
А так са ма Ка лам бі на, П'е ро, Сінь ёр Па-
мі дор, ка рэ та для Па пя луш кі, Пла не та 
Ма лень ка га прын ца... Больш за 90 крэ-
а тыў ных ца цак упры го жы лі ёл ку ў фае 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та.

Са май ма лень кай удзель ні цы кон кур су «На-
ва год няя тэ ат раль ная ляль ка» — уся го ча ты ры 
го дзі кі: Са фій ка Цвір ко пры да па мо зе ма мы 

зра бі ла ба ле ры ну-анё ла. Са ма га ж 
вя лі ка га тэ ат раль на га ге роя да вя-
ло ся раз мяс ціць по бач з ёл кай: і 
не дзіў на, бо па ме рам Шчаў ку нок, 
яко га па шыў Са ша Па стуш коў, — у 
па ло ву да рос ла га ча ла ве ка. Цац кі 
зроб ле ны з са мых роз ных ма тэ ры-
я лаў: па пе ры, па п'е-ма шэ, глі ны, 
тка ні ны, ва ты...

— А вось, па гля дзі це, якая 
ары гі наль ная ёл ка... з ма ка ро-
наў, — усмі ха ец ца на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та Свят ла на 
КА ЗЮ ЛІ НА. — Пер шае мес ца за-
ня ла вось гэ тая тэм пе ра мент ная 
Кар мэн сям'і Сін кэ, дру гое — ка-
рэ та для Па пя луш кі Ка ця ры ны 
Шаф ран скай, трэ цяе — Шчаў-
ку нок Мі ха і ла Клі ма ва. Гран-пры 
жу ры пры су дзі ла Анас та сіі Ту зік 
за ляль ку «Ка ра ле ва». Аса біс та ж 
мя не ўра зі ла фі лі гран ная ра бо та 
пад наз вай «Ноч пе рад Рас твом»: 
унут ры шкля но га ша ры ка з плас ты лі ну дзе ся-
ці га до вая дзяў чын ка ра зам з баць ка мі вы ле пі-
ла ка зач ны да мок і ялін ку. Як ба чы це, дзі ця чая 
фан та зія не мае ме жаў...

Са мы мі па пу ляр ны мі ся род кан кур сан таў 
бы лі воб ра зы Шчаў кун ка, Жар-птуш кі і Кар-
мэн.

— Гэ тыя ляль кі зра бі лі, бяс спрэч на, на шы 
па ста ян ныя гле да чы, — ка жа Свят ла на Ка-
зю лі на. — Кон курс «На ва год няя тэ ат раль ная 
ляль ка» пра во дзіц ца ў ме жах аду ка цый на-
га пра ек та «Вя лі кі тэ атр — дзе цям». Што-
ме сяц мы бяс плат на зна ё мім на шу юную 
аў ды то рыю з шэ дэў ра мі су свет най кла сі кі, 

рас па вя да ем пра кам па зі та раў, му зыч ныя 
ін стру мен ты. Пры чым ро бім гэ та ў ін тэр ак-
тыў най фор ме. Мне па шчас ці ла вы рас ці ў 
сям'і з цу доў най тра ды цы яй. Што ме сяц як 
мі ні мум адзін раз мы на вед ва лі ней кія ўста-
но вы куль ту ры: му зей, цырк... Але ў тэ ат ры 
опе ры і ба ле та бы ва лі знач на час цей. Гэ-
та і не дзіў на (усмі ха ец ца). Ма ма на ват за 
не каль кі га дзін да та го, як мя не на ра дзіць, 
гля дзе ла «Ле бя дзі нае во зе ра» ў Ма ры ін скім 
тэ ат ры (я на ра дзі ла ся ў Санкт-Пе цяр бур гу). 
Сён ня ра зу мею, што ме на ві та гэ тая цу доў ная 
ся мей ная тра ды цыя паў плы ва ла на мой вы-
бар пра фе сіі. Я вель мі ха це ла б, каб ін шыя 

дзет кі пры хо дзі лі ў наш тэ атр 
як ма га час цей ра зам з 
баць ка мі, ба бу ля мі і дзя ду-
ля мі і ад чу ва лі тут ат мас-
фе ру свя та. Ме на ві та, каб 
за ці ка віць іх, тры га ды та му 
і на ра дзі ла ся ідэя кон кур су 
на леп шую тэ ат раль ную ся-
мей ную ляль ку. На шы гле да-
чы яго вель мі ча ка юць. Той 
факт, што дзе ці ўжо ў каст-
рыч ні ку, ка лі мы яшчэ не 
аб' яві лі кон курс, пры хо дзя-
чы ў тэ атр, пры но сяць свае 
цац кі, ка жа сам за ся бе. Ка лі 
ле тась бы ло 10 на мі на цый, 
сё ле та зра бі лі 22. Асаб лі ва 
кра наль на бы ло ба чыць аку-
рат на за па ка ва ныя па сыл-
кі, на якіх вя лі кі мі дзі ця чы мі 
лі та ра мі бы ло вы ве дзе на: 
«Ка лі лас ка, асця рож на!» 
Тра ды цый на ўсе ру кат вор-
ныя тэ ат раль ныя цац кі мы 

перададзім ста ліч най да па мож най шко ле-
ін тэр на ту №10.

Ня гле дзя чы на тое, што пе ра мож цаў толь кі 
чац вё ра, ні ад но дзі ця не пай шло з тэ ат ра без 
па да рун ка. Аб са лют на ўсе ўдзель ні кі атры ма лі 
ад Дзе да Ма ро за і Сня гур кі дып ло мы і па мят-
ныя су ве ні ры. І друж на пай шлі гля дзець ра зам 
са сва і мі баць ка мі ка зач ны ба лет «Жар-птуш-
ка». «Вось сён ня па гля дзім «Жар-птуш ку», — 
вы пад ко ва па чу ла ўры вак з раз мо вы ба бу лі 
са сва і мі дву ма ўну ка мі, што раз гля да лі цац кі 
на ёл цы, — а по тым на ба лет «Шчаў ку нок» 
аба вяз ко ва вас зва джу...

На дзея ДРЫ ЛА. dryla@zviazda.by
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Фан та зія без ме жаўФан та зія без ме жаў  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Ка бі нет, дзе звы чай на пра во дзіць 
за ня ткі Тац ця на Гер ма но віч, на гад-
вае са праўд ны му зей. Якіх ля лек там 
толь кі ня ма! І бат ле еч ныя, і паль чат-
ка выя, і, асаб лі ва лю бі мыя дзет ка мі, 
аб ра да ва-абя рэж ныя. У ад ных тва-
ры кі тэкс тыль ныя, у ін шых — вы ра-
за ныя з дрэ ва ці ад лі тыя з плас ты-
ку... Але, што пры ем на, боль шасць 
з іх ма юць адзен не з бе ла рус кім ка-
ла ры там.

— Мы з дзет ка мі па ста ян на экс-
пе ры мен ту ем. Вось ня даў на апус-
ка лі ў ёміс тасць з за ва ра най ка вай 
тка ні ну, з якой по тым шы лі ля лек. У 
вы ні ку кож ная ме ла свой не паў тор-
ны ўзор. Ро бім і па пу ляр ныя апош нім 
ча сам за меж ныя «тыль ды», але вы-
гля да юць яны ў нас, як са праўд ныя 
бе ла ру сі кі (усмі ха ец ца).

...Увесь той час, што мы раз гля-
да лі ля лек, за ста лом ці ха ся дзе ла 
дзяў чын ка і да раб ля ла зай чы ка (як 
вы свет лі ла ся, гэ та трэ ця клас ні ца 
Ма ша — да чуш ка Тац ця ны Мі хай-
лаў ны). Я ах вот на пры ня ла пра па-
но ву да лу чыц ца да яе і атры ма ла 
не вя ліч кі ка ва ла чак тка ні ны.

— Акра мя тка ні ны, нам яшчэ 
спат рэ бяц ца ніт кі, сін тэ пон і ма-
лень кі бу бен чык, — ка жа Тац ця-
на. — Зай чык на паль чык ро біц-
ца до сыць лёг ка. Як, пры нам сі, і 
боль шасць абя рэж ных ля лек. Тым 
не менш, кож ная з іх мае глы бо-
кае сім ва ліч нае зна чэн не. Праў да, 
Ма шу ля? Рас ка жаш дзяў ча там пра 
ляль кі, якія мы з та бой ра бі лі на кон-
курс «Ка лыс ка та лен таў»?

Ма ша ах вот на да стае з па лі цы 
льня ную пад стаў ку, на якой пяць 
пры го жых ля лек у льня ных стро ях 
з вы шыў кай. І па чы нае рас каз ваць 
пра кож ную (што па ра да ва ла) па-
бе ла рус ку.

— Гэ та Трох коль ца. У яе (пра па-
ноў вае па ма цаць) га ла ва зроб ле на 
з пус то га грэц ка га арэ ха. Унутр яго 
я па кла ла 7 зяр ня так грэч кі. Чу е це 
(тра се ляль ку) ці хі і пры ем ны глу хі 
гук? Ён су па кой вае хво ра га ча ла ве-
ка. Ча сам гэ тую ляль ку да ва лі ў руч кі 
ма лень кім дзет кам, каб яны хут чэй 
за сы на лі.

— Трох коль цу так са ма мож на да-
ваць дзет кам, у якіх рэ жуц ца зуб-
кі, — да дае Тац ця на. — Але больш 
за ўсё мае дзяў чат кі лю бяць ра біць 
ляль ку на шчас це.

— Шчас лі ві ца, хоць са ма і ма-
лень кая, але мае вель мі доў гую ка-
су, — пра цяг вае Ма ша. — Апош няя 
сім ва лі зуе шчас це, та му чым яна 
даў жэй шая і таў сцей шая — тым 
лепш.

— На шы прод кі ко сы звы чай на 
ра бі лі з іль ня ной ку дзе лі, а лён, як 
вы ве да е це, мае вы зна ча ную даў-
жы ню, — ка жа Тац ця на. — Мы ж 
з дзет ка мі бя ром вя заль ныя ніт кі. 
Дык дзяў ча ты га то выя гэ тыя ко сы 
зра біць на ўсю даў жы ню ка бі не та.

— Ка су аб круч ва лі ва кол ту ла ва 
Шчас лі ві цы (па каз вае) і на сі лі ляль ку 
з са бой у кі шэ ні, асаб лі ва ка лі ад-
праў ля лі ся ў па да рож жа.

— Ма ша, а якая твая са ма лю бі-
мая ляль ка? — ці каў лю ся.

— Па жа даль ні ца. Бо ў яе шмат 
упры гож ван няў...

— Як і ўсім дзет кам, Ма шы па да-
ба ец ца тое, што блі шчыць, — усмі-
ха ец ца Тац ця на.

— Гэ тую ляль ку трэ ба ўпры гож-
ваць гу зі ка мі, сту жач ка мі, па цер ка мі 
і пры гэ тым за гад ваць жа дан не. Каб 
яно споў ні ла ся, лепш сха ваць Па жа-
даль ні цу ў ша фу ці ку фар, па да лей 
ад чу жых ва чэй.

Па ка за ла нам Ма ша і анё ла з 
крыль ца мі. Ён так са ма, як і зай чык, 
на дзя ва ец ца на паль чык. Праў да, 
анё лак атрым лі ва ец ца кры ху ця жэй-
шым, та му яго звы чай на ра бі лі для 
ста рэй шых дзе так.

— Са мае скла да нае ў зай чы-
ку — гэ та пра віль на за ма ца ваць 
ніт кай вуш кі, — рас каз вае і па каз-
вае Тац ця на. — Да рэ чы, пры вы ра-
бе абя рэж ных ля лек ёсць пра ві ла: 
вуз лоў па він на быць тры. Гэ та сак-
раль ная ліч ба, лі чы ла ся, што яна 
так са ма здоль ная аба ра ніць. А ця-
пер вазь мі це ка ва ла чак сін тэ по ну і 
сфар муй це га ла ву свай му зай чы ку. 
Мож на, як ра бі лі гэ та на шы прод кі, 
на біць яе аб рэз ка мі тка ні ны ці ка ва-
лач кам іль ня ной ку дзе лі. Але ва ту 
вы ка рыс тоў ваць не раю, бо цац ка 
та ды атры ма ец ца за над та цяж кай 
для ма лень ка га дзі ця ці.

Упер шы ню Тац ця на да ве да ла ся 
пра зай чы ка на паль чык ад сва ёй 
пра ба бу лі. У вёс цы Се ме жа ва, ад-

куль яна ро дам, усе ра бі лі та кія 
ляль кі.

— Па мя таю, пра ба бу ля пад штур-
хоў ва ла зай чы ка ру кой. І мне зда-
ва ла ся, што ён жы вы. Бы ва ла, яна 
якую-не будзь каз ку скла дзе на ха ду 
пра зай чы ка. Раю ма ту лям, вы праў-
ля ю чы ся ў да ро гу з малечай клас ці 
зай чы ка з са бой ў кі шэ ню. Як толь кі 
дзі ця пач не кап ры зіць — мож на да-
стаць і па гу ляць з ім.

Пер шую ж сваю ляль ку Тац ця-
на па шы ла, ка лі яшчэ ву чы ла ся ў 
пер шым кла се. По тым ба бу ля, май-
стры ха на ўсе ру кі, на ву чы ла яе вы-
шы ваць.

— Ка лі вы рас ла, я так са ма ву чы-
ла тут, у слуц кім цэнт ры тра ды цый-
най куль ту ры, дзяў чы нак вы шы ваць 
кры жы кам. У воль ны ж час ра бі ла 
адзен не для паль чат ка вых ля лек, 
якія ўдзель ні ча лі ў па ста ноў ках на-
ша га тэ ат ра «Пра лес ка». Ка лі ды-
рэк тар да ве да ла ся, што ў Слуц ку 
бу дзе пра во дзіц ца пер шы аб лас-
ны кон курс «Бе ла рус кая ляль ка», 
пра па на ва ла па спра ба ваць свае 
сі лы. Та ды я зра бі ла па ста ра даў-
няй тэх на ло гіі вось гэ тыя бат ле еч-
ныя ляль кі па ма ты вах на род най 
каз кі «Дзед і жо раў». І атры ма ла 
за іх Гран-пры. Пас ля гэ та га мне 
пра па на ва лі вес ці гур ток па вы ра бе 
бе ла рус кай ляль кі.

— Ча му вы па ра і це баць кам 
за піс ваць сва іх дзе так у па доб ны 

гур ток? — ці каў лю ся ў Тац ця ны Мі-
хай лаў ны.

— У пер шую чар гу, тут раз ві ва-
ец ца дроб ная ма то ры ка. Мая дач ка 
змал ку шмат ча су ба віць у цэнт ры 
тра ды цый най куль ту ры. Зай ма ец ца 
не толь кі ляль ка мі, але і са лом кай. 
І я ба чу, што гэ та доб ра ад бі ва ец-
ца на яе пос пе хах у шко ле. Акра мя 
та го, эс тэ тыч ны густ раз ві ва ец ца. 
Спа чат ку ў дзяў ча так, ка лі яны ба-
чаць шмат яр кіх ка ва лач каў тка ні-
ны — во чы раз бя га юц ца. Пер шыя 
ляль кі ў іх атрым лі ва юц ца, як пра ві-
ла, за над та стра ка тыя. З ця гам ча-
су па чы на юць пры гля дац ца: а мо жа, 
тут гэ тыя блі шчын кі бу дуць ліш ні мі? 
Акра мя та го, вы раб ля лек — вы дат-
ная маг чы масць да лу чыць дзе так да 
на шай спад чы ны.

Бе ла рус кія ляль кі ў свой час бы лі 
не за слу жа на за бы тыя. За раз ці ка-
васць да іх вяр та ец ца. Пры чым не 
толь кі ў дзе так. Лі зу да мя не ў гур ток 
пры во дзіць ба бу ля. Па куль я зай ма-
ю ся з дзяў чын ка мі, Ні на Іва наў на, як 
пра ві ла, ся дзіць і вя жа. Дык вось ня-
даў на яна мя не пры ем на здзі ві ла. На-
тхні ла ся на шы мі за ня тка мі і зра бі ла 
ўлас на руч на до ма вось гэ тую скар-
бон ку-траў ні цу (яна на паў ня ец ца дух-
мя ны мі зёл ка мі і кла дзец ца по бач з 
лож кам, каб ча ла ве ку сні лі ся доб рыя 
сны), якую па да ры ла цэнт ру.

На раз ві тан не Тац ця на з Ма шай 
па да ры лі нам з фа то гра фам па Бо-
жа му во ку. Гэ та тра ды цый ная абя-
рэж ная бе ла рус кая ляль ка, па доб ная 
да ўсход няй ман да лы. Ве ша ла ся яна 
ў пры хо жай, як раз на су праць ува-
ход ных дзвя рэй. Так, каб ка лі ней кі 
ча ла век за хо дзіў, то яго по гляд спа-
чат ку па даў на Бо жае во ка. Лі чы-
ла ся, што яно за бі рае не га тыў ную 
энер ге ты ку і за сце ра гае ад су ро ку.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. 
nadzieja@zviazda.by

Мінск—Слуцк.
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ЗАЙ ЧЫК НА ПАЛЬ ЧЫК

«Пры вы ра бе абя рэж ных 
ля лек ёсць пра ві ла: вуз лоў 
па він на быць тры. 
Гэ та сак раль ная ліч ба, 
лі чы ла ся, што яна так са ма 
здоль ная аба ра ніць».

«Раю ма ту лям, 
вы праў ля ю чы ся ў да ро гу 
з малечай, клас ці зай чы ка 
з са бой ў кі шэ ню. Як толь кі 
дзі ця пач не кап ры зіць — 
мож на да стаць 
і па гу ляць з ім».

Шчаў ку нок... на ёл цы

На сва іх за ня тках Тац ця на ГЕР МА НО ВІЧ зна ё міць дзе так 
і з тра ды цы я мі прод каў. Вось гэ та, на прык лад, ка ля доў шчы кі.

Вось та ко га зай чы ка на паль чык 
зра бі ла мая сяст ра для свай го 

ма лень ка га сы на.

На сця ТУ ЗІК ра зам са сва ёй ка ра ле вай.

Шчаў ку нок Мі шы КЛІ МА ВА. Кар мэн сям'і СІН КЭ.
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