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Та лент ад Бо га 
мае кож ны

У Ві цеб скай аб лас ной фі лар-

мо ніі ўба чыў на тоўп да рос лых і 

дзя цей ў фае. Чар га да... Аказ ва-

ец ца ле ген дар ны ко шчын клоўн з 

праз рыс тым «эк ра нам» на тва ры 

раз да ваў аў то гра фы і з за да валь-

нен нем фа та гра фа ваў ся.

Ды раз маў ляў з кож ным, як сва-

як: з цеп лы нёй у ва чах і го ла се, быц-

цам дзя ду ля, не дзе ля «па быць з 

пуб лі кай»... У свае 71 год вы гля дае 

ён на сто... Ка неш не, я не пра век, а 

на столь нік пра цэн таў доб ра!

Уба чыў шы, што я з фо та ка ме-

рай (як толь кі па спеў?), да ве даў ся 

як мя не за вуць і пра сіў вель мі вет-

лі ва, каб не зды маў з фо та ўспыш-

кай. А лепш на огул. Рас тлу ма чыў, 

што, уба чыў шы мя не, ас тат нія пач-

нуць ра біць фо та, а яго хвас та тым 

парт нё рам, мяк ка ка жу чы, не па-

да ба ец ца та кая ўва га.

Шоу ў дзве дзеі з пе ра пын кам 

гля дзе ла ся на ад ным ды хан ні. Гэ та 

не прос та вы хад на сцэ ну і па каз 

тру каў. Гэ та спек такль, вель мі яск-

ра ва аформ ле ны, каз ка з вя лі кай 

лі та ры.

Кош кі і са ба кі па каз ва лі на сцэ-

не «звы чай ныя цу ды»: ска ка лі, 

ку ды трэ ба, ра бі лі, што за гад ва лі. 

Ад ра зу, ад чу ва ла ся, што яны вель-

мі лю бяць свай го парт нё ра. Фу рор 

вы клі каў зна ка мі ты цыр ка вы ну-

мар «Кот і ку хар», ка лі хвас та тая 

ну ні як не хо ча па кі даць рон даль.

А яшчэ ар тыст жанг лі ра ваў, як 

ка жуць пра фе сі я на лы, пра ца ваў 

з гля дзель най за лай, энер гія яго 

за ра джа ла.

У кан цы кан цэрт най пра гра мы 

Кук ла чоў па-баць коў ску звяр нуў ся 

да дзят вы. Ска заў, што кож ны з 

іх мае та лент ад Бо га і трэ ба яго 

ад чуць, раз ві ваць, што не аб ход-

на, ка лі пра неш та ма рыш, да бі-

вац ца сва ёй мэ ты. Ён, між ін шым, 

сем ра зоў па сту паў у цыр ка вое 

ву чы лі шча! Упэў не на рас каз ваў і 

пра моц да бры ні. Ад шчы рас ці яго 

слоў, пры зна ю ся, аса біс та ў мя не 

во чы ста лі віль гот ныя.

Кош кі лю бяць... 
бе ла рус кае!

У Ві кі пе дыі на пі са на, што су-

раз моў нік на ра дзіў ся 12 кра са ві ка 

1949 го да ў Хім кін скім ра ё не, а ў 

не ка то рых ін шых ін тэр нэт-кры ні-

цах, што ў Маск ве.

Пры раз мо ве Юрый Дзміт рые-

віч рас тлу ма чыў, што ён усё ж 

маск віч. Баць ка-ін жы нер рас ка заў 

анек дот пра Ста лі на, а зда ры ла ся 

гэ та, як по тым вы свет лі ла ся, за не-

каль кі дзён да смер ці «баць кі ўсіх 

на ро даў».

«Жар таў ні ка пад хат ні арышт. 

І, ка неш не, бы ла вя лі кая ве ра год-

насць, што рэ прэ сіі бу дуць у да-

чы нен ні яго жон кі, ін шых чле наў 

сям'і. Та му дзядзь ка нас у вёс ку 

звёз. І там я жыў да ся мі га доў у 

ба бу лі. Гек тар зям лі ў яе, які су-

се дзі да па ма га лі ўза раць. Агу роч-

кі і буль бач ка свае. І ку ры, і ка за 

бы ла (смя ец ца). А су сед пры ня се 

са ла, ка лі свін ню за рэ жа, ка ро ва ў 

лю дзей, ма ла ком і мас лам па час-

ту юць. Па мя таю, яб лы кі су шы лі. 

Толь кі і куп ля лі, што му ку, за пал-

кі, соль», — згад вае ар тыст сваё 

дзя цін ства.

Раз ва жа ю чы пра якасць су-

час ных пра дук таў, Кук ла чоў 

не шкадаваў кам плі мен таў на ад-

рас бе ла рус кіх вы твор цаў.

«Мы тут аб' яда ем ся!!! Вэн джа-

ную каў ба су ку ры ную ўпер шы-

ню ў жыц ці па каш та ваў тут! Вау! 

Ммммммм. Я і не ве даў што та кое 

на огул мо жа быць! — рас каз ваў 

ён вель мі эма цы я наль на і з вя лі-

кай аса ло дай. — Ра ні цай сён ня 

еў ку ры цу без пе ні цы лі ну і сві ні ну! 

А па мі до ры на днях пры нес лі, та кія 

смач ныя, за быў ся, ка лі еў та кія! 

Ту рэц кія ес ці не маг чы ма. Па е дзем 

з ра ні цы ў кра му, на ку пім ва шай 

сма ка ты. Пры вя зём да до му — і ў 

ха ла дзіль нік. І бу дзем жыць ме сяц, 

як быц цам у Бе ла ру сі!»

Між ін шым... Ка го не пад ма неш, 

дык гэ та жы вёл на конт якас ці хар-

ча ван ня. Юрый Дзміт ры е віч рас ка-

заў, што яго вы ха ван цы ах вот на 

ядуць бе ла рус кія мяс ныя вы ра бы, 

а вось у Маск ве, бы вае, і не пры-

му сіць.

Ся мей ная спра ва
Па ва жа ны Май стар вель мі 

шмат рас казваў пра гаст ро лі. Зга-

даў факт, ка лі ў Вя лі ка бры та нію 

яго пус ка лі, а хвас та тых ар тыс-

таў — не. Дык ён на ла віў мяс цо вых 

ко шак і праз тры мес яцы зра біў з 

імі цу доў ную пра гра му...

У Бе ла ру сі, га на рыц ца ар тыст, 

яго вель мі па ва жа юць. Тут на дру-

ка ва ныя яго кні гі з цык ла «Шко ла 

да бры ні» і ін шыя... І гэ та — фі-

ласофія і рэ ка мен да цыя, як вы-

рас ціць гар ма ніч ную асо бу, як ужо 

да рос лым не стра ціць ін та рэс да 

жыц ця. Між ін шым, ме на ві та бе-

ла ру сы даў но па ча лі вы раб ляць 

ляль ку — «ко пію Кук ла чо ва».

Юрый Дзміт ры е віч — га на ро вы 

пра фе сар Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас-

тац тваў. Ён па дзя ліў ся пла на мі 

ад крыц ця фі лі яла свай го тэатра ў 

Мін ску, тым больш што ад Маск вы 

зу сім не да лё ка. Яго дзе ці, якія пра-

цяг ва юць баць ка ву спра ву, маг лі б 

дзя ліц ца сак рэ та мі май стэр ства, 

вы сту паць на на ва год ніх шоу.

Дзе ці са праў ды пай шлі па шляху 

баць кі. Ста рэй шы сын Дзміт рый 

ка ля дзе ся ці га доў та му стаў за-

слу жа ным ар тыс там Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Ён — ар тыст і пер шы 

на мес нік мас тац ка га кі раў ні ка 

тэат ра ко шак. Жон ка Дзміт рыя 

Ма ры на так са ма пра цуе ў ка лек-

ты ве. Дач ка Ка ця ры на — га лоўны 

мас так, на мес нік мас тац ка га кі-

раў ні ка па агуль ных пы тан нях тэ-

ат ра баць кі. Ма лод шы 37-га до вы 

сын Кук ла чо ва Ула дзі мір пра ца ваў 

са ліс там у зна ка мі тым ба лет ным 

тэ ат ры Па но ва ў Із ра і лі. Пас ля та го 

як скон чыў кар' е ру, па чаў так са-

ма пра ца ваць з хвас та ты мі. Ды як! 

Па ста віў ка ці ны ба лет!

Іх зор ны баць ка га на рыц ца, што 

ў спад чы ну дзе цям па кі не пра фе-

сію, якая да зво ліць заў сё ды за ра-

біць не толь кі на ка ва лак хле ба.

У Ві цеб ску зор ны клоўн вы сту-

паў з жон кай Але най Іса каў най. 

З ёй яны ра зам яшчэ з цыр ка во га 

ву чы лі шча.

«У чым сак рэт шчас лі ва га ся-

мей на га жыц ця!? У тым, што трэ-

ба быць па мяр коў ны мі. Сям'я — 

адзі нае, ад но цэ лае не трэ ба ся бе 

вы лу чаць. Ка лі вось ты ка ха еш 

жон ку, ка хан не — гэ та заў сё ды 

жа даць зда роўя і даб ра. І яна та-

бе жа дае та го ж. І ўсё на ўза ем-

нас ці. Жан чы на па він на так са ма 

ра зум най быць...», — па раз ва жаў 

на раз ві тан не і пас ля су мес на га 

фо та па бег да га няць жон ку, якая 

стро га ска за ла пе рад гэ тым, што 

хо піць раз маў ляць...

На па мяць з Ві цеб ска Юрый 

Кук ла чоў па вя зе і ку бак ад «Звяз-

ды». Па жар та ваў, што бу дзе з яго 

«чаі га няць».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва аў та ра 

і Юрыя КУК ЛА ЧО ВА.

Спе цы яль на для «Звяз ды»Спе цы яль на для «Звяз ды»

КА ЛІ КОШ КІ 
ТАН ЦУ ЮЦЬ БА ЛЕТ...

зна чыць, іх гас па дар — Юрый Кук ла чоў
Вя до мы на ўвесь свет, адзі ны на пла не це дрэ сі роў шчык 

ко шак, на род ны ар тыст РСФСР Юрый Кук ла чоў на гэ тым 

тыд ні па ра да ваў жы ха роў Ві цеб шчы ны і Ма гі лёў шчы ны 

вы ступ лен ня мі свай го тэ ат ра. Ві цеб скі ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» меў го нар не толь кі па бы ваць на ўні каль ным шоу, 

але і ўзяць экс клю зіў нае ін тэр в'ю пас ля кан цэрт най пра гра мы. 

Гу та ры лі не толь кі пра ко шак. Бы ло пры ем на па чуць 

з вус наў та ко га ча ла ве ка сло вы па ва гі і лю бо ві да Бе ла ру сі. 

Су раз моў нік раз ве ся ліў рас ка за мі пра ча ты рох ла пых, якія 

лепш за ўсіх экс пер таў вы со ка аца ні лі якасць бе ла рус кіх 

пра дук таў. А, да рэ чы, што ім лепш пра па ноў ваць па ес ці?.. 

Ці ка вая раз мо ва за цяг ну ла ся да поз ня га ве ча ра.

«Па е дзем з ра ні цы ў кра му, 
на ку пім ва шай сма ка ты. 
Пры вя зём да до му — 
і ў ха ла дзіль нік. І бу дзем 
жыць ме сяц, як быц цам 
у Бе ла ру сі!»

У Вя лі ка бры та нію яго 
пус ка лі, а хвас та тых 
ар тыс таў — не. Дык ён 
на ла віў мяс цо вых ко шак 
і праз тры мес цы зра біў з імі 
цу доў ную пра гра му...

Дзеці — заўсёды самыя ўдзячныя гледачы.

Сфатаграфаваўшыся з нашым карэспандэнтам, артыст пабег даганяць жонку.


