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Эр вэ Жан кур, як рас каз ва юць 

нам ар тыс ты, жыў у дру гой па-

ло ве дзе вят нац ца та га ста год дзя 

ў Фран цыі і, па куль Лін кальн вёў 

вай ну, кан ца якой так і не ўба чыў, 

зай маў ся пры быт ко вай спра-

вай — на бы ваў яй кі шаў ка пра да, 

а атрым лі ваў шоўк. Ка лі ў Еў ро-

пе шаў ка пра да апа на ва ла хва ро-

ба, Эр вэ па кі нуў сваю пры го жую 

жон ку Элен і па ехаў па та вар у 

эк за тыч ную Япо нію. У Фран цыю 

ён вяр нуў ся са скры ня мі і за ча ра-

ва насцю на лож ні цай япон ска га 

ба ро на...

Увесь гэ ты час — у Япо нію ён 

ез дзіў трой чы — Эр вэ быў шчас-

лі вы з Элен, але за ка ха ны ў воб-

раз той са май на лож ні цы. Праў-

да, як ска за ла гас па ды ня бар дэ ля 

ма дам Бланш, «гэ та ўсё пус тое». 

Са праўд ныя па чуц ці з ма лень кай, 

але ў ка тэ го ры ях ча ла ве ка, які ка-

хае, вя ліз най, ах вя рай ха ва лі ся до-

ма — у Элен.

Гіс то рыя — тон кая і пя шчот ная, 

як бе лы шоўк, які спа дае на сцэ ну, 

грун тоў ная праз гіс та рыч ны фон, 

вой ны і біз нес, пры го жая дзя ку ю-

чы чор на-бе лым пра ек цы ям і гуль-

ні са свят лом. Мас та ком-па ста ноў-

шчы кам, да рэ чы, з'яў ля ец ца лаў-

рэ ат На цы я наль най тэ ат раль най 

прэ міі Тац ця на Не рсі сян. Нель га 

не ад зна чыць му зыч нае су пра ва-

джэн не — кам па зі та рам стаў Ягор 

За бе лаў, дзя ку ю чы яко му, за гіп на-

ты за ва ны фі наль най сцэ най, ты 

сы хо дзіш з тэ ат ра ў пя шчот най 

мар ко це і за ча ра ва нас ці воб ра-

за мі па за мі ну ла га ста год дзя, ка лі 

пра клад ва ла ся чы гун ка, Лін кальн 

вёў вай ну, а фран цуз скі га ра док 

мог стаць шаў ко вым цэнт рам.

У зна ё май ма не ры апо вед ад-

бы ва ец ца вус на мі ар тыс таў, якія 

ў лю бы мо мант мо гуць стаць пер-

са на жа мі гіс то рыі аль бо яе ілюст-

ра та ра мі, да ста юць ля лек, вя дуць 

цяг нік, без біль ярд на га ста ла па-

каз ва юць гуль ню ў біль ярд. На 

эк ра не — кад ры з хронікі і чор на-

бе лыя птуш кі. Жан чы ны ў бе лых 

убран нях сты лё ва па каз ва юць фі-

зіч ны кан такт — уво гу ле лю бое ця-

лес нае ўза е ма дзе ян не тут перада-

ецца без ця лес на га ўза е ма дзе ян-

ня (але ўсё зра зу ме ла), а гіс то рыя 

ка хан ня ста но віц ца яшчэ больш 

па вет ра най і ўзвыш анай.

За ча ра ва ны га лоў ны ге рой, 

воб раз Элен, які з'яў ля ец ца і ў 

Фран цыі, і ў Япо ніі, паў змрок, 

сты лі за ва ныя кас цю мы, паў то ны, 

паў сло вы, лёг кі шоўк — дзе ля са-

праўд на га ка хан ня і рэ аль най мар-

ко ты. У рэ пер ту а ры Ля леч на га тэ-

ат ра гэ та яшчэ адзін спек такль, 

які вар та ўба чыць і за стац ца ім 

за гіп на ты за ва ным



Ма ла до га ча ла ве ка Мi ка-

лая за тры ма лi. Не вя до ма за 

што. Пла ну юць вы свет лiць. 

Га лоў ны ге рой ся дзiць у мi нi-

ма лiс тыч ным па ста рун ку, за 

кра та мi ля жыць муж чы на ў 

спар тыў ным кас цю ме, бе лых 

шкар пэт ках i чор ных туф лях, 

па лi цэй скiя па вод зяць ся бе 

сва воль на. Фак тыч на кi ру-

нак дум кi гле да ча ў па чат ку 

спек так ля прад вы зна ча ны — 

не спра вяд лi васць, прад узя-

тасць, аб сурд ча ла ве чай 

жорст кас цi. Гэ та ўяў нае ў 

якас цi вi дэа пра ецы ру ец ца 

на сця ну, дзе тыя ж пер са на-

жы ў фор ме, толь кi ў мас ках 

(што па каз вае на iх у гэ тых 

воб ра зах не са праўд насць) 

збi ва юць га лоў на га ге роя.

Але «ця лес ны» па ста-

ру нак — iн шы, а на ме ры 

па лi цэй скiх — не кар ныя, 

што прый дзец ца зра зу мець 

да во лi хут ка. Хоць у гэ тым 

па мяш кан нi i чу юц ца кры кi, 

Мi ка лай ад чу вае ма раль ны 

цiск, мозг губ ля ец ца ў по-

шу ку ад ка заў, страх пе рад 

людзь мi ў фор ме пры му шае 

пад па рад коў вац ца, не ча ка-

ныя дзе ян нi гас па да роў па-

ста рун ка збi ва юць з тол ку. 

Але аб сурд ная, та му што не-

спра вяд лi вая, жорст касць, 

якая маг ла б мець мес ца ў 

рэ аль нас цi (тут яна, на ад-

ва рот, трап ляе ў вы мя рэн-

не ўяў на га), за мя ня ец ца 

аб сурд най не ад па вед нас-

цю па дзей ча кан ням. Што 

азна ча юць пы тан нi пра коль-

касць на сель нiц тва Па доль-

ска i год на дан ня ста ту су го-

ра да цi прось ба рас ка заць 

пра тое, што за тры ма ны ба-

чыць па да ро зе ад до ма да 

пра цы? Чыс ты здзек.

Жыц цё Мi ка лая аказ ва-

ец ца не са лод кiм, гуч ныя 

i за дзi рыс тыя па лi цэй скiя 

аказ ва юц ца доб ра зыч лi вы-

мi, за тры ман не аказ ва ец ца 

вы пра ба ван нем. Фi зiч ны 

гвалт на вi дэа за па ра лель-

ва ец ца са праўд на му цiс ку, 

толь кi ма раль на му, — i Мi ка-

лай му сiць пе ра жыць цэ лую 

дра му, зра зу мець тлен насць 

свай го спо са бу iс на ван ня i, 

дзя ку ю чы ўздзе ян ню па лi-

цыi, у адзiн стве ча су, мес ца i 

дзе ян ня прый сцi да эма цыя-

наль на га ўсплёс ку.

Усё быц цам прос та, згод-

на з Жа кам Ла ка нам гэ-

та на зы ва ец ца «ля чэн нем 

раз мо вай», ды i яго зна ка-

мi тае Уяў нае-Сiм ва лiч нае-

Рэ аль нае ней кiм чы нам 

за па ра лель ва ец ца са свое-

асаб лi вы мi ўяў ным-сiм ва лiч-

ным-Рэ аль ным «Ча ла ве ка з 

Па доль ска».

Рэ аль насць з вя лi кай лi-

та ры («па iн струк цыi так на-

ле жыць») тут згад ва ец ца не-

ад на ра зо ва, толь кi на ўрад цi 

ў спек так лi ёсць хоць бы яе 

ка лi ва. Да ку мен ты ў па ста-

рун ку ма юць дзiў ную фор-

му, ча ла век лёг ка вы хо дзiць 

вон кi з-за кра таў, ча ты ры 

па лi цэй скiя тра цяць час на 

ад на го Мi ка лая. I ан ту раж, 

i яго ад асоб ле насць, i пры-

глу ша нае свят ло, i, на рэш-

це, аб сурд насць та го, што 

ад бы ва ец ца, на мя ка юць, 

што па ста ру нак, па лi цыя i 

за тры ман не — толь кi воб-

ра зы, сiм ва лы i пры крыц цё, 

а на сцэ не не Рэ аль насць, а 

сон, трыз нен не цi прыт ча.

Але як бы мы гэ та нi ра-

зу ме лi, i iлю зiя, i сон, i Рэ-

аль насць, якая не дзе iс нуе, 

i скла да ныя ка тэ го рыi, якiя 

мы пры шпiль ва ем да па ста-

ноў кi, су сед нi ча юць з ас ке-

тыч ным спо са бам iх пе ра-

да ваць i не iн тэ лi гент ны мi 

мас тац кi мi срод ка мi. А яшчэ 

з ня сцерп на нуд ным ма ра лi-

за тар ствам.

Функ цыя доб рых дзядзь-

коў i цё так — мож на ска-

заць, анё лаў, якiя iмк нуц ца 

па мя няць жыц цё Мi ка лая, — 

вы кон ва ец ца праз вы ра зы 

«гэ та та кое шчас це жыць 

у Па доль ску» аль бо «Па-

дольск не менш цу доў ны 

за Амстэр дам, прос та ён iн-

шы». I гэ тая спро шча насць, 

як у дзi ця чых кнi гах, за бi вае 

па вяр хоў нас цю i на iў нас цю, 

на ват для прыт чы.

Ге роi-па лi цэй скiя тут — 

быц цам з пры мi тыў ных  дзi-

ця чых кнiг, якiя ма лю юць 

доб ра га дзядзь ку Сцё пу i 

на дзя ля юць яго ры са мi iн-

тэ ле кту аль на га i ма раль-

на га аў та ры тэ та. Хоць яны 

i тан цу юць пад пес ню «Я 

люб лю те бя до слез», але 

ве да юць i скла да ны жанр iн-

да стры ял-нойз, i ра зу ме юць 

ад сыл ку да «вад кай ма це-

ры» Ула дзi мi ра Са ро кi на, i 

пра Па дольск iм вя до ма, i ў 

Амстэр да ме не каль кi ра зоў 

бы лi, i ко лер сцен свай го 

пад' ез да мо гуць на зваць. 

Ка ра цей, усё лiш нi раз па-

цвяр джае, што гэ тыя iс то ты, 

якiя пры ня лi вы гляд стра жаў 

па рад ку, ма юць iн шую пры-

ро ду (ка лi ары ен та вац ца на 

Рэ аль насць).

Мi ка лай аказ ва ец ца звы-

чай ным, з ты по вым мыс-

лен нем, хлоп цам, якi лi чыць 

за во ды i хру шчоў кi шэ ры мi, 

Амстэр дам пры га жэй шым 

за Па дольск, воб ра зы за 

акном элект рыч кi не цi ка-

вы мi. А па лi цэй скiя да вай 

на яр ваць пра без умоў ную 

пры га жосць i цу доў насць 

род най акру гi, з ча го мож на 

вы дзе лiць толь кi за дум лi вы 

го лас Ма ры ны Блi на вай i 

бляк лыя паэ тыч ныя фор-

мы, якi мi яна на ма га ец ца 

апi саць на ва кол ле. Су раз-

моў нi кi, якiя рас кiд ва юц ца 

ба наль ны мi iс цi на мi сты лю 

сац се так, та кiм чы нам, — 

не леп шыя за га лоў на га 

ге роя, але абя ца юць яму, 

што жыц цё зме нiц ца.

Тым не менш на функ цы-

ях па бу да ваны цэ лы спек-

такль, з аб сур дам, пес ня мi, 

тан ца мi, эмо цы я мi i пя шчо-

тай. У га лоў на га ге роя — 

функ цыя ўва саб ляць рас-

паў сю джа ную не лю боў да 

рус кай ар хi тэк ту ры ча соў 

Хру шчо ва. У па лi цэй скiх — 

вы ха ваў чая функ цыя да-

вес цi, што хру шчо бы трэ ба 

лю бiць та кi мi, якiя яны ёсць, 

бо ў iх свая пры га жосць. 

Ка ра цей, па тры я тызм тут 

на са джва ец ца на ват не ло-

зун га мi, а эле мен тар ны мi 

i не аб грун та ва ны мi ўзнёс-

лы мi вы ра за мi. А я iм не 

ве ру. Та му што рас каз ваць 

пра ча ла ве ка, якi стра цiў 

(цi не на бы ваў нi ко лi) лю-

боў да род на га горада праз 

штуч ную ат мас фе ру з вы-

ха валь нi ка мi-па лi цэй скi мi, 

якiя ка жуць «лю бi Ра дзi му, 

па гля дзi ва кол, не жы вi на 

аў та ма це», — гэ та зна чыць 

стра шэн на спра шчаць i чы-

таць ма раль. I нi па раў нан-

не са сном, нi ад сыл ка да 

Ла ка на, нi прыт ча васць 

гэ та га ўра жан ня не пе-

ра кры ва юць. Хоць, трэ ба 

пры знаць, прыт ча васць у 

па ста рун ку — са праў ды цi-

ка вая зна ход ка.

Ка ля ста ла ў ску пым ан-

ту ра жы не ску па на кi да ны 

па ла ма ныя алоў кi — як па-

каз чык уз моц не най вы ха-

ваў чай пра цы па лi цэй скiх цi 

не ка га ў воб ра зе па лi цэй-

скiх. На рэш це ра за бра лi ся, у 

чым аб вi на вач ва ец ца Мi ка-

лай, — у жыц цi на аў та ма це, 

сле пас цi пе рад пры га жос цю 

Па доль ска i бяз мэт нас цi iс-

на ван ня. Толь кi на ўрад цi 

яго жыц цё зме нiц ца пас ля 

та ко га ўзру шэн ня: нель га 

па лю бiць Па дольск, ка лi 

нех та ска жа яго па лю бiць



Прэм' е раПрэм' е ра  

ШЧАС ЦЕ ЖЫЦЬ У ПА ДОЛЬ СКУ
Усе жан ры доб рыя, акра мя ма ра лi за тар скiх

Ма ла дзёж ны тэ атр у Мiн ску па ста вiў све жую 

п'е су «Ча ла век з Па доль ска» ра сiй ска га пра за iка 

Дзмiт рыя Да нi ла ва, якi ў гэ тым го дзе на мi на ва ны 

на «За ла тую мас ку» як дра ма тург. Рэ жы сё рам 

стаў не без вя до мы на на шых аб ша рах Дзмiт рый 

Ба га слаў скi. Па ста ноў ку раз мяс цi лi ў ка мер най 

за ле, дзе пад час спек так ля мож на ад чы нiць 

акно i з ву лi цы па чуць пес ню «Я люб лю те бя до 

слез», а гля дач лёг ка пад па дае пад уз дзе ян не 

го ла су за дум лi вай Ма ры ны Блi на вай, што сыг ра ла 

ад ну з ро ляў. Дзе ян не ад бы ва ец ца ў мас коў скiм 

ад дзя лен нi па лi цыi, га лоў ны ге рой жы ве 

ў Па доль ску, згад ва юц ца Мы цi шчы, элект рыч ка 

едзе да Ца ры цы на, спя ва ец ца ска жо ны гiмн зноў 

жа Маск вы, i ўсё гэ та па суе да на шай Рэ аль нас цi.

Матэрыялы Ірэ ны КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На сцэ неНа сцэ не  

Шоўк, Элен, ка хан не
Спек такль, што па кі дае ця бе ў пя шчот най мар ко це

Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэ атр ля лек у Мін ску ад на віў свой спек-

такль «Шоўк», па стаў ле ны па ра ма не Але санд ра Ба ры ко яшчэ ў 

2012 го дзе. Пас ля пе ра пын ку ў не каль кі га доў з но вы мі ак цё ра мі 

і эле мен та мі рэ жы су ры — а рэ жы сё рам з'яў ля ец ца за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі Аляк сей Ля ляў скі — па ста ноў ка зноў 

апы ну ла ся на сцэ не ля леч на га. І гэ та вель мі кра наль ная, пры го-

жая, паэ тыч ная гіс то рыя ка хан ня з сум ным фі на лам.
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