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...Аў тар опе ры Па вел Валь д-

гарт — не з лi ку тых са вец кiх 

кам па зi та раў, чые iм ёны на слы-

ху. Пра жыц цё i твор часць пе цяр-

бург ска га творцы вя до ма ня шмат, 

перш за ўсё з той пры чы ны, што 

ў ма ла до сцi ён быў асу джа ны «за 

контр рэ ва лю цый ную дзей насць» 

i вы сла ны на Са лаў кi. Але твор-

чая спад чы на Валь дгар та за-

ста ла ся — а на пi саў ён му зы ку 

да 30 дра ма тыч ных спек так ляў, 

не каль кi сот няў пе сень i сiм фа-

нiч ныя тво ры, у тым лi ку i тры 

дзi ця чыя опе ры. Опе ра «Ко шчын 

дом» па ма ты вах вя до май каз кi 

Са му i ла Мар ша ка, як мяр ку ец ца, 

на ра дзi ла ся ў 60-я га ды мi ну ла га 

ста год дзя i ме ла шчас лi вы лёс: яе 

шмат ра зоў ста вi лi на сцэ нах роз-

ных уз роў няў, ад ама тар скiх гурт-

коў у дзi ця чых сад ках i шко лах да 

пра фе сiй ных му зыч ных тэ ат раў 

Маск вы, Санкт-Пе цяр бур га, Ма-

хач ка лы, Уфы, Бiш ке ка, Аст ра ха нi 

i мно гiх iн шых га ра доў на пост-

 са вец кай пра сто ры.

ПРЫН ЦЫП 
КАН СТРУК ТА РА

У Мiн ску ра бо ту над но вым дзi-

ця чым спек так лем да ве ры лi ма ла-

дой ка ман дзе, якая спа лу чы ла му-

зыч ную са вец кую кла сi ку i су час ны 

по гляд. Ды ры жор-па ста ноў шчык 

Алег Ля сун ка жа, што ў дзi ця чай 

опе ры му зы ка свет лая, яр кая, 

ад па вед ная кож на му пер са на жу 

i вель мi да ступ ная для ра зу мен-

ня — адзi ная скла да насць бы ла ў 

тым, каб знай сцi ба ланс ар кест ра 

i сцэ ны. Рэ жы сёр-па ста ноў шчык 

Да р'я Па та тур ка i мас тач ка Ка ця-

ры на Шы ма но вiч за мя нi лi звык лыя 

ка зач ныя дэ ка ра цыi на ла ка нiч ныя 

ку бi кi кан струк та ра, якiя ста но вяц-

ца то до мам i мэб ляй, а то пе ра соў-

ны мi эк ра на мi для вi дэа пра ек цый 

i муль ты плi ка цый ных эле мен таў, 

адзе лi ак цё раў у зна рок мi нi ма-

лiс тыч ныя ўбо ры, мяк кiя i на ват 

зе фiр ныя на вы гляд, а ў парт нё-

ры iм да лi роз ных ля лек — план-

шэт ных, на цель ных i трыс цi на вых. 

Пэў ныя твор чыя iдэi да вя ло ся ад-

стой ваць пе рад кi раў нiц твам, але 

вы нiк абя цае стаць са ма ме ней не-

ба наль ным — на сла ен не роз ных 

тэ ат раль ных жан раў, трап ныя му-

зыч ныя цы та ты, ды яшчэ трош кi 

iн тэр ак ты ву з гле да ча мi.

— Мне не ха це ла ся ра бiць 

дзi ця чы спек такль ты по вым, 

з людзь мi, якiя iг ра юць жы вёл, — 

тлу ма чыць мас тач ка Ка ця ры на 

Шы ма но вiч, якая рас пра цоў ва-

ла сцэ наг ра фiю i кас цю мы опе ры 

для дзя цей. — Мне заўж ды гэ та 

не па да ба ла ся, на ват у дзя цiн-

стве — пом ню, ся дзе ла i ду ма-

ла: лю дзi, ка го вы хо ча це пад ма-

нуць?.. Дзя цей не трэ ба пад ман-

ваць, мы прос та пра па ну ем iм па-

гу ляць, па фан та зi ра ваць ра зам, 

ка лi за хо чуць. Мы не ка жам, што 

на сцэ не — «нi бы та жы вё лы»: 

яны ўмоў ныя, сты лi за ва ныя, i гэ-

та ад ра зу вi даць. Па гля дзi це на 

кам бi не зо ны на шых ак цё раў — 

не ха це ла ся ра бiць звы чай ных 

ляль ка во даў у чор ных кас цю мах, 

якiя гля дзе лi ся б змроч на i кант-

раст на ў ка ля ро вых дэ ка ра цы ях, 

та му прый шла iдэя аба зна чыць 

умоў ныя фор мы, ад да ле на па-

доб ныя на жы вёл — га лоў ных 

ге ро яў.

Ад на спра ва, ка лi за дум ка па-

да ба ец ца да рос лым, iн шая — як 

ус пры муць яе дзе цi. Пы та ем ся ў 

па ста ноў шчы каў: цi «звя ра лi» свае 

твор чыя iдэi з iн та рэ са мi па тэн-

цый ных гле да чоў?

— А я са ма не да рос лая, — смя-

ец ца Ка ця ры на, — пры нам сi, не 

лi чу ся бе та кой, та му зна хо джу ся ў 

сва iм на ту раль ным ася род ку. Але, 

са праў ды, ха це ла ся па чуць мер-

ка ван не ад ча ла ве ка, якi больш 

ста су ец ца з дзець мi, чым я, i пас ля 

зда чы ма ке та я пы та ла ся ў на ша га 

ма кет чы ка Сяр гея, якi мае ад на га-

до ва га сы на: «Як ду ма еш, ма ло му 

гэ та спа да ба ла ся б?» Мяр ку ю чы 

па тым, з якiм за хап лен нем i ра-

дас цю хлоп чык, ка лi трап ляў на 

баць ка ву ра бо ту, кор паў ся ў скры-

нi з ка ля ро вы мi ку бi ка мi, дэ ка ра-

цыi тэст-драйв прай шлi.

«УЗЯЦЬ» 
I ЎТРЫ МАЦЬ

...Ка лi вы лю бi лi ў дзя цiн стве 

Мар ша ка, на ват не спат рэ бiц ца 

ўслу хоў вац ца ў опер ныя пар тыi — 

тэкст зна ё мы i зболь ша га лёг ка 

ўспа мi на ец ца. З пер са на жа мi ж 

па ста ноў шчы кi абы шлi ся воль на: 

ка гось цi вы крас лi лi з сю жэ ту, як 

гра коў-па жар ных; не ка то рых, 

на ад ва рот, да ба вi лi — i, ду ма-

ец ца, ма са выя сцэ ны та ра ра му 

ва ўсiм гэ тым жы вёль ным све це 

асаб лi ва спа да ба юц ца ма лень-

кiм гле да чам. Зрэш ты, бу дзе 

аб чым па раз ва жаць i баць кам. 

Да р'я Па та тур ка рас каз вае, што 

ары ен та ва ла ся на ўлас ны до-

свед: пры па ступ лен нi ў Санкт-

Пе цяр бург скую кан сер ва то рыю 

дзяў чы ну з Вi цеб ска не ад ра зу 

за ся лi лi ў iн тэр нат, i ру ку да па-

мо гi ёй пра цяг ну лi не пры яце лi 

па му зыч ным ву чы лi шчы, а зу сiм 

не зна ё мыя лю дзi, у якiх Да р'я жы-

ла цэ лы ме сяц i якiя по тым ста лi 

яе най леп шы мi сяб ра мi. «Та му я 

ра зу мею, што гэ та i як гэ та — за-

стац ца без до ма i не ве даць, цi 

мо жаш ты раз лiч ваць на ней кую 

пад трым ку. Мяр кую, мно гiя гле-

да чы так са ма мо гуць пры га даць 

пад час спек так лю па доб ныя гiс-

то рыi з жыц ця», — за ўва жае рэ-

жы сёр «Ко шчы на га до ма».

Цэнт раль ныя ге роi ў роз ных ак-

цёр скiх скла дах так са ма кож ны па-

свой му цi ка выя. Са лiст ка Вя лi ка га 

тэ ат ра Воль га Ма лi ноў ская рас каз-

вае, што яе Ку ры ца — га рэз лi вая, 

вя сё лая, але ра зам з тым кры ху па-

нi кёр ка: «А яшчэ яна шмат дзет ная 

ма ма, у якой аж но дзе сяць ку ра нят, 

i яна ўсiх па ста ян на пе ра лiч вае, па-

куль вы нi ко вая лiч ба не су пад зе. 

На са мрэч у нас тры Ку ры цы, усе 

роз ныя: Свят ла на Ма ру се вiч — са-

праўд ная квак ту ха, у яе асаб лi вая, 

мяк кая плас ты ка, я — ша ла пут ная 

Ку ры ца, якая ўвесь час ку дысь цi 

бя жыць, а Iна Ру сi ноў ская — зграб-

ная, эле гант ная».

— Цi чы та лi вы сва iм дзе цям 

«Ко шчын дом» (Воль га — ма ма 

ча ты рох дзя цей. — Аўт.)?

— Со рам на ска заць, але ча-

мусь цi не чы та ла. Але муль цiк, 

ка неш не, мы гля дзе лi, та му твор 

доб ра зна ё мы, лю бi мы i, са мае 

га лоў нае, з доб рай i зра зу ме лай 

дзе цям ма рал лю. Са ста рэй шы мi 

дзець мi мы аб мяр коў ва лi знеш нi 

вы гляд кас цю маў для па ста ноў-

кi — у нас яр кая, ма ляў нi чая сцэ-

наг ра фiя i ўбо ры. На прык лад, мой 

кас цюм не прос та жоў ты, а гар-

чыч нага колеру — вель мi мод ны, 

мне да спа до бы. А ма лод шы сын 

пас ля сад ка час та бы вае са мной 

на вя чэр нiх рэ пе ты цы ях — асаб лi-

ва цi ка вiц ца, ка лi вы сту па юць дзе-

цi з на шай сту дыi, та ды гля дзiць на 

ўсе во чы. Яму шэсць га доў, та му, 

мож на ска заць, ён прад стаў нiк 

мэ та вай аў ды то рыi гэ тай опе ры. 

Улiч ва ю чы, што па ста ноў ка раз-

бi тая на дзве част кi па 20 хвi лiн i 

ў кож най з iх ёсць неш та цi ка вае 

для роз на га ўзрос ту, увесь спек-

такль сын вы седж вае без праб-

лем. На мой по гляд, у нас вель мi 

ўда лыя ляль кi — вя лi кiя, з буй ны мi 

ка ля ро вы мi дэ та ля мi, якiя не трэ ба 

на пру жа на раз гля даць, i да во лi су-

час ныя, на блi жа ныя да та го, што 

дзе цi ба чаць у мульт фiль мах, — 

на прык лад, Свiн ня не чым на гад-

вае па пу ляр ную свiн ку Пэ пу.

I ўсё ж опе ра для дзя цей — ра-

шэн не вель мi сме лае, у доб рым 

сэн се сло ва — на хаб нае. Цi зной-

дзе яно вод гук у ма лень кiх гле да-

чоў, ува гу якiх пры пе ра вы твор-

час цi за баў ляль на га кан тэн ту так 

скла да на ўтры маць?

— За ўсiх ад ка заць, без умоў-

на, не ма гу, хоць i спа дзя ю ся, што 

ў нас атры ма ец ца i сiн тэз роз ных 

жан раў да зво лiць дзе цям не страч-

ваць ува гу, а пе ра клю чаць яе з 

ад на го аб' ек та на дру гi, — стры-

ма на-ап ты мiс тыч на ад каз вае рэ-

жы сёр Да р'я Па та тур ка, для якой 

«Ко шчын дом» — дэ бют на вя лi-

кай сцэ не. — Але дзе цi, за ня тыя 

ў нас у спек так лi, — вы ха ван цы 

дзi ця чай сту дыi Вя лi ка га тэ ат ра, 

ад вась мi га доў i ста рэй шыя — 

прос та раз ры ва юць ад но ад на го 

на шмат кi, каб вый сцi на сцэ ну i 

па чаць iг раць, бо iм вель мi па да-

ба ец ца гэ та гiс то рыя.

— Мне зда ец ца, кож ны зной дзе 

неш та для ся бе ў за леж нас цi ад 

уз рос ту: зу сiм ма ле ча, да школь-

нiк цi ву чань ма лод шых кла саў, —

 да дае Ка ця ры на Шы ма но вiч. — 

Мо жа быць, зу сiм ма лень кiя гле-

да чы бу дуць не столь кi са чыць за 

сю жэ там, коль кi вы ву чаць агуль-

ную кар цiн ку i ўво гу ле ра да вац ца 

са мо му па хо ду ў тэ атр, ка лi баць кi 

аб ста вяць яго на леж ным чы нам, 

як вя лi кую па дзею. А ста рэй шыя 

ўжо змо гуць i ўла вiць усе ню ан сы 

рас ка за най гiс то рыi, i па чы таць 

пра грам ку, якая так са ма бу дзе 

ма ляў нi чая i адап та ва ная для дзя-

цей, — та му па ста ноў ка вы кон вае 

роз ныя за да чы.

ЗВЫШ ЗА ДА ЧА
Ды рэк тар Вя лi ка га тэ ат ра 

Аляк сандр Пят ро вiч яшчэ ле-

тась на зваў дзi ця чыя спек так лi 

ад ным з пры яры тэт ных кi рун каў 

дзей нас цi тэ ат ра. Рэ пер ту ар для 

дзя цей у Вя лi кiм бу дуць на рошч-

ваць што год — i ўжо гэ тай зi мой 

рых ту юць прэм' е ру опе ры «Пi-

но кiа» па вод ле сла ву тай каз кi 

Кар ла Ка ло дзi, а «Ко шчын дом» 

пла ну юць па ка заць ва ўсiх рэ гi ё-

нах Бе ла ру сi.

— Вы рас цiць бу ду ча га гле да-

ча, пад рых та ваць яго да су свет на 

вя до мых опер ных тво раў, — ад-

каз вае Аляк сандр Пят ро вiч на пы-

тан не пра па стаў ле ныя за да чы. — 

У дзя цiн стве за клад ва ец ца прак-

тыч на ўсё: i ад но сi ны, i ха рак тар, i 

лю боў, i эс тэ ты ка. Та му для нас з 

Ва лян цi нам Елi зар' е вым раз вiц цё 

дзi ця ча га рэ пер ту а ру — усвя дом-

ле ная па зi цыя, бо гэ та бу ду чы ня. 

Нель га пры вес цi дзi ця на спек-

такль, ка лi яно да гэ та га не га то-

вае, — трэ ба на ву чыць яго чуць, а 

не прос та слу хаць му зы ку. I чым 

больш спек так ляў «ад ну ля» ў нас 

бу дзе, тым шы рэй шую аў ды то рыю 

мы пры цяг нем у тэ атр: ад ма лых 

да ба буль.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Прэм' е раПрэм' е ра

ГУЛЬ НЯ 
Ў КО ШАК

У за ле паў змрок, на сцэ не — цi то лю дзi, цi то ляль кi. Дак лад ней, i тыя i дру гiя. 

Опер ныя пар тыi пе ра мя жа юц ца дыя ло га мi i на ват тан ца мi, на дэ ка ра цы ях, 

якiя на гад ва юць ма ру кож на га дзi ця цi, — гi ганц кi кан струк тар «Ле га» — раз-

по раз уз нi ка юць муль ты плi ка цый ныя сю жэ ты. З глы бi нi яр кiх кан струк цый 

не та роп ка вы хо дзiць Кот i вы дае сак ра мен таль ную фра зу: «Уся бя да — з-за 

стэ а ры на вых све чак». Гэ та рэп лi ка па-за сцэ на ры ем, але рэ пе ты цыя як раз 

на блi жа ец ца да пе ра пын ку, та му жарт нi коль кi не збi вае ра бо ча га на строю. 

У Вя лi кiм тэ ат ры ста вяць опе ру для дзя цей «Ко шчын дом» для аў ды то рыi 

«0+» — то-бок са май юнай i са май скла да най пуб лi кi.


