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«Нам ска за лі, 
што гур ток бу дзе 
вес ці са праўд ны 
ар тыст»

— У гэ тым цэнт ры шмат 

уся ля кіх гурт коў (ма ец ца на 

ўва зе ТЦСАН Каст рыч ніц ка-

га ра ё на ста лі цы. — Аўт.), 

і рап там мы да вед ва ем ся, 

што ар га ні зоў ва ец ца яшчэ 

адзін — тан ца валь ны, — ка-

жа ўсмеш лі вая, ма ла джа вая 

Ні на Па па на ва (70 га доў). — 

Нам ска за лі, што яго бу дзе 

вес ці са праўд ны ар тыст. 

Усім ста ла ці ка ва, мно гія 

тут жа за пі са лі ся... Але по-

тым боль шасць ад се я ла ся. 

Бо тут трэ ба вель мі ха цець тан-

ца ваць, па ста ян на вы клад вац ца. 

Та му ад быў ся на ту раль ны ад бор. 

Я заў сё ды лю бі ла тан ца ваць і вель-

мі ха це ла на ву чыц ца ра біць гэ та 

па-са праўд на му пры го жа, але не 

зай ма ла ся ра ней на па ста ян най 

асно ве і пра віль на ру хац ца не ўме-

ла. Так што ўпер шы ню па ча ла тры 

га ды та му, у 67...

Яр кая, энер гіч ная Лю боў Квар-

таль ная (58 га доў) прый шла ў ка-

лек тыў год та му. Вель мі ста ра ла ся 

ўліц ца, до ма пе рад люс тэр кам ад-

пра цоў ва ла ру хі: «бі ла» час туш кі, 

па ва ро ты паў та ра ла, усё як на-

ле жыць. «Наш кі раў нік нам ка жа: 

едзе це ў транс пар це — сло вы ву-

чы це, му зы ку ўспа мі най це, — рас-

каз вае яна. — У нас усё па-сур'-

ёз на му, не ду май це! За гэ ты год 

ужо з'я віў ся пра фе сі я на лізм: на ват 

вы сту па ю чы на не зна ё май сцэ не, 

мо жам са брац ца, і тан цу ем так, 

што за ла тут жа за во дзіц ца: пляс-

кае, пад пя вае».

«Та му што Вя ча слаў Клаў дзі-

е віч вель мі шмат у нас уклаў, — 

пад хоп лі вае па зі тыў ная, упэў не-

ная ў са бе Ва лян ці на Анд ры я на ва 

(68 га доў). — Ву чыў, каб мы бы-

лі ар тыст ка мі: пры го жа ру ха лі ся, 

усмі ха лі ся, ра бі лі пра віль на па клон, 

бы лі ў кан так це з гле да чом — вось 

та кія ўся кія ню ан сы акра мя са міх 

тан цаў».

Да рэ чы, Клаў дзій тут ня ма, але 

ўдзель ні цам гру пы вель мі спа да-

ба ла ся імя па баць ку іх кі раў ні-

ка — Вя ча сла ва Уша ко ва. Ад сюль 

і не тры ві яль ная і та кая па зі тыў ная 

наз ва гру пы — «Ня ўрымс лі вая 

Клаў дзія».

«Не мог без сцэ ны — 
чуў у сне 
апла дыс мен ты»

Іх кі раў ні ку Вя ча сла ву Клаў дзі-

е ві чу за раз 71. Бія гра фія ў яго ці-

ка вая, сцэ ніч ны во пыт ве лі зар ны. 

У свой час ён скон чыў ха рэа гра фіч-

нае ву чы лі шча ў Кі шы нё ве, па чы-

наў кар' е ру ў дзяр жаў ным ан самб лі 

на род на га тан ца Мал даў скай ССР 

«Жок» (наз ва ан самб ля азна чае 

«та нец»). Да вя ло ся зды мац ца і ў кі-

но, у тым лі ку ў вя до мым і лю бі мым 

міль ё на мі тэ ле гле да чоў «Вя сел лі ў 

Ма лі наў цы».

— Мы бы лі ў пра цяг лым кан-

цэрт ным тур нэ і па він ны бы лі пай-

сці пас ля яго ў ад па чы нак, — ус-

па мі нае Вя ча слаў Уша коў. — І тут 

уся му ан самб лю па сту пае пра па-

но ва ад Ле нін град скай кі на сту дыі 

паў дзель ні чаць у здым ках но ва га 

філь ма. Мы, вя до ма, па га дзі лі ся. 

Здым кі пра хо дзі лі ў Пал таў скай 

воб лас ці, у ма лень кай вё сач цы 

Пяс кі, не да лё ка ад га рад ка Луб-

ны. Вель мі ма ляў ні чыя мяс ці ны! 

І ўдзель ні ча лі ў здым ках ледзь не 

ўсе зор кі та га час на га кі не ма то гра-

фа — цэ лая пле я да цу доў ных ак-

цё раў! Жы лі мы як ад на вя лі кая 

сям'я — тут жа па сяб ра ва лі адзін з 

ад ным, ра зам пра ца ва лі і ад па чы-

ва лі ўсе, акра мя хі ба што Мі ка лая 

Слі чэн кі, які іг раў Пят ра Бе са раб-

ца, па моч ні ка На за ра Ду мы. Ён ня-

даў на ажа ніў ся і, як толь кі вы па даў 

воль ны дзень, ля цеў у Маск ву, да 

ма ла дой жон кі, а ў на шых вя чор ках 

і вы хад ках амаль не ўдзель ні чаў. 

Ле та бы ло га ра чае, укра ін скае ся-

ло — вель мі ка ла рыт нае, а пры сут-

ныя на зды мач най пля цоў цы лю-

дзі — яр кія, та ле на ві тыя і вя сё лыя, 

бо прак тыч на ўсе — ка ме дый ныя 

ак цё ры. Так што ат мас фе ра бы-

ла не за быў ная. Днём здым кі, а як 

сцям нее — нач ныя ку пан ні...

Рас каз ваць пра тыя два ме ся-

цы зды мак мой су раз моў нік мо жа 

га дзі на мі. І, да рэ чы, Вя ча слаў Уша-

коў удзель ні чаў у гэ тым філь ме не 

толь кі як тан цор. Ма ла дая ка был ка 

Лас таў ка, якая да гэ та га ні ра зу 

не бы ла пад сяд лом, за слу жа на-

га ар тыс та, яко му яе да лі, тут жа 

скі ну ла. Той, па крыў дзіў шы ся, ад-

мо віў ся зды мац ца і з'е хаў да до му. 

«А я ска заў: да вай це я на яе ся-

ду! — ус па мі нае наш ге рой. — 

Сеў — і яна ста ла мя не слу хац ца! 

Так я па чаў зды мац ца яшчэ і ў 

якас ці кон ні ка!»

По тым Вя ча слаў Уша коў ад-

слу жыў у ар міі ў Адэ се, скон чыў 

у Маск ве Ін сты тут куль ту-

ры, з'е хаў па раз мер ка ван ні 

ў Ка лі нінг рад... І ўжо ад туль 

у 1979 го дзе з жон кай і ма-

лень кім сы нам па за пра шэн ні 

ка фед ры ха рэа гра фіі на ша га 

Ін сты ту та куль ту ры пры ехаў 

у Мінск. Тут і за стаў ся вы-

кла даць сцэ ніч ны та нец у 

ха рэа гра фіч ным ву чы лі шчы 

і Ін сты ту це куль ту ры.

«У да лей шым жон ка да-

зво лі ла мне вяр нуц ца на 

сцэ ну, та му што мя не вель мі 

цяг ну ла ту ды, на ват па на чах 

чуў у сне апла дыс мен ты», — 

ус па мі нае ён. Пра ца ваў у 

ад ным са ста ліч ных джа-

за вых ка лек ты ваў, за тым у 

Бел дзярж фі лар мо ніі са ліс там эст-

ра ды. Вы кон ваў тан цы на ро даў 

све ту, амаль 20 га доў вы сту паў у 

стэп-ду э це «Джэс лаў» з ад ной са 

сва іх ву ча ніц.

Вый шаў на пен сію Вя ча слаў 

Уша коў у 2004 го дзе, але ра бо ту 

не кі нуў. Пра ца ваў у ан самб лях 

на род на га тан ца, та кіх як «Кры-

жа чок» і ін шыя, ха рэо гра фам і рэ-

жы сё рам, але ў 68 га доў па ста не 

зда роўя ўсё ж прый шло ся сыс ці. 

Праў да, ся дзець до ма склаў шы 

ру кі і, па сло вах Вя ча сла ва Клаў-

дзі е ві ча, «з ды яг на зам у га ла ве», 

яму зда ва ла ся не маг чы мым. І ён 

вы ра шыў чымсь ці за няц ца.

— Ад ной чы, пра хо дзя чы мі ма 

бу дын ка на Бры леў скай, 3, уба-

чыў, што па мя ня ла ся шыль да, і 

вы ра шыў па ці ка віц ца, што ж гэ та 

та кое — тэ ры та ры яль ны цэнтр са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-

ніц тва. Мя не, да ве даў шы ся, што 

я ар тыст ба ле та і ха рэо граф, тут 

жа пад ха пі лі! — смя ец ца Вя ча слаў 

Уша коў. — А я да гэ та га і імк нуў ся. 

І быў ра ды, ка лі мне пра па на ва лі 

быць ва лан цё рам. Жон ка, вя до ма, 

не вель мі за да во ле ная, што я пра-

цую бяс плат на. Яна лю біць шо пінг, 

ёй увесь час хо чац ца аб но вак, а я 

ра ды, што не пад улад ны па доб най 

спа ку се. Та му плю нуў на ўсё: пен-

сія якая-ні я кая ёсць, і доб ра. Мне 

пра па ноў ва лі ва ры янт, ка лі ўсе 

ўдзель ні кі ан самб ля зда юць пэў-

ную су му за за ня ткі (у не ка то рых 

гурт ках так склад ва юц ца). Але я 

гэ та га не за ха цеў. Ска заў: мой ка-

лек тыў бу дзе бяс плат ны, я са сва іх 

удзель ніц ні руб ля не вазь му.

«Пуб лі ка мя не 
да гэ туль лю біць»

У Вя ча сла ва Уша ко ва, да рэ чы, 

уся сям'я ар тыс тыч ная. Жон ка так-

са ма бы лая тан цор ка, сын за раз 

вы сту пае ў Вя лі кім тэ ат ры опе ры і 

ба ле та. І сам Вя ча слаў Клаў дзі е віч 

не ў ста не раз ві тац ца са сцэ най.

— На сён ня я пад рых та ваў 

шэ раг тан ца валь ных ну ма роў, 

якія вы кон ваю, се дзя чы на крэс-

ле, па коль кі па ста не зда роўя не 

ма гу тан ца ваць сто я чы, — ка жа 

ён. — Та кіх як, на прык лад, «Сум 

цы га на»: ста ры цы ган ужо не мо-

жа тан ца ваць, але ду ша ўсё роў на 

про сіць гэ та га, і ён ад бі вае ча чот-

ку, се дзя чы на ла ве. Гэ ты ну мар 

ня даў на за няў пер шае мес ца на 

ад ным з кон кур саў. А яшчэ я вы ра-

шыў па чаць спя ваць. Узяў не каль кі 

ўро каў у пе да го га па ва ка ле і ўжо 

са браў рэ пер ту ар. Усе пес ні вя сё-

лыя, за вад ныя, яны ўзды ма юць на-

строй, то нус, і ў іх мож на ўста віць 

тан ца валь ныя ка ва лач кі. Лі та раль-

на тры дні та му вы ка наў тры свае 

пес ні на кан цэр це — гле да чы пры-

ня лі іх вы дат на. Вель мі ха чу яшчэ 

пра спя ваць «Май скі вальс» Іга ра 

Лу чан ка.

— Ска жы це, чым вас так пры-

ваб лі вае сцэ на? — не вы трым лі-

ваю я.

— Ка лісь ці я ска заў так: бу ду 

пра ца ваць столь кі, коль кі пуб лі ка 

бу дзе мя не пры маць. Ка лі я па кі ну 

сцэ ну не пад апла дыс мен ты, без 

вы кры каў «бра ва!», на на ступ ны ж 

дзень па дам за яву на зваль нен не. 

Мне вель мі па трэб на гэ тая ўва га 

пуб лі кі.

— А як жа мно гія лю дзі абы хо-

дзяц ца без лю бо ві пуб лі кі і, зда-

ец ца, ня дрэн на жы вуць?

— Яны яе прос та не ве да юць, — 

усмі ха ец ца Вя ча слаў Клаў дзі е-

віч. — А ка лі ча ла век ад чуе сцэ-

ну і цяп ло за лы... Гэ та на столь кі 

«за вяз вае», ледзь ці не род ніць з 

гле да ча мі, і пас ля кан цэр ту ты га-

то вы з імі аб ды мац ца, ад чу ва еш 

гэ тыя флю і ды, па ток лю бо ві, які 

льец ца ад ця бе да лю дзей — і ад 

іх на зад да ця бе... Та му я не ма гу 

сыс ці прос та так. Ска жу шчы ра: 

ма ру па мер ці на сцэ не.

...Зрэш ты, гэ та ён га то вы ад-

клас ці га доў так на двац цаць. На-

пе ра дзе яшчэ шмат пла наў, ды і 

«Ня ўрымс лі вая Клаў дзія» мае ў ім 

вя лі кую па трэ бу. «Ка лі мы толь кі 

па чы на лі, усе бы лі за кам плек са ва-

ныя, а ця пер дзя ку ю чы Вя ча сла ву 

Клаў дзі е ві чу мы так раз ня во лі лі ся, 

знай шлі ў са бе рэ зер вы, рас квіт не-

лі! Як быц цам бы ўсё жыц цё тан ца-

ва лі! — на пе ра бой ка жуць удзель ні-

цы ка лек ты ву. — І по тым, мы адзін 

ад на му па трэб ныя: тэ ле фа ну ем ад-

на ад ной, па мя та ем дні на ра джэн ня 

кож най з нас. Ра зам у тэ ат ры хо-

дзім, у кі но, на эк скур сіі па Бе ла ру сі 

ез дзім... Са мае га лоў нае — да ём 

ад на ад ной цяп ло. Ка ра цей, у нас 

ця пер трэ цяя ма ла досць, і яна ў нас 

пры го жая! Мы ўсе спра вы кі да ем, 

каб па спець на рэ пе ты цыю!»

Да рэ чы, тут спра ба ва лі пры цяг-

нуць тан ца ваць і муж чын, і не ка то-

рыя на ват пры хо дзі лі па гля дзець, 

але ні адзін не за тры маў ся. «Прос-

та яны ад ра зу ра зу ме юць, што не 

змо гуць кан ку ры ра ваць з на шым 

Вя ча сла вам Клаў дзі е ві чам!» — 

жар ту юць жан чы ны...

Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Са ліст эст ра ды, 
які зды маў ся 
ў «Вя сел лі ў Ма лі наў цы», 
ву чыць жан чын 
ва ўзрос це 60+ тан цам

«У НАС ЦЯ ПЕР ТРЭ ЦЯЯ МА ЛА ДОСЦЬ, «У НАС ЦЯ ПЕР ТРЭ ЦЯЯ МА ЛА ДОСЦЬ, 
І ЯНА ВЕЛЬ МІ ПРЫ ГО ЖАЯ!»І ЯНА ВЕЛЬ МІ ПРЫ ГО ЖАЯ!»

«Ка лі б нас 20—30 га доў та му спы та лі: «Ці вы га то выя вось у та кім 

уз рос це, як ця пе раш ні, па чаць тан ца ваць на сцэ не?» — мы б 

толь кі за га ла ву сха пі лі ся! — смя юц ца ўдзель ні цы тан ца валь най 

гру пы «Ня ўрымс лі вая Клаў дзія». — А ця пер, ужо глы бо ка на 

пен сіі, мы ад кры лі для ся бе но вы свет. І ад чу ва ем ся бе ма ла ды мі! 

Па леп шы ла ся па ста ва, са ма ад чу ван не... А коль кі па зі ты ву 

да да ло ся! Бу дзем спа дзя вац ца, што ўся кія «аль цгей ме ры» 

і «пар кін со ны» ця пер не для нас!»


