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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— У Вя лi кiм пра ва шу 

па ру ска за лi: яны вель мi 

па ды хо дзяць ад но ад на му 

як тан цо ры. А што бы ло 

пер шае: з ду э та тан цо раў 

вы ста лi па рай цi на ад ва-

рот?

Юлiя: — Тут усё са мо не як 

атры ма ла ся. У ха рэа гра фiч-

ным ву чы лi шчы мы ву чы лi ся 

ў ад ным кла се, так што знаё -

мыя з дзя цiн ства. I на за нят-

ках нас у па ру ста вi лi ўвесь 

час, бо мы па ды хо дзi лi ад но 

ад на му па рос це. На спра ва-

здач ным кан цэр це тан ца ва лi 

ра зам i ў тэ атр па сту пi лi як 

па ра. А ад но сi ны па ра лель-

на раз вi ва лi ся. Так што ўсё 

ўза е ма звя за на ў нас.

— Коль кi вам бы ло га-

доў, ка лi ства ры лi сям'ю?

Кан стан цiн: — Ой, даў-

но! (Усмi ха ец ца.) Ужо i не 

па мя таю! Жар тую. Нам 

аку рат па двац цаць га доў 

бы ло. А пе рад тым дзе сяць 

га доў пры гля да лi ся ад но да 

ад на го.

— Як вы ста вi це ся да 

так зва ных вы пра ба валь-

ных шлю баў, ка лi лю дзi 

жы вуць ра зам, але не спя-

ша юц ца ў загс?

К.: — Аса бiс та я не ба-

чу ў гэ тым праб ле мы. Ка лi 

лю дзi па жы вуць ра зам, пры-

труц ца ад но да ад на го i ўжо 

свя до ма пой дуць пя чат ку ў 

паш парт ста вiць — гэ та ж 

лепш, чым на ад ва рот: ху-

цень ка рас пi сац ца, а по тым 

ака жац ца, што ён хра пе! 

(Ра зам смя юц ца.)

— Вя до мы та кi стэ рэа-

тып: кар' е ра ба ле ры ны i 

на ра джэн не дзi ця цi не су-

мя шчаль ныя. На пэў на, ён 

на ве я ны бiя гра фi я мi Маi 

Плi сец кай, Га лi ны Ула на-

вай. Але ёсць i iн шыя пры-

кла ды: у Нi ны Ана нi яш вi лi 

двое дзя цей, у ва шай ка-

ле гi Iры ны Яром кi най — 

трое. Звы чай ныя лю дзi, 

перш чым за во дзiць дзя-

цей, ары ен ту юц ца на свае 

фi нан са ва-бы та выя маг-

чы мас цi. У ба лет ных усё 

скла да ней... Юля, цяж ка 

бы ло вы браць час для 

паў зы ў кар' е ры, каб стаць 

ма май?

Ю.: — Ка лi на ра дзi ла-

ся Аня, кар' е ра ў мя не ўжо 

скла ла ся. Быў i рэ пер ту ар, 

i ста тус у пра фе сii. Вя до ма, 

ад мо вiц ца ад сцэ ны, хай i на 

час, ба ле ры не цяж ка. Та му 

гэ та быў свя до мы крок. А Вi-

ка з'я вi ла ся на свет, ка лi я 

ўжо па кi ну ла сцэ ну, тут усё 

пра сцей бы ло. Якiя б у ка го нi 

бы лi стэ рэа ты пы, ма гу дак-

лад на ска заць: дзе цi кар' е ры 

не пе ра шко да, ка лi i ра бо та 

лю бi мая, i дзе цi жа да ныя. Ну 

i зда роўе, вя до ма, каб да зва-

ля ла ўсё гэ та спа лу чаць.

— Юля, вы ра ней за-

вяр шы лi кар' е ру са лiст кi 

ба ле та, а Кан стан цiн пра-

цяг вае пра ца ваць i як вя-

ду чы май стар сцэ ны. Не 

раў ну е це да парт нё рак?

Ю.: — Ра бо та з iн шы мi 

парт нё ра мi ў тэ ат ры — нор-

ма. Хоць мы пра тан ца ва лi 

па рай усю кар' е ру, але ча-

сам нам i з iн шы мi парт нё-

ра мi да во дзi ла ся вы сту паць. 

Гэ та част ка пра фе сii. Iс ну-

юць чар го васць спек так ляў 

i амп луа. Для роз ных спек-

так ляў па трэб ныя роз ныя 

вы ка наў цы, з роз ным тэм-

пе ра мен там або знеш нi мi 

да ны мi, на прык лад. I за ба-

ра няць ад но ад на му пра ца-

ваць з iн шы мi вы ка наў ца мi 

не ра зум на.

— У ва шых да чок вя-

лi кая роз нi ца ва ўзрос це. 

Як яны ла дзяць па мiж са-

бой?

К.: — Ган не пят нац цаць 

га доў, а Вi цы амаль два. 

I, вя до ма, ста рэй шай бы вае 

цяж ка ва та з Вi кай. Ёй хо-

чац ца больш са ма стой нас цi 

i сва бо ды ад баць коў ска га 

пры гнё ту. Але, ка лi трэ ба, 

Аня нянь чыць Вi ку — i па гу-

ляе, i на кор мiць яе.

— Кан стан цiн, па сту пiў-

шы ў Мiн скае ха рэа гра фiч-

нае ву чы лi шча, з 10 га доў 

вы жы лi ў iн тэр на це на ву-

чаль най уста но вы, адзiн, 

у чу жым го ра дзе (Кан-

стан цiн Куз ня цоў ро дам 

са Сма лен ска. — Аўт.). Як 

вы спраў ля лi ся з по бы там, 

i цi да па ма гае той во пыт у 

ся мей ным жыц цi? Цi ёсць 

у вас у сям'i ней кi па дзел 

аба вяз каў, хто мые по суд, 

хто гу ляе з са ба ка мi?

К.: — Нi се кун ды не па-

шка да ваў, што столь кi ча су 

пра жыў у iн тэр на це. Та му 

што гэ та бы ло вель мi цi ка ва. 

Но вы во пыт. I ар га нi за ва на 

ўсё бы ло вель мi доб ра ў нас. 

Вы дат ныя вы ха ва це лi да па-

ма га лi дзе цям адап та вац ца 

i ў по бы це, i ў ву чо бе. А ад 

хат нiх аба вяз каў у нас нi хто 

не ад вiль вае! Толь кi Юля га-

туе час цей, бо ў яе смач ней 

атрым лi ва ец ца. Яна на огул 

су пер ку хар! Ця пер мы на ра-

бо це, зна чыць, Аня вы гу ляе 

са бак. I на ад ва рот, Аня на 

за ня тках — я бя гу да до му. 

Вя до ма, з Вi кай асноў ны час 

пра во дзiць Юля, та му што 

ма лая цал кам ад ма мы за-

ле жыць. Але i тут мы ста-

ра ем ся ад но ад на го раз гру-

жаць. I баць кi Юлi ны вель мi 

да па ма га юць.

— Ста ра еце ся Аню вы-

зва ляць ад хат нiх спраў, 

бо ў яе вель мi вя лi кая на-

груз ка ў ха рэа гра фiч ным 

ка ле джы?

Ю.: — На груз ка са праў ды 

вя лi кая. Ча сам мы ўжо до ма, 

а Аня яшчэ ў ка ле джы. Але, 
тым не менш, у Анi ёсць ко ла 
аба вяз каў, якiя яна вы кон вае. 
I ўро кi зра бiць, i пры брац ца 
ў па коi. Ча сам i пры га туе 
штось цi, у кра му за бя жыць, 
ка лi мы не па спя ва ем.

— Вы ве да е це, коль кi 
кож ны з вас за раб ляе? Як 

у сям'i ар га нi за ва на кi ра-

ван не фi нан са мi?

К.: — З фi нан са мi ў нас 

усё вель мi праз рыс та. У ка-

го ў кан крэт ны мо мант на 

карт цы больш гро шай, той 

i аплач вае ра хун кi. А так — 

усе вы дат кi дзе ляц ца па роў-

ну па мiж чле на мi сям'i. Усё, 

што ўда ец ца за ра бiць, iдзе 

ў агуль ны ка цёл.

— Як вы пра во дзi це ад-

па чы нак?

Ю.: — Звы чай на ста ра-

ем ся ку дысь цi з'ез дзiць, да 

мо ра дзя цей вы вез цi. Тут, 

вя до ма, i ад фi нан са ва га 

склад нi ку мно гае за ле жыць. 

У гэ тым го дзе пан дэ мiя са-

пса ва ла ле та, але, мо жа, 

атры ма ец ца неш та пры ду-

маць, каб доб ра ад па чыць.

— У вас унi каль ная пра-

фе сiя: у 18 га доў вы ўжо 

спе цы я лiс ты, у той час як 

ад на год кi толь кi пер шы 

курс ВНУ скон чы лi. Цi не 

зна чыць гэ та, што ар тыс-

ты ба ле та хут чэй ста ле-

юць, па збаў ле ныя пэў ных 

ра дас цяў юнац тва-ма ла-

до сцi, i ка лi так, то цi мож-

на гэ та на гнаць, ска жам, 

га доў да 30?

К.: — Ар тыс ты ба ле та — 

тыя яшчэ дзе цi. (Усмi ха ец-

ца.) Вя до ма, пра фе сiя на-

ша з ран нiх га доў пры ву чае 

ча ла ве ка да дыс цып лi ны, 

да па рад ку, рас кла ду i цяр-

пен ня. Без гэ та га нi як. Але 

я б не ска заў, што ба лет ныя 

ар тыс ты не чым аб дзе ле ныя. 

Прос та трэ ба на ву чыц ца за-

пiх ваць больш спраў у двац-

цаць ча ты ры га дзi ны!

— Ця пер да сям'i не ва 

ўсiх тра пят кое стаў лен не, 

як спя ва ец ца ў вя до май 

апе рэ це: «Нон че без воло-

кит, лишь пе ро заскрипит, 

и свободными ста нем мы 

сно ва». На якiх каш тоў нас-

цях тры ма ец ца ва ша сям'я 

i што з гэ та га вы ха це лi б 

пе ра даць у спад чы ну сва-

iм дзе цям?

К.: — Вель мi ха це ла ся б 

пе ра даць дзе цям за мак у 

Ба ва рыi, але ў нас яго ня-

ма! (Сум на ўсмi ха ец ца.)

Ю.: — Каш тоў нас цi... Тут 

усё прос та. Па ва га ад но да 

ад на го. Дрэн на та бе цi доб-

ра — ты ве да еш, што заў-

сё ды ёсць мес ца, дзе ця бе 

вы слу ха юць, зра зу ме юць 

i да па мо гуць. Гэ та i ёсць 

сям'я.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Зды мкі да дзе ны 

прэс-служ бай 

Вя лi ка га тэ ат ра Бе ла ру сi.

Ад на з са мых пры го жых ба лет ных i моц ных ся мей-

ных пар Вя лi ка га тэ ат ра — за слу жа ная ар тыст ка Бе-

ла ру сi Юлiя ДЗЯТ КО i на род ны ар тыст Бе ла ру сi Кан-

стан цiн КУЗ НЯ ЦОЎ — ва ло дае вы дат ным па чуц цём 

гу ма ру. Кож ны iх дзень рас пi са ны па хвi лi нах, але, 

зда ец ца, толь кi ў та кiм тэм пе яны i ўме юць жыць. Iх 

ста рэй шая дач ка Аня вы рас ла ў тэ ат ры i ця пер ву-

чыц ца ў ха рэа гра фiч ным ка ле джы. Юлiя i Кан стан-

цiн у мно гiх спек так лях за ня тыя як ба лет май стры-

па ста ноў шчы кi. На рэ пе ты цыi Юля пры хо дзi ла, ка лi 

ма лод шая да чуш ка яшчэ ля жа ла ў люль цы. Маг чы ма, 

i яна пра цяг не ба лет ную ды нас тыю.

«Дзе цi кар' е ры не пе ра шко да, «Дзе цi кар' е ры не пе ра шко да, 
ка лi i ра бо та лю бi мая, ка лi i ра бо та лю бi мая, 
i дзе цi жа да ныя»i дзе цi жа да ныя»

Юля но сiць на ру ках 
Кан стан цi на 
толь кi на сцэ не.
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