кін, у ро лі Дра сель ме е ра, ён жа Мы-

шы ны ка роль і Май стар ля лек — Юрый 

Ка ва лёў. Ро лю Шчаў кун ка-ляль кі, якая ў 

юнац тве да ста ла ся Ва лян ці ну Елі зар' е ву, 

вы ка на ла Ка ры на Ма ла хоў ская. На кож ную 

пар тыю сён ня — ча ты ры са ста вы вы ка наў-

цаў, бо ў тру пе шмат ма ла дых, і ім трэ ба 

даць маг чы масць вы каз ван ня. Ці ка ва і тое, 

што з ар тыс та мі зай ма ла ся на род ная ар-

тыст ка Люд мі ла Бржа зоў ская — пер шая 

вы ка наў ца ро лі Ма шы.

Пас ля пе ра мож най бой кі са зла вес ным 

Мы шы ным ка ра лём Ма ша і Шчаў ку нок ля-

туць на ца цач ных ко нях на фо не фан тас-

тыч най ка ляд най ёл кі, уверх, да свят ла... 

Спраў джван не — гэ та ма ры ці прос та сна-

ба чан не па крыў джа най дзяў чын кі? Кож-

ны гля дач ад ка жа па-свой му. На са мрэч у 

тво ры сха ва на шмат сум ных, вель мі сур'-

ёз ных пад тэкс таў. Ус пом ніць хоць бы хор 

сня жы нак, які ўва саб ляе га ла сы па мер лых 

дзе так-анё лаў. Але і юныя гле да чы, і да рос-

лыя вы хо дзяць з за лы з абя цан нем шчас ця 

ў ду шы і ад чу ван нем свя та. А зна чыць, усё 

ўда ло ся.

Люд мі ла ІВА НО ВА.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

ПРЫ СНЁ НЫ «ШЧАЎ КУ НОК»
 НА БЫЎ НО ВЫЯ ФАР БЫ

Прэм' е раПрэм' е ра

На цы я наль ны мас тац кі му-

зей — адзін з най буй ней шых 

у Бе ла ру сі. Акра мя па ста ян-

най экс па зі цыі, ён ар га ні зуе 

мност ва ме ра пры ем стваў і 

ак цый, па чы на ю чы з ан лайн-

вы ста вак у пе ры яд пан дэ міі і 

за вяр ша ю чы лек цы я мі вя до-

мых дзея чаў куль ту ры. Усё 

гэ та — знеш ні, доб ра вя до мы 

кож на му на вед валь ні ку, бок.

На дзея Уса ва рас па вя ла «Звяз-

дзе» пра тое, што пры ха ва на ад 

ва чэй: «Кож ны му зей — скла да-

ны ар га нізм, гэ та кі «ай сберг». Усе 

ўяў ля юць му зей як якую-не будзь 

экс па зі цыю, якую яны на вед ва юць. 

На са май спра ве гэ та толь кі ча-

ты ры пра цэн ты та го, што ўво гу ле 

зна хо дзіц ца ў му зеі. На вед валь ні кі 

ба чаць най леп шае: тыя мас тац кія 

тво ры, якія атры ма лі шчас лі вы бі-

лет і пад ня лі ся з пад ва лаў і схо ві-

шчаў на верх, у «баль ную» за лу з 

бляс кам свят ла і сот ня мі на вед-

валь ні каў. Ме на ві та яны і дэ ман-

стру юць ся бе, і прэ зен ту юць імя 

мас та ка».

— Дзе зна хо дзяц ца ас тат нія 

тво ры мас тац тва?

— Асноў ная ма са — у так зва-

ных схо ві шчах або фон дах. За-

раз у му зеі больш за трыц цаць 

ча ты ры ты ся чы тво раў. Усе яны 

скла да юць двац цаць ка лек цый. 

Бы вае, што са мыя ці ка выя тво ры 

змя ня юць адзін ад на го. Мі нае час, 

на за па шва ец ца но вы куль тур ны 

пласт, змя ня ец ца стаў лен не гра-

мад ства і, ад па вед на, кар ці ны-

ары ен ці ры. З фон даў яны трап-

ля юць у ста лую экс па зі цыю і ўжо 

за ста юц ца там. 

— Што ўяў ляе з ся бе фонд?

— Мност ва па мяш кан няў. 

У 2006 го дзе мы па бу да ва лі но вы 

кор пус — дзе і зна хо дзяц ца схо-

ві шчы, спе цы яль на аб ста ля ва ныя 

па мяш кан ні з пе ра соў ны мі стэ ла-

жа мі ці па лі ца мі. Там за ха валь нік 

і змя шчае ка лек цыю так, як яму 

бу дзе зруч на. І ка лі ў яго про сяць 

твор для фо та здым ка аль бо вы-

ста вы, ён ім гнен на за зі рае ў свае 

«тал му дзі кі», зна хо дзіць твор і 

пры во зіць яго. Але каб вы ста віць 

кар ці ну, трэ ба яшчэ пры клас ці цэ-

лы шэ раг на ма ган няў: на прык лад, 

ад даць яе рэ стаў ра та рам — рап-

там там па шко джа на ра ма або з'я-

ві лі ся па цёр тас ці.

На са мрэч, за ха валь нік фон-

даў — гэ та вель мі па ва жа ны су пра-

цоў нік-знаў ца, які па ві нен за ха ваць 

ка лек цыі для на ступ ных па ка лен-

няў. Бо ў нас ёсць вель мі ста рыя 

тво ры. Са мы ста ра жыт ны з іх — ма-

лень кая шах мат ная фі гур ка, якой 

ужо дзе вяць сот га доў. І мы па він ны 

зра біць так, каб гэ тую фі гур ку па ба-

чы лі і на шыя дзе ці, і ўну кі.

Кож ны твор мас тац тва, як і ча-

ла век, мае свой паш парт: улі ко вы 

ну мар, фа та гра фію, па ра мет ры. 

Гэ та вя лі кая ра бо та, тым бо лей, 

што фонд увесь час па паў ня ец ца, 

ча сам пры дра ма тыч ных аб ста ві-

нах. На прык лад, за раз у пра цэ се 

банк руц тва Ба ры саў скі крыш таль-

ны за вод. Крыш таль амаль не куп-

ля юць... Пры за вод зе быў му зей, 

або так зва ны асар ты мент ны ка-

бі нет. Кі раў ніц тва вы му ша на рас-

пра да ваць ад туль мас тац кі крыш-

таль мі ну ла га і гэ та га ста год дзя. 

Мы ўзя лі на ча со вае за ха ван не 

для да лей шых за ку пак больш за 

трыс та аў тар скіх тво раў. Уяў ля е це, 

якая вя ліз ная ка лек цыя! А та ко га 

мас тац ка га крыш та лю, на жаль, 

ужо не бу дзе, скон чы ла ся 120-га-

до вая гіс то рыя за во да. Ма быць, 

не ка лі ў Мін ску бу дзе па бу да ва-

ны Му зей шкла і крыш та ля, і мы 

вы ста вім там гэ тыя вы ра та ва ныя 

збо ры з Ба ры са ва, якія, я не су-

мня ва ю ся, бу дуць вы клі каць на-

сталь гію....

— Якім чы нам тво ры трап ля-

юць у фонд?

— Ёсць спе цы яль ныя гран ты 

Мі ніс тэр ства куль ту ры і бюд жэт-

ныя гро шы, якія вы дат коў ва юц ца 

на за куп ку но вых экс па на таў. Гэ-

тых гро шай у дзяр жа вы ня шмат. 

Ча сам мас так ча кае за куп ку сва ёй 

кар ці ны не каль кі га доў, па куль не 

на ды дзе чар га. Так са ма ня дрэн най 

на го дай па поў ніць фонд з'яў ля юц-

ца юбі леі му зея. У нас ёсць шмат 

сяб роў, якія пе рад та кім свя там 

пы та юц ца, што нам па да ра ваць. 

І та ды мы, на прык лад, ка жам: па-

трэ бен слуц кі по яс або іко на, якія 

ча ка юць свай го шан цу на ча со вым 

за ха ван ні. Ад ной чы зда ры ла ся 

гіс то рыя: у му зей прый шоў ста лы 

ча ла век і рас па вёў, што ў яго на 

га ры шчы вяс ко ва га до ма ля жыць 

ста рая іко на. Ён лі чыў яе вель мі 

каш тоў най. Ча ла век быў па жы-

лы і меў цяж кую хва ро бу, але яму 

вель мі ха це ла ся, каб гэ тая іко на 

апы ну ла ся ў му зеі. Экс пер ты па-

гля дзе лі, і, ка неш не, да лі зго ду, бо 

іко на ака за ла ся вель мі пры го жай, 

са праўд ным шэ дэў рам. Ён быў та-

кі шчас лі вы! І прос та па да ра ваў 

іко ну. Рэ стаў ра та ры яе ад на ві лі, і 

за раз яна зна хо дзіц ца ў экс па зі цыі 

з цэт лі кам, на якім на пі са на імя да-

рыль шчы ка. Ён ужо па мёр, але на-

вед валь ні кі, якія вель мі ўваж лі ва 

чы та юць цэт лі кі, ба чаць яго імя.

Пра сцей за ўсё ў фонд трап ля-

юць су час ныя мас та кі, дзя ку ю чы 

гран ту Прэ зі дэн та. За ку пач ная ка-

мі сія з вя до мых па ва жа ных мас-

та коў пры Мі ніс тэр стве куль ту ры 

ацэнь вае твор і вы ра шае, на бы-

ваць яго ці не.

— А як жа аў кцы ё ны?

— Прак ты ка з еў ра пей скі мі 

аукцы ё на мі ў нас, на жаль, па куль 

не пра цуе. Ёсць ма са пе ра шкод. 

На прык лад, праб ле мы з вы ва дам 

ва лю ты за мя жу. Ад на спра ва, ка-

лі кра і ны Еў ра са ю за пра вод зяць 

аў кцы ён па між са бой — гэ та зруч-

на. На ват у Ра сіі ку піць неш та на 

аў кцы ё не амаль не маг чы ма. Пра-

сцей на бы ваць тво ры ў ка лек цы я-

не раў ці на шчад каў мас та коў. Гэ ты 

ме ха нізм ад пра ца ва ны...

— На пэў на, і мас та кі до раць 

свае ка лек цыі?

— Ка неш не. Я бы ла ку ра та-

рам юбі лей най вы стаў кі, на якой 

прад стаў ля лі ся да ры На цы я-

наль на му мас тац ка му му зею. 

Я за мо ві ла ў элект рон ным ка-

та ло зе му зея спіс ўсіх па да рун-

каў за апош нія двац цаць га доў. 

І якім жа бы ло маё здзіў лен не, 

ка лі мне да сла лі вя ліз ны спіс на 

75 ста рон ках, які скла даў ся з пя-

ці ты сяч тво раў! Вы браць з іх 200 

най леп шых для вы стаў кі — тая 

яшчэ за да ча! Да роў вель мі шмат, 

і гэ та пры ем на. Гэ та ад люст роў-

вае па зі цыю гра мад ства: лю дзі 

ра зу ме юць, што трэ ба за ха ваць 

тво ры на цы я наль на га ха рак та ру. 

До раць усё: і іко ны, і кар ці ны, і 

гра фіч ныя тво ры. Ча сам на ват 

цэ лыя ка лек цыі. На прык лад, ві-

цеб скі мас так Алесь Ме мус прэ-

зен та ваў ад ра зу трыс та сва іх 

ма люн каў.

— Вы пры ма е це ўсё за пар 

або ёсць пэў ны ад бор?

— Гра фі ку пры ма ем ляг чэй за 

ўсё. Та му што тво ры на па пе ры 

за хоў ва юц ца ў па пках, і для іх 

па трэб на не так шмат мес ца. Ін-

шая спра ва — жы ва піс. Ча сам па-

жы лыя мас та кі, кар ці ны якіх ужо 

доў гі час не пра да юц ца, жа да юць 

ад даць нам у дар сто двац цаць 

сва іх тво раў, каб раз гру зіць май-

стэр ню, але му зей іх не пры ме. 

Мы абя рэм пяць тво раў, якія па-

лі чым най леп шы мі. Паў стае пы-

тан не: як быць з ас тат ні мі? Вы хад 

ёсць — па да ра ваць свае ка лек цыі 

на ма лой ра дзі ме. Ра дзей за ўсё 

до раць скульп ту ры, та му што яны 

да ра гія. 

— Як доў га фар мі ру ец ца ка-

лек цыя?

— Гэ та без упын ны пра цэс, які 

рас цяг ва ец ца на дзе ся ці год дзі. 

Ча сам уз ні ка юць но выя ка лек цыі. 

На прык лад, у нас сфар мі ра ва ла ся 

ка лек цыя ме да лёў і па мят ных ма-

нет, дзя ку ю чы на шым бан кам, якія 

за раз вы пус ка юць шмат пры го жых 

ме да лёў.

— Якія спе цы я ліс ты ад каз-

ва юць за фар мі ра ван не ка лек-

цыі?

— Му зея знаў цы, мас тацт ва-

знаў цы, куль ту ро ла гі, гіс то ры кі 

мас тац тваў. На прык лад, ка лек цыю 

тка нін фар мі ра ва лі ад ра зу не каль-

кі су пра цоў ні каў: спа чат ку — экс-

пе ды цыя па вёс ках, по тым — па-

да рун кі ад лю дзей і за куп кі ка-

лек цы я не раў. На ша за да ча, каб 

усе тво ры бы лі сфа та гра фа ва ны, 

ана та ва ны і зме шча ны ў шы ро кі 

до ступ.

— Ваш лю бі мы твор за хоў ва-

ец ца ў фон дзе або зна хо дзіц ца 

ў экс па зі цыі?

— Мая лю бі мая кар ці на, на 

жаль, зна хо дзіц ца ў фон дзе. Вель-

мі сум на, але ні чо га не зро біш. 

Гэ та на цюр морт Ва сі ля Су ма ра ва 

«Ноч, у якую рас квіт неў как тус». 

Вы дат ная кар ці на з ці ка вай гіс-

то ры яй. Маг чы ма, яна з'я віц ца ў 

но вай экс па зі цыі ў бу ду чым му зей-

ным комп лек се.

За раз у нас пла ну ец ца гран ды ёз-

ны пра ект, які за ду маў наш ды рэк-

тар Ула дзі мір Пра кап цоў — тры нац-

цаць аль бо маў па на шых ка лек цы-

ях. У іх, па вы ба ры за ха валь ні каў, 

бу дзе апуб лі ка ва на ма са ма тэ ры-

я лу. Я лі чу, што гэ та вель мі доб рая 

рэч, та му што наш пер шы аль бом, 

які прад стаў ляў ста ра жыт нае мас-

тац тва, раз ля цеў ся за адзін год. 

Ары на КАР ПО ВІЧ.

«Му зей — гэ та кі «ай сберг». На вед валь ні кі ба чаць 
толь кі ча ты ры пра цэн ты ад та го, што ў ім за хоў ва ец ца»

Раз мо ва з На дзе яй УСА ВАЙ, вя ду чым навуковым су пра цоў ні кам На цы я наль на га мас тац ка га му зея


