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Бог
Вя ча слаў ЧАР НУ ХА-

ВОЛІЧ, ды ры жор-па ста-

ноў шчык но вай рэ дак цыі 

ба ле та «Ства рэн не све ту»:

— Я вель мі ра ды і шчас-

лі вы, што мне ўда ло ся быць 

ся род тых, хто пра ца ваў над 

уз наў лен нем спек так ля, 

фак тыч на ства ра ю чы яго но-

вую вер сію. Бо «Ства рэн не 

све ту» — ле ген дар ны ба лет, 

які я ўпер шы ню па гля дзеў 

яшчэ ў школь ныя га ды. Па 

сва іх склад ні ках ён у пэў ным 

сэн се рэ ва лю цый ны. Та му 

што па той тэ ме (якую нель-

га бы ло ўя віць у ідэа ло гіі 

са вец ка га ча су), па не ве ра-

год на но вай ха рэа гра фіч най 

мо ве, якая з'я ві ла ся ў Мін-

ску з пры ез дам Ва лян ці на 

Елі зар' е ва, і па той свет лай 

і гар ма ніч най му зы цы Анд-

рэя Пят ро ва, у якой за кла-

дзе на вель мі шмат глы бо кіх, 

фі ла соф скіх сэн саў, — гэ та

не ве ра год ная па ста ноў ка. 

І ду маю, доў гае жыц цё ба-

ле та і ста ла па цвяр джэн нем 

та го, на коль кі гэ тая тэ ма ак-

ту аль ная ва ўсе ча сы. За раз, 

ка лі мі ну ла амаль 40 га доў, 

мы ба чым, што тэ ма гвал-

ту, су праць ста ян ня лю дзей 

на столь кі ж ак ту аль ная, як 

і ў ча сы ства рэн ня све ту... 

Для мя не Бог спра вяд лі вы, 

і я ве ру ў на ка на ван не і сі-

лу, што вы шэй шая за нас. 

І вы пра ба ван ні ча ла ве ку 

па сы ла юц ца для та го, каб 

ён змог штось ці глы бей зра-

зу мець. Наш свет жорст кі, 

і да гэ та га вар та ста віц ца 

сур' ёз на. Ра біць вы сно вы, 

вы хо дзіць з лю бой сі ту а цыі 

год на і не ўпа даць у ад чай. 

Ча ла век — іс то та вель мі 

скла да ная і су пя рэч лі вая, і 

ў ім мо гуць пры сут ні чаць як 

да бро і Бос кі па ча так, так і 

аб са лют на д'ябаль скія рэ чы. 

Гэ ты пра цэс пра цяг ва ец ца 

і не змя няе сва ёй сут нас-

ці. Зда ва ла ся б, пас ля ня-

прос та га ста год дзя на ды-

шоў час па ста лець і стаць 

больш муд ры мі і цяр пі мы мі 

адзін да ад на го. Але мы ба-

чым на пры кла дзе ўсіх кра ін, 

і на шай, на жаль, так са ма, 

што гвалт, не жа дан не чуць 

пра цяг ва юць сваё іс на ван-

не. І гэ тая веч ная ба раць ба 

даб ра са злом пра цяг ва ец-

ца, а вяр тан не ў рай па куль 

за ста ец ца ма рай. Маг чы ма, 

з-за та го, што мы гля дзім 

на «Ства рэн не све ту» як на 

кла січ ную, але аб са лют на 

су час ную па ста ноў ку, і аў-

ды то рыя яе так ус пры мае 

і ўваж лі ва на зі рае за ўсім, 

што ад бы ва ец ца на сцэ-

не... Спек такль Елі зар' е ва 

аб са лют на ўні каль ны. Бо, 

ка лі пер ша па чат ко ва ў за-

ду ме ха рэо гра фаў ён быў 

амаль што ілюст ра цы яй да 

Біб ліі, то ў нас «Ства рэн не 

све ту» ўжо на бы вае зу сім 

ін шыя маш та бы, дзе больш 

сур' ёз нас ці і глы бі ні, дзе 

раз ва жан ні пра лёс асоб на-

га ча ла ве ка і ўся го на ша га 

ро ду...

Ча ла век, пра жы ва ючы 

сваё ўлас нае жыц цё, пры ў-

но сіць ад бі так сва ёй гіс то-

 рыі і свай го раз віц ця ў тое, 

што ства рае ў мас тац тве, і 

ў яго ра зу мен не. Я сам, на-

прык лад, мно гія фі ла соф-

скія рэ чы, якія ад люст ра ва-

ны ў «Ства рэн ні све ту», рас-

шыф ра ваў для ся бе толь кі ў 

ста лым уз рос це, а на неш та 

мае по гля ды кар ды наль на 

змя ні лі ся. Але толь кі гле да-

чам су дзіць, ці стаў ба лет 

больш глы бо кі і ці ка вы...

Д'я бал
Іван СА ВЕН КАЎ, вы-

ка наў ца пар тыі Д'яб ла 

ў спек так лі «Ства рэн не 

све ту»:

— Для мя не Д'я бал да-

во лі але га рыч ны пер са наж, 

асаб лі ва ў пер шым ак це. 

Гэ та зу сім не ўва саб лен не 

аб са лют на га зла. Пер са наж 

ача ла ве ча ны, ён ува саб-

ляе аль тэр на ты ву вы ба ру 

ін ша га шля ху. Не са ма га 

пра віль на га, але прос та га, 

зруч на га і пры ем на га. Ён 

та кі са бе аба яль ны эга іст, 

«дрэн ны хло пец». І га лоў-

ная ма гія ад бы ва ец ца ў той 

мо мант, ка лі ты не іг ра еш 

і не па каз ва еш, а ка лі пра-

пус ка еш праз ся бе ўсе гэ-

тыя якас ці і пе ра ўтва ра еш 

іх з да па мо гай плас ты кі, 

да зва ля ю чы са бе ў рам ках 

спек так ля па быць та кім на 

са мой спра ве. Та ды і гля дач 

та бе ве рыць і з за хап лен нем 

ус пры мае. Ду маю, пос пех 

гэ та га пер са на жа ў шчы-

рас ці, у тым, што ён за яў-

ляе пра ся бе, не спра бу ю чы 

пры кід вац ца і ха ваць твар 

пад мас кай. Та му і ма ёй га-

лоў най за да чай з'яў ля ец ца 

тое, каб вый сці на сцэ ну і 

вы пус ціць сва іх дэ ма наў, 

атрым лі ва ю чы пры гэ тым 

за да валь нен не.

...Ба раць ба даб ра і зла ў 

ду шы ча ла ве ка веч ныя. Ус-

па мі на ец ца дрэў няя ін дый-

ская ле ген да, у якой рас-

каз ва ец ца, што ў кож ным 

ча ла ве ку жы вуць і зма га-

юц ца два ваў кі — чор ны і 

бе лы, да бро і зло. А пе ра-

ма гае ў вы ні ку той, яко га 

ты га ду еш і пес ціш. Так і 

ёсць. Ты бу дзеш ме на ві та 

та кі, які мі эмо цы я мі пад-

сіл ку еш ся бе. І ў кож на га 

ёсць вы бар, не за леж на ад 

сі ту а цыі, — узла вац ца на 

ўвесь свет ці пры няць сваё 

жыц цё і на поў ніць яго ста-

ноў чай энер гі яй. Для мя не 

важ на ў лю бой сі ту а цыі 

перш за ўсё за ста вац ца 

ча ла ве кам...

Сён ня мы жы вём у све це, 

дзе да мі нан тай упэў не нас ці, 

ста біль нас ці і пос пе ху з'яў-

ля ец ца ма тэ ры яль ны даб-

ра быт. Так скла ла ся, і гэ та 

нар маль на, што ча ла век 

імк нец ца да лі дар ства, хо-

ча рэа лі зоў ваць ней кія свае 

ам бі цыі, за бяс пе чыць сям'ю. 

Але сум на, ка лі пры гэ тым 

губ ля ец ца ду хоў ны склад нік, 

прос тыя, веч ныя ча ла ве чыя 

каш тоў нас ці, ся род якіх — 

сям'я, ка хан не, сяб роў ства, 

па ва га і кло пат. Бо са мыя 

га лоў ныя рэ чы — гэ та зу сім 

не рэ чы. Ме на ві та яны ле-

чаць і вы леч ва юць стом ле-

ныя і па ка ле ча ныя веч най 

гон кай за заўт раш нім днём 

ду шы.

Адам і Ева
Іры на ЯРОМ КІ НА, вы ка-

наў ца пар тыі Евы ў «Ства-

рэн ні све ту»:

— Як ар тыст я заў сё ды 

праз сваю ге ра і ню імк ну ся 

нес ці са сцэ ны гле да чу тую 

за ду му, якая за кла дзе на ха-

рэо гра фам. Ева ў «Ства рэн ні 

све ту» — гэ та воб раз чыс ці-

ні. Воб раз жан чы ны, якая ра-

туе да бро і ня се яго па жыц ці, 

бо яна тва рэн не Бо га. Па яго 

за ду ме праз яе ў свет прый-

дуць бу ду чыя па ка лен ні, та му 

жа но чая мі сія — на ра джэн не 

дзя цей, на ра джэн не ча ла-

вец тва. І ў гэ тым спек так лі 

па ка за на, што ад ра джэн не 

ча ла вец тва ад бы ва ец ца ме-

на ві та праз жан чы ну...

... Аба пі ра ю чы ся на ўлас-

ны жыц цё вы во пыт, я ра зу-

мею, што ў кож най жан чы-

ны свой шлях, свае дум кі і 

што кож ная — асаб лі вая. 

Мне скла да на вы вес ці ней-

кі аб агуль не ны воб раз су-

час най жан чы ны, бо, на ват 

уліч ва ю чы роз нае на ша 

ўнут ра нае на паў нен не, га-

лоў ным за ста ец ца на ша 

ро ля ма ці і ка ха най — гэ-

та тое, што за кла дзе на ў 

нас пры ро дай. Зра зу ме-

ла, што час і аб ста ві ны, у 

якіх мы жы вём, пры му ша-

юць нас пад ладж вац ца і 

транс фар ма вац ца, але 

нут ро за ста ец ца ня змен-

нае... Нам хо чац ца быць 

за муж чы нам, які ве дае, у 

чым яго пры зна чэн не...

У на шым ба ле це 

Адам — гэ та як раз той 

сім вал сі лы і на дзей нас ці, 

які па каз вае нам воб раз 

са праўд на га муж чы ны. 

Я цал кам раз дзя ляю гэ та 

ба чан не воб ра за на шым 

ха рэо гра фам. Бо ўмен не 

нес ці ад каз насць за сваю 

жан чы ну і дзя цей — гэта 

ад на з га лоў ных муж чын-

скіх якас цяў. І ў наш час 

асноў ная част ка муж чын — 

са праўд ныя і вы кон ва юць 

тую мі сію, якая ў іх за кла-

дзе на пры ро дай і не бам...

За раз, на маю дум ку, 

у кан тэкс це ба раць бы даб ра 

і зла вы ра шаль ным аказ ва ец-

 ца тое, чым ча ла век ся бе 

на паў няе. Ка лі ў ча ла ве ку 

больш шчы рас ці, ад кры тас ці 

і да бры ні, то і жыц цё бу дзе 

склад вац ца ў та кім рэ чы шчы. 

А ка лі ўнут ры не га тыў і ад-

моў ныя эмо цыі, то мы са мі 

бла кі ру ем да бру маг чы масць 

прый сці да нас. Бо па доб нае 

пры цяг ва ец ца да па доб на га.

Але на ДРАП КО.

Фота дадзена 

Вялікім тэатрам.

А пе рад спек так лем ад бу дзец ца прэ зен та цыя 

фо та аль бо ма Аляк сея КАЗ НА ДЗЕЯ, пры све ча на га 

вя до май па ста ноў цы.

— Для мя не ба лет «Ства рэн не све ту» — та нец, якi па-

каз вае не ве ра год ныя маг чы мас цi ча ла ве ча га це ла... Гэ та 

цу доў ныя мас тац кiя воб ра зы i дум кi... Гэ та сiн тэз сцэ на-

г ра фii Лы сi ка, ге нi яль най ха рэа гра фii Елi зар' е ва, му зы кi 

Пят ро ва, якi да зва ляе ад чуць усю сi лу Бо жай лю бо вi, — 

ка жа Аляк сей Каз на дзей. — Ка лi зды маю, iмк ну ся быць 

не за ўваж ным, каб па збег нуць па ста но вач ных кад раў. Для

мя не больш важ на зра бiць рэ парт аж ны кадр, у якiм ад чу ец -

ца не паў тор ная эмо цыя... За час ра бо ты над пра ек там 

«Ства рэн не све ту» я зра бiў больш за 12 000 фо та здым-

каў. Ва лян цiн Мi ка ла е вiч да па мог ада браць най леп шыя i 

па бу да ваць на iх асно ве фо та гiс то рыю з пунк ту гле джан ня 

ха рэо гра фа...

«Iм гнен нi Ва лян цi на Елi зар' е ва. Ства рэн не све ту» — гэ-

та ўжо трэ цi аль бом з се рыi «Iм гнен нi Ва лян цi на Елi зар' е -

ва». Так, у пер шай кнi зе Аляк сей Каз на дзей прад ста вiў

фо та здым кi, дзе ад люст ра ва ны мо ман ты рэ пе ты цый ба-

ле та «Спар так», а так са ма пад рых тоў ка да га ла-кан цэр та 

з на го ды 70-га до ва га юбi лею Ва лян цi на Мi ка ла е вi ча. А ў 

дру гой кнi зе мож на ўба чыць фо та здым кi, пры све ча ныя 

ба ле ту Сяр гея Пра коф' е ва «Ра мэа i Джуль е та». На су-

стрэ чу з гле да ча мi ў Ма лой за ле за вi та юць па ста ноў шчы кi 

спек так ля — мас тац кi кi раў нiк тэ ат ра, на род ны ар тыст 

СССР Ва лян цiн Елi зар' еў i ды ры жор Вя ча слаў Чар ну ха-

Во лiч. У на вед валь нi каў бу дзе ўнi каль ная маг чы масць не 

толь кi па раз маў ляць са зна ка мi тым ха рэо гра фам, але i 

паў дзель нi чаць у ро зыг ры шы трох фо та аль бо маў. Кнi гi 

да ста нуц ца тым, хто ад рас уе фо та май стру най больш 

цi ка выя пы тан нi.

Так са ма ў гэ ты ве чар Вя лi кi тэ атр пад рых та ваў па да-

ру нак i ма ла да жо нам — мож на за пi сац ца на бяс плат ную 

вя сель ную фо та се сiю ў тэ ат ры. Для гэ та га бу ду чым су жэн-

цам, якiя па да лi за яву ў загс, не аб ход на па ка заць ад на му з 

ад мi нiст ра та раў у фае ўва ход ныя бi ле ты з да тай фо та се сii 

i кан такт ны мi да ны мi.

Тэ атр

НА ЧЫМ ТРЫ МА ЕЦ ЦА 
«СТВА РЭН НЕ СВЕ ТУ»

У Між на род ны дзень му зы кі, 1 каст рыч ні ка, на 

сцэ не Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі гле да чоў ча кае 

300-ы па каз ба ле та «Ства рэн не све ту» Ва лян ці на 

Елі зар'ева. У ім ства раль ні кі звяр та юц ца да нас са 

сва і мі тры вож ны мі веч ны мі дум ка мі пра сэнс ча-

ла ве ча га жыц ця, пра пра ва ча ла ве ка на шчас це і 

мно гі мі ін шы мі тэ ма мі, якія за ста юц ца ак ту аль ны мі 

ва ўсе ча сы і пры роз ных аб ста ві нах. На пя рэ дад ні 

прэм' ер на га па ка зу мы па га ва ры лі з не ка то ры мі 

з тых лю дзей, якія спры чы ні лі ся да та кой вя лі кай 

пра цы, узяў шы за кроп кі ад лі ку дзе ю чых пер са на-

жаў, ува саб лен не якіх ба чым на сцэ не.

Iм гнен нi твор час цi ў фо та здым ку
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