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НАТХНЕННЕ І ПЛЁН

Ня ўрымс лі вы 
во жык

Жыў-быў на све це во жык. 

Зва лі яго Жва вы. 

Проз ві шча меў та кое, 

бо ні ко лі не ся дзеў на мес цы. 

Усе бе гаў ту ды-сю ды... 

Бы ла ў яго жон ка 

і пя цё ра дзя цей.

— Трэ ба па бу да ваць нам жыл-

лё, — пры ду маў ад ной чы во жык.

І зноў па чаў бе гаць ту ды-сю ды, 

шу ка ю чы мес ца для бу дын ка.

— На вош та нам дом, доб ра нам 

і пад ім хом, цёп ла і су ха.

Ад мя ніў сваё ра шэн не і зноў па-

бег не ку ды.

— Трэ ба ўжо рых та вац ца да зі-

мы! — аб' явіў во жык на ступ ным 

ра зам.

І за га даў сям'і збі раць гры бы. 

Але не пра бег і пя ці кро каў, як па-

мя няў пла ны.

— Дзе ці, збі рай це яб лы кі, вунь 

рас це дзіч ка.

Ма лень кія во жы кі ўжо на ка ло лі 

на свае ігол кі па яб лыч ку, як...

— Дзе ці не трэ ба, яны кіс лыя. 

Ле пей на збі ра ем чар ніц ды на су-

шым на зі му.

Не па спе лі во жы кі са браць і 

па сло іч ку ягад, як та та за га даў 

аб кла даць сваё жыл лё су хім ліс-

цем.

— Не, не трэ ба! Яно яшчэ мок-

рае! — ска заў не ўза ба ве во жык.

Іду ту ды не ве даю ку ды, бя ру 

тое не ве даю што, — на рэш це не-

як пры знаў ся сам га ла ва сям'і.

— Ой, та та! — за кры чаў са мы 

ма лод шы з во жы каў. — У ця бе сем 

пят ніц на тыд ні.

...Так і бе гае ўся сям'я за сва ім 

баць кам і му жам. Топ чуць лап ка мі 

то ту ды, то сю ды...

Анас та сія ЯРАХ НО ВІЧ, 

ву ча ні ца 11 кла са 

гім на зіі № 12 г. Мін ска.

Дзі ця чы му зыч ны тэ атр-сту-

дыя — част ка вя лі ка га тэ ат раль-

на га ме ха ніз ма. Юныя ар тыс ты 

ўдзель ні ча юць у спек так лях, дзе 

па за ду ме рэ жы сё ра-па ста ноў-

шчы ка, ба лет май стра або са мо-

га кам па зі та ра па тра бу ец ца ўдзел 

дзі ця ча га хо ру, мі ман су або тан-

ца валь най гру пы. За ня ткі пра-

хо дзяць, як пра ві ла, тры-ча ты ры 

ра зы на ты дзень, рэ пе ты цыі цес на 

звя за ны з гра фі кам са ліс таў і афі-

шай Вя лі ка га. Адзін раз у год, у 

па чат ку тэ ат раль на га се зо на, 

ад мі ніст ра цыя пры зна чае дзень, 

у які ўсе ах вот ныя дзе ці мо гуць 

па спра ба ваць па тра піць у ДМТС. 

Аба вяз ко выя па тра ба ван ні для 

хлоп чы каў і дзяў чы нак, якія хо-

чуць звя заць ся бе з ня лёг кім ра-

мяст вом ак цё ра му зыч на га тэ ат-

ра, — гэ та на яў насць па чат ко вай 

му зыч най аду ка цыі, ар тыс тыч-

насць, плас тыч насць, уз рост — 

7-8 га доў.

— Сту дыя да па ма гае дзе цям 

рас крыц ца ў пер шую чар гу як асо-

бам, а по тым ужо як ар тыс там. Тут 

да юць не толь кі на вы кі ха ра вых 

спе ваў і ак цёр ска га май стэр ства, 

пры ві ва юць лю боў да опер на га 

мас тац тва, але і ву чаць умен ню 

кан так та ваць з ра вес ні ка мі. Я, на-

прык лад, бы ла вель мі за мкну тым 

дзі цем, але сяб ры, якіх на бы ла 

тут, да па маг лі мне ад чуць ся бе 

сва ёй у вя лі кай кам па ніі, — ка-

жа Ка ця ры на Іг на цен ка, ву ча ні ца 

10 кла са ста ліч най гім на зіі № 8.

На ра хун ку сту дыі мност ва 

опер ных спек так ляў: «Ча роў ная 

флей та» Мо цар та, «Кар мэн» Бі зэ, 

«Князь Ігар» Ба ра дзі на, «Сель скі 

го нар» Мас каньі, «Яў ген Ане гін», 

«Пі ка вая да ма» Чай коў ска га — 

гэ та толь кі па ча так доў га га спі са 

да сяг нен няў юнай ка ман ды. Але 

не толь кі ў опер ным дзей стве 

ўдзель ні ча юць ма лень кія ар тыс-

ты — у ба лет ных па ста ноў ках 

«Шчаў ку нок», «Эс ме раль да», 

«Кар мі на Бу ра на» так са ма за-

дзей ні ча ны дзі ця чы хор. Да та-

го ж тэ атр-сту дыя — час ты госць 

кан цэрт ных пра грам: дзі ця чы хор 

пад акам па не мент ар кест ра Вя-

лі ка га тэ ат ра вы кон вае роз ныя 

су свет ныя тво ры не толь кі ра зам 

са зна ка мі ты мі са ліс та мі опе ры, 

але і ў адзі ноч ку. Удзель ні кі сту дыі 

сва і мі юны мі, але не па збаў ле ны мі 

пры га жос ці га ла са мі лі та раль на 

«пра бі ва юць» ве лі зар ную за лу.

Але на Са ка лоў ская, хор май-

стар сту дыі, Тац ця на Па на сюк, 

яе кан цэрт май стар, а так са ма 

На тал ля Ба ра ноў ская і На тал-

ля Кузь мян ко ва, рэ жы сё ры тэ-

ат ра опе ры і ба ле та, і са ліст ка 

Вя лі ка га Тац ця на Гаў ры ла ва — 

вы хад цы з дзі ця чай му зыч най 

тэ атр-сту дыі. Мно гія з вы пуск-

ні коў звя за лі сваё жыц цё з вы-

ка наль ніц кім мас тац твам: Іван 

Ва бі шчэ віч (больш вя до мы як 

Дзядзь ка Ва ня), Глеб Мат вяй-

чук, зна ка мі тая пі я ніст ка Ма ры-

на Ра мей ка, якая ця пер жы ве ў 

Гер ма ніі і дае мност ва кан цэр таў 

па ўсім све це, джа за вая ва ка ліст-

ка На тал ля Ма ка ра ва (Санкт-Пе-

цяр бург), кі на акт ры са Ксе нія Ма-

ла хвей чук... Іх ім ёны на слы ху, 

ад нак ма ла хто ве дае, што ўсе 

яны па чы на лі свой твор чы шлях 

з дзі ця чай сту дыі бе ла рус ка га 

опер на га тэ ат ра. Бы лыя ар тыс-

ты ДМТС на ву ча юц ца не толь кі ў 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

му зы кі, але і ў Мас коў скай кан-

сер ва то рыі, ды ін шых за меж ных 

на ву чаль ных уста но вах.

— Хоць на шы дзе ці і ўдзель-

ні ча юць у «да рос лых» спек так-

лях, не вы клю ча на маг чы масць 

па ста ноў кі, дзе ак цёр скі склад — 

толь кі ак цё ры ДМТС, — га во рыць 

кі раў нік сту дыі з 1992 го да Але на 

Ня рон ская. — Усё за ле жыць ад 

ра шэн ня мас тац ка га кі раў ніц тва 

тэ ат ра. І та кія спек так лі бы лі: «Кот 

у бо тах», «Пі тэр Пэн»...

ДМТС мож на без пе ра больш-

ван ня на зваць пер шай сур' ёз-

най пры ступ кай у жыц ці для яе 

ўдзель ні каў. «Сту дый цы — так са-

ма ар тыс ты, толь кі ма лень кія. Мы 

не гу ля ем у тэ атр!» — не стам ля-

ец ца паў та раць Але на Ня рон ская, 

на зі ра ю чы за пос пе ха мі сва іх вы-

ха ван цаў.

На стас ся СУ РЫ НА ВА, 

ву ча ні ца 10 кла са 

гім на зіі № 8 г. Мін ска.

Я шмат ду маў, ці вар та нао-

гул пі саць з гэ тай на го ды. 

Чар го вы юбі лей «Ма ла-

до сці» — 65. Він ша ван ні, 

цёп лыя сло вы, па дзя кі. 

Да ўлас ных зна ка вых дат 

я стаў лю ся абы яка ва, але 

прай сці мі ма чу жых не ма гу. 

Ка неш не ж, вар та пі саць! Не 

хва ла спе вы, а прос та ад зна-

чыць на леж нае, за слу жа нае 

ча сам і руп лі вай пра цай.

Пі саць і стаць пісь мен ні кам мне 

ха це ла ся заў сё ды. Ад зна чу, што 

юна ком, пры хо дзя чы ў школь ную 

біб лі я тэ ку, гар та ю чы там «Бя роз-

ку» і «Ма ла досць», я ні ко лі не ду-

маў стаць аў та рам гэ тых вы дан-

няў. Не ве даў яшчэ, што спа чат ку 

бу ду зрэд ку да сы лаць свае тво ры, 

а по тым на ват зай мею рэ гу ляр-

ную аў тар скую ка лон ку. Мне, та ды 

школь ні ку, сла ба ве ры ла ся ў тое, 

што мя не мо гуць не дзе на дру ка-

ваць. Не тое, каб я быў ужо зу сім 

бяз дар ны. Але ж мне рэ аль на не 

ха па ла сме лас ці, каб зра біць пер-

шы крок.

Ва гаў ся аж да скан чэн ня ўні-

вер сі тэ та, а ра шыў ся толь кі, ка лі 

ўжо пай шоў на пра цу. Зда ва ла-

ся б — стаў да рос лым, не за леж-

ным ва ўсіх сэн сах ча ла ве кам, 

але ад дзі ця чых мро яў — пі саць 

і пуб лі ка вац ца — не ад сту піў, не 

па кі нуў іх у мі ну лым, як час ця ком 

ро бяць. Куп ля ю чы чар го вы све жы 

ну мар «Ма ла до сці», я браў яго ў 

ру кі, ад кры ваў раз дзел «Про за» 

і ўяў ляў, як гля дзе ла ся б у ім мая 

«ня тлен ка». Але ж у рэ аль нас ці 

мае тэкс ты пра цяг ва лі ля жаць ці 

ў шуф ля дах, ці ў па пках кам п'ю-

та ра. Сме лас ці па-ра ней ша му не 

ха па ла, ні як не мог ад ва жыц ца на 

тое, каб ада слаць што-не будзь з 

на пі са на га на рэ дак цый ную пош ту. 

Хоць, зноў жа, шмат ра зоў уяў ляў, 

як раб лю гэ та, не ад на ра зо ва пі саў 

чар на вік, які по тым вы да ляў. Ка лі 

вы да чы та лі да гэ та га мес ца, пэў-

на, ра зу ме е це, ку ды я хі лю.

Чым больш чы таў бія гра фій 

роз ных пра за ікаў і паэ таў, тым 

больш ра зу меў, што дру ка вац ца 

ў ча со пі сах — аб са лют на нар маль-

ная прак ты ка. Пры гэ тым не ка то-

рыя су свет на вя до мыя лі та ра та ры, 

як, на прык лад, Юкіа Мі сі ма, імк-

ну лі ся пі саць не толь кі для са лід-

ных лі та ра тур ных вы дан няў, дзе 

пе ра важ на дру ку юць пры зна ных 

аў та раў, але і для дзі ця чых. Мі сі ма 

дру ка ваў ся паў сюд на, дзе толь кі 

яму ха це ла ся. На ват у ча со пі сах 

для дзяў чы нак мож на ад шу каць 

яго проз ві шча. Хе мін гу эй пі саў 

тэкс ты ў «Еsquіrе» з са ма га пер-

ша га ну ма ра, і яму заў сё ды бы ло 

што ска заць. На ту раль на, што яго 

на рыс 1936 го да, які по тым лёг у 

асно ву апо вес ці «Ста ры і мо ра», 

тра піў у ад мыс ло вы ну мар, дзе 

са бра на най леп шае за гіс то рыю 

ча со пі са.

У 2013 го дзе, пяць га доў та му, 

я, на рэш це, са браў ся з ду хам і 

цвёр да вы ра шыў пуб лі ка вац ца. 

Ада слаў свой пер шы твор, не асаб-

лі ва ве ра чы ў ста ноў чы ад каз. Бы-

ло гэ та вяс ной, але ўжо ў лі пень-

скім ну ма ры ча со пі са, як па да ру-

нак да дня на ра джэн ня, вый шла 

маё апа вя дан не «Блог». Ця пер я, 

ка неш не ж, так не пі саў бы, тым 

больш не дру ка ваў бы гэ ты твор. 

Та му за лі чым тую пуб лі ка цыю ў 

якас ці аван су, з пры цэ лам на перс-

пек ты ву і бу ду чы ню. Маў ляў, мо жа 

яшчэ на пі ша што леп шае.

На гэ тым гіс то рыя маг ла б скон-

чыц ца, ка лі б уво сень та го ж го да 

я не на быў кні гу «Скрозь «Ма ла-

досць»...», якая бы ла ад мыс ло-

ва пад рых та ва на да 60-год дзя 

вы дан ня. У ёй са бра ны гу тар кі, 

раз ва жан ні, ус па мі ны вя до мых 

бе ла рус кіх лі та ра та раў, якія дру-

ка ва лі ся і пра ца ва лі ў ча со пі се, а 

так са ма да ку мен ты — пра та ко лы 

па ся джэн няў рэд ка ле гіі за роз ныя 

га ды. Дзя ку ю чы ім мы мо жам ця-

пер уя віць, якім чы нам на ста рон кі 

«Ма ла до сці» трап ля лі тво ры тых, 

хто ця пер ужо пры зна ны як кла сік, 

а та ды быў яшчэ па чат коў цам.

Кні га на са мрэч уні каль ная 

для Бе ла ру сі, бо ў на шай кра і-

не рэд ка вы хо дзяць па доб ныя 

вы дан ні. А ў све це та кі жанр, як 

нон-фікшн, з'яў ля ец-

ца не прос та ад ным 

з са мых па пу ляр ных, 

але і пры быт ко вых. 

На гіс то рыі доб ра 

за раб ля юць усе, хто 

толь кі мо жа. (Пры га-

дай це, коль кі бы ло 

шу мі хі ва кол пра мі ну ла га юбі лею 

«Рlауbоу», коль кі бы ло на пі са на 

пра гэ ты ўжо ле ген дар ны аме ры-

кан скі ча со піс, які па ўсім све це 

мае на цы я наль ныя вер сіі. Ды што 

на пі са лі — на ват зня лі се ры ял на 

асно ве рэ аль ных па дзей.)

Не бу ду спой ле рыць кні гу, ад-

зна чу толь кі, што яе аба вяз ко ва 

вар та знай сці і пра чы таць, ле пей 

на ват на быць для ўлас най біб лія-

тэ кі. Та ко га ў Ві кі пе дыі дак лад-

на не пра чы таць — гэ та ўжо для 

са праўд ных ама та раў лі та ра ту ры 

і ўся го, што ва кол яе. І, зразуме-

ла ж, кні га ма ты вуе, бо, не бу дзем 

кры віць ду шой, кож ны лі та ра тар 

хо ча па кі нуць неш та пас ля ся бе, 

хоць бы ней кую па мяць. Іна чай і 

не пі саў бы, не імк нуў ся б да нес ці 

свае дум кі да чы та ча, па дзя ліц ца 

з гра ма дой тры во га мі ды пра гно-

за мі. Лі та ра тар та ды са праўд ны, 

ка лі ён не толь кі спра буе ад ка-

заць на вы клі кі рэ ча іс нас ці, але і 

здоль ны гэ тую рэ ча іс насць фар мі-

ра ваць, за да ваць яе тон. Ну і, ка-

неш не ж, мно гім з нас, яшчэ ма-

ла дым, ха це ла ся б да лу чыц ца да 

пле я ды сла ву тых май строў пя ра. 

Стаць у адзін шэ раг з кла сі ка мі. 

Хі ба не?

Гэ та не ве ра год нае ад чу ван-

не — пі саць для ча со пі са, дзе не-

ка лі дру ка ва лі ся твае ге роі. А іх, 

як вя до ма, мно га не бы вае. І гэ та 

так са ма ма ты вуе — на тва іх ва чах 

на ра джа ец ца і пра цяг ва ец ца тра-

ды цыя і пе ра ем насць, якой так ча-

сам не ха пае бе ла рус кай спра ве.

Хо чац ца па жа даць рэ дак цыі ча-

со пі са «Ма ла досць», каб яна яшчэ 

100 га доў це шы ла нас сва ёй пра-

цай. А су пра цоў ні кі і на да лей вось 

так ах вот на да ва лі сло ва ма ла-

дым, ад кры ва лі но выя ім ёны, вяр-

та лі з за быц ця кла сі каў, ні ко лі не 

спы ня лі ся на да сяг ну тым і заў сё ды 

тры ма лі план ку. Па тэн цый ным жа 

аў та рам ча со пі са хо чац ца па жа-

даць сме лас ці, зу сім кры ху, роў-

нень ка каб ха пі ла на са мы па ча так. 

Бо, як сцвяр джаў ста ра жыт на кі-

тай скі фі ло саф Лаа Цзы, «шлях 

у ты ся чу лі па чы на ец ца з пер ша-

га кро ку». І яго, без умоў на, вар та 

зра біць!

Кан стан цін КА СЯК.
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Дзі ця чая му зыч ная тэ атр-сту дыя (ДМТС) пры На цы я наль ным 

ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та — з'я ва ўні каль-

ная: не кож ная тэ ат раль ная пля цоў ка мо жа па хва ліц ца на-

яў нас цю юных ар тыс таў. Дэ бют сту дыі ад быў ся ў са ка ві ку 

1990 го да, ка лі прай шоў вя лі кі ад кры ты кан цэрт у су пра ва-

джэн ні сім фа ніч на га ар кест ра тэ ат ра. А ў кан цы та го ж го да 

на суд гле да чоў бы ла прад стаў ле на пер шая прэм' е ра — мю-

зікл кам па зі та ра А. Будзь ко «Пі тэр Пэн». Гэ тая ра бо та за-

цвер дзі ла ДМТС як не па срэд на га і паў на праў на га ўдзель ні ка 

опер на га дзей ства.

У ТЭ АТР НЕ ГУ ЛЯ ЕМ!
Вя лі кая пры ступ ка для ма лень кіх ар тыс таў

ШЛЯХ У ТЫ СЯ ЧЫ ЛІ ТАРШЛЯХ У ТЫ СЯ ЧЫ ЛІ ТАР


