
Казка пра Ямелю і чароўнага шчупака, вядомая пад 
назвай “Па шчупачыным загадзе”, нечакана апы- 
нулася на хвалі небывалай папулярнасці. Тры гады 
таму яе паставілі ў Нацыянапьным акадэмічным 
драматычным тэатры імя Максіма Горкага, і гэты 
спектакль па-ранейшаму карыстаецца трывалым 
попытам у гледачоў. Ажно двойчы тая ж казка, але 
ў “пераказе” розных аўтараў, была прадстаўлена на 
нядауняй Нацыянальнай прэміі Беларусі: у пастаноў- 
цы Палескага і Магілёўскага тэатраў. Нарэшце, днямі 
адбылася прэм’ера ў Маладзёжным тэатры эстрады, 
дзе казка дала штуршок новым аўтарскім фантазіям. 
Чым не гэткія “фанфікі” на зададзеную тэму?

Надзея БУНЦЭВІЧ

Сапраўды, як сён- 
ня трактаваць вя- 
домы сюжэт? Як 
заклік да ляноты? 
Маўляў, усё зробіць за мяне 

шчупак са сваімі чараўніц- 
твамі. Ці як прарыў у сферы 
высокіх тэхналогій? Тады 
галоўнае дая сучасных яме- 
ляў — правільна сфармуля- 
вань задачу (іншымі слова- 
мі, скласці камп’ютарную 
прафаму), каб надалей без 
асаблівых высілкаў атрымлі- 
ваць патрэбны вынік. Кож- 
ны са згаданых тэатраў шу- 
каў свой адказ.

Мастацкі кіраўнік тэ- 
атра імя Максіма Горкага 
Сяргей Кавальчык узяў за 
аснову класічную па сю- 
жэтных хадах версію, напі- 
саў уласную інсцэніроўку і 
знайшоў разыначку ў візу- 
альнай прыгажосці і багацці 
сцэнаграфіі (Ала Сарокіна), 
касцюмаў (Аляксандра Ка
вальчык), музыкі (Цімур 
Каліноўскі). А што ж астат- 
нія тэатры з куды больш 
сціплым бюджэтам?

АБЛАЧЫНКАВА- 
ЗАВОБЛАЧНАЕ ШЧАСЦЕ

Палеекі драматычны те
атр зрабіў папраўдзе стыльны 
спектакль, вырашаны ў тра- 
дыцыях гжэльскага роспісу, 
спалучыўшы іх з сучасным 
варыянтам прачыгання сю- 
жэту. I акрэсліў усё тэта “ра- 
мантычнай казкай”, якая, да- 
рэчы, цудоўна ўспрымаецца 
не талью дзецьмі, але і дарос- 
лымі (вядома, кожны бачыць 
тут штосьці сваё). Спектакль 
мог бы ісці нават на гэткіх 
крэатыўных карпаратывах,

бо там ёсць думкі, якія карыс- 
на нагадаць дарослым. I, што 
вельмі важна, выказаны яны 
папраўдзе смешна — сыхо- 
дзячы не толькі са значна ска- 
рочанага і перапрацаванага 
літаратурнага тэксіу Станіс- 
лава Зельцара, але і ўласна з 
рэжысуры.

Павел Марыніч, выступіў- 
шы не толькі рэжысёрам, але 
і мастаком-пастаноўшчыкам, 
напрыдумваў шмат дробных, 
і вельмі трапных дэталяў, якія 
не могуць не выклікаць шчы- 
рую ўсмешку. Цар у яго з гар
мошкам — ды з падбітым во
кам. Згадаўшы, што паперкаў 
у дачкі “куры не клююць”, 
пачынае клікаць куранят. А ў 
адной з наступных сцэн па- 
просту мые бялізну. Ды які ж 
ён уладар? Фантазёр нягег- 
лы, які не ведае, як справіцца 
з дачкой-каратысткай. Так, 
царэўна Несмяяна займаецца 
каратэ. Але гэга не перашка- 
джае ёй мець рамантычныя 
мары — вядома, пра кахан- 
не. Ці ж можа яна дараваць, 
калі адзін з замежных гасцей 
са словамі: “О, найцудоўная 
з прынцэс!” — звяртаецца не 
да яе, а да бацюхны-цара!

Мроямі, нязбыўнымі 
фантазіямі жыве і Ямеля. Рэ- 
жысёр, адмовіўшыся ад зака- 
ранелых злыдняў ці проста 
“дрэнных” герояў, знайшоў 
для кожнага нейкае апраў- 
данне яго паводзінаў. Усё як 
пры стасунках з дзецьмі: кож- 
ньі сам па сабе—небдагі. I ка- 
лі ў нейкай сітуацыі ён чыніць 
штосьці дрэннае, дык гэта 
не са зла, а выпадкова, часам 
уюгуле з лепшых намераў.

Ямеля пры такім раскладзе 
атрымлігаецца не гультаём, 
як пра яго думаюць клапат- 
лівьы, прапавітыя, ды іфыху 
прыземленыя побьггам сёс
тры (чым не сімвал залішняй

Чатыры стравы 
з аднаго шчупака

‘Па шчупачыным загадзе” ў Палескім 
драматычным тэатры (Пінск).

матчынай алею?), а гэткім 
маленькім Абломавым, што 
жыве сваімі мроямі ў нейкіх 
іншых казачных сусветах.

Але галоўнае нават не гэ
та, а тое, што ўсімі рухае лю- 
боў. I каханне! У фінале, у ад- 
розненне ад п’есы з яе тэмай 
пакарання, адплаты, яркім 
сатырычным пачаткам, мы 
бачым ажно тры закаханыя 
пары: кожны мае сваё пра
ва на шчасце. I ўяўленне пра 
сямейную ідылію ў кожнай з 
гэтых пар — сваё. Няма адна- 
го-адзінага правільнага! Ёсць 
безліч розных, сярод якіх трэ- 
ба знайсці сваю мадэдь.

На такую рэжысёрскую 
канцэпцыю добра працуюць 
і вщэавыявы гжэльскага рос- 
пісу, і простая, але выразная 
пласгыка, таксама пастаў- 
леная Марынічам, і “абла- 
чынкі” на экране, унугры 
якіх — візуалізаваныя мроі. 
Штосьці падобнае звы- 
чайна выкарыстоўваецпа 
ў коміксах, каб “агучыць” 
маляваных герояў. Але туг 
гэты прыём адыфывае 
іншую ролю, яшчэ больш 
падкрэсліваючы лету- 
ценні фантазёра. I спек
такль, бы той снегу сонечны 
марозны дзень, літаральна 
выпраменьвае прыгажосць, 
зиаровую іронію, аптымізм і 
любоў — да ўсіх і ўсяго.

УСЕ У  ЛЕС!

Свой змест уклаў у каз- 
ку і Магілёўскі драматычны 
тэатр, звярнуўшыся да доб
ра вядомай па савецкіх часах 
п’есы Лізаветы Тарахоўскай. 
Ашшурхнуўшыся ад заяўле- 
нага там другараднага ге
роя — блазна, які імкнецпа 
пацешыць Царэўну Несмя- 
яну, рэжысёр і адначасова 
мастак Міхаіл Лашыцкі зра7 
біў ізты 
вобраз га- 
лоўным: 1 1 
п а с  та - у

этычнасці: ен здзекуецна з 
Вестуна, які ні ў чым перад 
ім нявінны, абражае бацьку 
Царэўны Несмяяны (маўляў, 
“на такога бацюхну зірнеш — 
міжвсші заплачаш”).

Ды больш за ўсё здзівіў фі- 
нал — прамая адсылка да мас- 
тацгва рэвалюцыйных дзеся- 
цігоддзяў. Станоўчыя героі 
адпраўляюцца жыць у лес, 
дзе не буцзе “ні цара, ні бед
ных, ні багатых”. I ўслаўля- 
юць Шчупака — носяць яго, 
вялізнага, на руках, бы кітай- 
скага дракона. А між тым, гэ- 
тую “тэму лесу” можна было 
трансфармаваць у надзвычай 
актуальнае па цяперашніх ча
сах жаданне жыць у гармони з 
прыродным наваколлем, лю- 
біць “братоў сваіх меншых”. 
Спачатку яно так і выглядае, 
ды сацыяльны акцэнт, на 
жаль, перамагае.

ПА ЗАКОНАХ ФІЗІКІ?

Самым крэатыўным пера- 
асэнсаваннем вядомай казкі 
стала навагодняя прэм’ера ў 
Маладзёжным 1Июры эстра
ды — мюзікл “Па Шчупачы
ным загадзе, па Навагоднім 
жадднні”, цікавы і дзецям, і 
дарослым. Аўгар сцэнарыя 
Ірына Гаранец давяла зусім 
не “казачную” ісціну—ніш- 
то з нічога не з’яўляецда: 
калі Ямеля замаўляе кара- 
леўскі абед, дык у караля аб- 

ед знікае, бо дастаўляецца па 
іншым адрасе. Чым не закон 
захавання энергіі? I гэта скі- 
роўвае гледачоў да думкі, што 
“адабрань і перадзяліць” — 

зусім не так весела, як здава- 
лася на першы погляд. 

Кардынальна пе- 
раасэнсаваны і 

сам Ямеля: 
а д ч у ў ш ы 

ўлацу, ён ста- 
новіцца не проста лай
даком, а яшчэ і сапраў- 
дным тыранам, які не 

Версія Маладзёжнага тэатра эстрады (Мінск). скупіцца на свавольс-

віў спектакль у спектаклі , 
разыграны вандроўнай трупай. 
Кожны з аргыстаў спрытна, 
часта наўпрост на нашых ва- 
чах пераўвасабляецпа па ходу 
дэеяння ў кагосьці з чарговых 
персанажаў, змяняючы сваё 
флюарэецэнтна яркае бла- 
зенскае трыко на ўсё новьм 
сцэнічныя^лроі, падобныя да 
вялізных размаляваных кухон
ных “прыхватак” — мяккіх, 
сцёганых, ды плоскіх.

У той жа стылістыцы вы- 
раблены і астатні антураж. 
Музычныя інструменты, 
елкі — усё з тканіны. Пры та
им падыходзе нешараговай 
становіцца ецэна нарыхгоў- 
кі дроваў: артысты папросту 
“дзяруць” з тых дрэваў тка- 
нінныя галіны — атрымліва- 
ецца відовішчна і эфектна, 
сапраўды па-тзатральнаму. 
Работа Лашыцкага менавіта 
як мастака-пастаноўпічыка 
ўвогуле падалася самым ціка- 
вым складнікам, які, на жаль, 
не мог “выцягнуць” на сабе 
ўвесь спектакль цалкам.

Нягледзячы на ўсю мітус- 
ню, агульнае разгортванне 
дзеяння ўспрымалася заліш- 
не запаволеным. Незразуме- 
лым засталося стаўленне да 

Ямелі, паводзіны якога 
выходзяць за межы
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твы. Дый Шчупак аказваециа У На
малодшым сваяком Бабы апои
Ягі, здальным да здрады — ВЫСТ
праўда, пад страхам смерці. КОЖ'
У такім царстве “недаскана- р а л ь
ласцей”, блізкім да рэальна- ТВОр
га жыцця, толькі Дзед Мароз ўлет
можа стварыць сапраўдны 
цуд, вярнуўшы ўсё на свае 
месцы.

Рэжысёр Вячаслаў Панін 
упэўнена “разрульвае” хіт- 
распляценні сюжэту. Спек
такль атрымаўся імклівым 
па тэмпарытме, вясёлым, 
яркім па сцэнаграфіі і кас- 
цюмах (мастак—Дар’я Вол- 
кава), удалым па падборы 
музычных нумароў і плас- 
тыцы (балетмайстар — Дзя- 
ніс Кашавой). Ддсутнасць 
падзелу на апрыёры станоў- 
чых і адмоўных персанажаў 
вымушае гледача ўключаць 
не толькі эмоцыі, але і, пра- 
бачце, галаву — што ў забаў- 
ляльных спектаклях здара- 
ецца вельмі і вельмі рэдка.
Пасля прагляду так і цягне 
абмеркаваць убачанае — і 
гэта цудоўна, бо выхоўваць 
гледача могуць і павінны 
далёка не толькі драмы ды 
трагедыі.

На жаль, такое ўключэн- 
не элементарнай логікі было 
супрацьпаказана некаторым 
іншым навагоднім казкам, ' 
прэзентаваным да школь
ных вакацый. У Новым дра- 
матычным тэатры адбылася 
прэм’ера спектакля “Лекі ад 
сквапнасці”, цікавага многі- 
мі незашмальцаванымі сю- 
жэтнымі паваротамі: Баба 
Яга штодзень пячэ пірагі, ды 
застаецца галоднай, бо Кот 
раздае прысмакі змерзлым 
лясным жыхарам. Можа, 
яму падмяшаць у ежу кры- 
ху чароўнага парашку? Але 
Сквапнасць, адчуўшы волю, 
заражае амапь усіх. Фінал, 
дзе ўсё вяртаецца да пачатку, 
не назавеш шчаслівым. Ге- 
роі павінны не проста рада- 
вацца, хітрасцю завабіўшы 
Сквапнасць у куфэрак, а па- 
чаць гатаваць абеды — раз
ам. Бо іначай атрымліваецца 
не лепшая мадэль сям’і, дзе 
маці працуе на “добрага” 
сына, гатовага падзяліцца 
апошнім, ды не сабой зароб- 
леным. Што ні кажыце, а 
казкі — праекцыя на жыццё.
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