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П
РА ВІ ЦЕЛЬ, які прай граў 

біт ву... За стаў ся без вой-

ска, апы нуў ся ў па ло не 

і стра ціў го нар пе рад сва і мі... Але 

глы бо ка смут куе і ду мае, як вы-

пра віць па мыл ку, што пры вя ла да 

па ра зы ад чу жын цаў. Та кі князь 

Ігар у опе ры Аляк санд ра Ба ра дзі-

на — асо ба скла да ная, тра гіч ная, 

якая, ра зу ме ю чы сваё ста но ві шча, 

не хо ча мі рыц ца з прад вы зна ча-

нас цю. Та ко га кня зя Іга ра ве да юць 

усе ама та ры опе ры — да тво ра 

Аляк санд ра Ба ра дзі на не ад ной чы 

звяр таў ся наш тэ атр. Ін ша га ге роя 

імк нулі ся па ка заць у но вай вер сіі. 

Пры нам сі, яе рэ жы сёр Га лі на Гал-

коў ская на пя рэ дад ні тлу ма чы ла 

сваю ідэю пра чы тан ня тво ра. Але 

па ста но вач ныя на ме ры — ад но, 

яны ча сам гу чаць вель мі на тхняль-

на і не заў сё ды по тым апраўд ва-

юц ца ў гля дзель най за ле. Ін шая 

спра ва — вы ні ко вы мас тац кі пра-

дукт, якім яго ба чаць (і ўспры ма-

юць) гле да чы.

Опе ра «Князь Ігар» ад кры ла се-

зон у На цы я наль ным ака дэ міч ным 

тэ ат ры Бе ла ру сі. Чар го вая прэм'-

е ра тво ра, які ў нас лю бяць, — у 

афі шы тэ ат ра з'я віў ся яшчэ ў 1934 

го дзе, а ў пас ля ва ен ны час бы ло 

здзейс не на не каль кі па ста но вак. 

Па пя рэд няя вер сія Юрыя Аляк санд-

ра ва ра бі ла ак цэнт на асо бе са мо-

га кня зя. Но вая па ста ноў ка ўяў ляе 

са бой хут чэй эпіч нае па лат но, дзе 

ўсе ге роі ста но вяц ца га лоў ны мі 

(кож ны па-свой му гне сваю лі нію 

і вя дзе сваю пар тыю, ад па вед на, 

усе са ліс ты мо гуць па ка заць ся бе, 

што і ро бяць). Але ка лі тэ ма асо бы 

ў гіс то рыі заў сё ды ак ту аль ная, то 

зва рот да эпіч най ілюст ра цыі сю жэ-

та вы клі кае пы тан ні: на коль кі гэ та 

аб грун та ва на сён ня?

А гэ тым ра зам нам пра па на ва-

ны ме на ві та та кі ва ры янт «Кня зя 

Іга ра»: па ста ноў ка опе ры маш-

таб ная, зроб ле ная з раз ма хам, 

до ра га... На гэ та звяр та еш ува гу 

ўжо з са ма га па чат ку: гу чыць му-

зы ка, і кар цін кі на эк ра не «ўвод-

зяць» у кан тэкст, так бы мо віць, 

за да юць тон. І па зна ча юць ідэю: 

ёсць свя тая Русь, яна не па хіс ная, 

як ма гут ныя хра мы з кры жа мі на 

бліс ку чых за ла тых ку па лах. І ме-

на ві та гэ ты кан тэкст (а не ўмо-

вы іс на ван ня ге ро яў і раз віц ця іх 

воб ра заў) вы зна чы лі на строй, з 

якім я по тым гля дзе ла ўсю па ста-

ноў ку, што звяр тае да да лё кай мі-

нуў шчы ны, зга да най у «Сло ве пра 

па ход Іга ра вы». Па дзеі ХІІ ста год-

дзя, жы ха ры Пу ціў ля су праць ста-

яць по лаў цам. Гіс то рыя, пе ра ка-

за ная ў ле та пі се. І ўва соб ле ная на 

сцэ не — у пад крэс ле на гіс та рыч-

ным ва ры ян це, які рэа лі зу ец ца 

праз мас тац кі воб раз спек так ля. 

Гэ та зроб ле на не прос та до ра га, 

а на ват з шы кам. Дэ ка ра цыі і кас-

цю мы опе ры, дзе фі гу руе рэ аль ны 

гіс та рыч ны ге рой, па він ны ж пе ра-

да ваць дух эпо хі... На пэў на, так 

за дум ваў на род ны мас так Ра сіі 

Вя ча слаў Оку неў. Але гіс та рызм 

на сцэ не ады гры вае сваю ро лю 

та ды, ка лі ёсць і пад крэс лі ва юц ца 

ней кія па за ча са выя па ра ле лі.

Але тут іх шу каць не вар та, 

бо опе ра ста ві ла ся зу сім не дзе-

ля іх. Най перш дзе ля му зы кі — і 

тут ад ноў ле ная спра вяд лі васць у 

да чы нен ні да аў та ра Аляк санд ра 

Ба ра дзі на. Вя до ма, што пас ля яго 

смер ці твор да пра цоў ва лі-кам па-

на ва лі ін шыя, у пры ват нас ці Рым-

скі-Кор са каў сёе-тое ска са ваў. 

Пра цяг ва ю чы гэ тую лі нію, бе ла-

рус кая па ста но вач ная гру па да-

зво лі ла са бе так са ма па пра ца ваць 

з му зыч ным ма тэ ры я лам: штось-

ці зной дзе нае ў ар хі вах да да ло-

ся, то-бок му зыч на га ма тэ ры я лу 

па бо ле ла, што асаб лі ва ві таў ды-

ры жор-па ста ноў шчык Аляк сандр 

Ані сі маў. А ней кія част кі прос та 

пе ра ста ві лі — гэ та яшчэ больш 

пад крэс лі ла эпіч насць спек так ля, 

асаб лі ва ў па чат ку і фі на ле.

П
ЫШ НЫЯ, з раз ма хам па-

да дзе ныя ві ды ка мен ных 

бу дын каў Пу ціў ля (наз ва 

го ра да гу чыць у опе ры) ад ра зу ж 

пры му ша юць ус па мі наць гіс то-

рыю. Ба га тая Ві зан тыя, і хі ба што 

та кія буй ныя га ра ды як Кі еў і По-

лацк маг лі на той час па хва ліц ца 

шы коў ны мі му ра ва ны мі хра ма мі. 

На боль шас ці тэ ры то рый ста ра-

жыт ных сла вян скіх княст ваў на той 

час да мі на ва ла ўсё ж драў ля ная 

ар хі тэк ту ра, крох кая і ўраз лі вая. 

Не вя ліч кі ка ва лак яе мы ба чым 

у пра ек цыі, ка лі трэ ба па ка заць, 

як га рыць-па лае Русь — ча му яе 

ўлас на і трэ ба аба ра няць, бо по пел 

(ка лі гэ та ён?) плы ве па не бе дзіў-

ны мі шмат ка мі, за сці ла ю чы свят ло 

ў кут ку зад ні ка. Ды ка лі ба чыш, 

пад якой аба ро най ма гут ных му-

ра ва ных сцен зна хо дзяц ца пры го-

жыя, куль тур на і ба га та апра ну тыя 

лю дзі, то між во лі ду ма еш: а ча го ж 

ім ба яц ца ней кіх не цы ві лі за ва ных 

ка чэў ні каў?..

А ка лі ба чыш стан по лаў цаў, ра-

зу ме еш, ча му дрэн ны знак спра ца-

ваў. Ла гер во ра гаў, дзе тры ма юць 

па ла нё на га кня зя, па ка за ны вель-

мі пе ра ка наў ча і ка ла рыт на. Хор і 

ба лет пра цу юць на ві до вішч насць, 

ажыў ля ю чы больш вя до мыя шы-

ро ка му слу ха чу «па ла вец кія ско-

кі». Гэ та пры го жа і ра ман тыч на 

(на ват зра зу ме ла, ча му сын Іга ра 

за ка хаў ся ў Кан ча коў ну). І гіс та-

рыч на — ця пер ужо з мас тац ка га 

пунк ту гле джан ня, та му што гэ ты 

фраг мент ство ра ны па вод ле ад-

ноў ле най ха рэа гра фіі Мі ха і ла Фо-

кі на (ле ген дар ны ба лет май стар 

пра ца ваў над ім больш за 100 га-

доў та му, з та го ча су мас тац тва 

ба ле та так са ма моц на змя ні ла ся). 

Але ка лі грун там для спек так ля 

з'яў ля ец ца гіс то рыя, то ў ёй бя рэц-

ца са мае-са мае, каб гля дач мог 

ска заць: там ёсць усё!

Дык і са праў ды ж ёсць. Ак цэн ты 

зроб ле ны не на ад ной лі ніі, а на ўсіх 

ад ра зу, па мак сі му ме. Ча сам да 

пра па на ва ных трак то вак воб ра заў 

ні што не пад во дзіць. Га лоў ны ге рой 

Ігар не па доб ны на ах вя ру на ват у 

па ло не, ка лі спя вае сваю шчым-

лі вую арыю «О, дай це, дай це мне 

сва бо ду...» У вы ка нан ні Ула дзі мі ра 

Пят ро ва ён вы гля даў не столь кі як 

ча ла век, які ў не чым рас кай ва ец ца, 

а як той, хто за ся ро джа на аб дум-

вае да лей шыя дзе ян ні (і ра шэн не 

аба вяз ко ва па він на знай сці ся!). 

Яра слаў на ў вы ка нан ні Іры ны Кры-

ку но вай атры ма ла ся ра шу чай жан-

чы най, якая тры мае ўсё пад кант-

ро лем (і як тут па ве рыць сло вам 

пра сваю сяст ру кня зя Ула дзі мі ра 

Га ліц ка га, ча му ён вы ра шыў, што 

яна — вось та кая — так прос та мо-

жа сыс ці ў ма нас тыр, каб вы зва ліць 

яму па са ду?). Князь Га ліц кі (Анд рэй 

Ся лю цін) па во лі рэ жы сё ра вы гля-

дае са праўд ным ан ты ге ро ем, на-

ват боль шым, чым па ла вец кі князь 

Кан чак — той па ва жае Іга ра, доб ра 

яго з сы нам пры мае. Ён па да ец-

ца ча ла ве кам з прын цы па мі, вось 

толь кі ўмо вы ва ен на га ча су раз-

ме жа ва лі ге ро яў як во ра гаў, а так 

жа мож на па ра зу мец ца. І пад ста вы 

ёсць для шлю бу дзя цей. І ка лі ўсё 

так пры го жа-доб ра і за ман лі ва, як 

мы ба чым, ча му ж рус кі князь усё ж 

бя жыць з па ло ну?

З
ГОД НА з сю жэ там мы 

ве да ем, ча му. Згод на з 

гіс то ры яй — у яго на пе-

ра дзе шмат па хо даў. Аў та ры па-

ста ноў кі пад крэс лі ва юць да лей-

шую мі сію кня зя: са браць пал кі і 

ба ра ніць ра дзі му, тэ ры то рыя якой 

па зна ча на кан крэт ны мі хрыс ці ян-

скі мі сім ва ла мі, — гэ ты рэ жы сёр-

скі ход кан чат ко ва ўзво дзіць эпіч-

насць у аб са лют. Ме на ві та тут мы 

ба чым, як князь збі рае дру жы ны 

на вай ну з по лаў ца мі. Звяр та ец ца 

да ўсіх кня зёў, у тым лі ку і та го, 

яко га «ба яц ца яц вя гі і літ ва»... Да-

пус каю, што шмат хто са слу ха чоў 

мо жа не ве даць, дзе жы лі гэ тыя 

пля мё ны і мо жа не су ад нес ці іх 

наз вы з гіс то ры яй на шай кра і ны. 

Але ка лі су ад нес ці, асаб лі ва ў фі-

на ле (!?), то за ста ец ца пы тан не: 

пра якую ра дзі му раз мо ва?.. І ка лі 

мы не сы хо дзім ад гіс та рыз му да 

аб стра га ван ня, ка лі не ру шым у 

бок умоў нас цяў і ней кіх агуль на-

ча ла ве чых ак цэн таў, то ўсё ўспры-

ма ец ца вель мі кан крэт на. На ўрад 

ці гэ та ідзе на ка рысць ме на ві та 

гэ тай опе ры ў бе ла рус кім тэ ат ры 

ў ХХ ста год дзі: у сла вян скім све-

це ад бы лі ся шмат якія пра цэ сы. 

Шмат што змя ні ла ся, на ват у на-

звах тэ ры то рый, шмат кра ін утва-

ры ла ся. Але для кож най з іх бы ла 

і за ста ец ца ак ту аль ная тэ ма па-

тры я тыз му. А опе ра «Князь Ігар» 

так са ма пра гэ та. Не пра тое, як 

стаць пе ра мож цам, а пра тое, што 

лю дзі (ула да ры) мо гуць па мы ляц-

ца, і бы ва юць па мыл кі, якія аба-

роч ва юц ца вя лі кі мі стра та мі, але 

яны па тра бу юць глы бо ка га асэн-

са ван ня — дзе ля та го, каб бя да 

не паў та ра ла ся зноў. На са мрэч, 

гэ тая опе ра ў наш час мо жа быць 

ак ту а лі за ва ная праз шмат тэм, 

якія ў ёй па зна ча ны. А гіс то рыя 

дзе ля гіс то рыі (на ват ба га та ілюст-

ра ва ная) па доб ная на пад руч нік, 

які мо жа ўдак лад няц ца. Мас тац кі 

твор — гэ та ўсё ж знач на больш, 

чым ілюст ра цыя пэў на га ка вал ка 

жыц ця. Гэ та раз мо ва пра са мое 

жыц цё, якое лю дзі бу ду юць ця пер. 

Пры гад ва ю чы гіс то рыю.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Прэм' е раПрэм' е ра

З па чат кам се зо на ў куль тур ным ася род ку толь кі 

і раз моў што пра тэ атр: ад на за ад ной пра хо дзяць 

прэм' е ры, анан су юц ца па дзеі і за пра ша юц ца за-

меж ныя гос ці. У якас ці да во лі важ ка га да дат ку да 

«ша ра го ва га» тэ ат раль на га жыц ця, на коль кі яго 

мож на на зваць ша ра го вым, учо ра ў Мін ску з сюр-

рэа ліс тыч най опе ры «Кан цэнт рат. Ад крыц цё» Юрыя 

Дзі ва ко ва па чаў ся дзя вя ты фо рум «ТЭ АРТ».

«Кан цэнт рат» ёсць сло ган сё лет ня га вы пус ку. Гэ тым 

ра зам што га до вы фес ты валь, які тра ды цый на скла да ец-

ца з пра грам бе ла рус кіх і за меж ных па ста но вак, а так са-

ма асоб най се рыі су стрэч і май стар-кла саў, пад рых та ваў 

для гле да чоў спек так лі з Фран цыі, Гер ма ніі, Літ вы, Гру зіі 

і ўлас на Бе ла ру сі. Пер шыя з іх па каз ва юц ца ўжо сён ня: 

да 8 каст рыч ні ка фо рум за про сіць на пят нац цаць па ста-

но вак і ар га ні зуе пяць ме ра пры ем стваў у рам ках «Шко лы 

ТЭ АР Та».

Пра гра ма «Belarus Open», якая што га до ва ад бі рае най-

больш ці ка выя бе ла рус кія тэ ат раль ныя ра бо ты, ад да ла 

пе ра ва гу не за леж ным пра ек там. Гос ці па ка жуць у Мін ску 

«Ады сею» на не іс ну ю чай мо ве, ха рэа гра фіч ны спек такль 

з Фран цыі, ча ты рох га дзін ную «Пло шчу ге ро яў» Крыс ці я на 

Лю пы і най леп шы спек такль 2010 го да па вер сіі ча со пі са 

«Нью-Ёр кер».

Па коль кі пай шла та кая тэ ма, на тэ ат ры «кан цэнт ру-

ем ся» і мы: ме на ві та ён у гэ ты час ста но віц ца га лоў ным 

куль тур ным ньюс мей ке рам. Усё толь кі па чы на ец ца, з ве-

шал кі.

Увесь ве ра сень — тэ атр
ВО СЕНЬ ПРА ПА НУЕ «СКАН ЦЭНТ РА ВАЦ ЦА»

ДА РА ГІ «КНЯЗЬ ІГАР»ДА РА ГІ «КНЯЗЬ ІГАР»
Мас тац кая ме та мар фо за: тра гіч ная фі гу ра пе ра тва ра ец ца ў ге ра іч ную

На сцэ неНа сцэ не


