
59 лютага 2018 г. ЖЫЦЦЯПІС

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

А ў 1952 го дзе, пас ля за кан чэн-

ня ву чо бы Ні на Да вы дзен ка пры-

яз джае ў Мінск (да рэ чы, яе баць кі 

з Бе ла ру сі, і са ма яна на ра дзі ла ся 

ў Ві цеб ску, але по тым сям'я пе ра-

еха ла ў Ра сію: спа чат ку ў Ле нін-

град, по тым у Рас тоў-на-До не, а ў 

1939 го дзе ў Маск ву) пра ца ваць у 

Дзяр жаў ны ака дэ міч ны Вя лі кі тэ-

атр опе ры і ба ле та БССР, і з гэ та га 

ча су прак тыч на ўсё яе жыц цё бу-

дзе звя за на з гэ тым тэ ат рам. Тут 

яна тан ца ва ла кры ху больш за 

два дзе ся ці год дзі, ста ла вя ду чай 

са ліст кай, стан ца ва ла 

ўсе кла січ ныя ба ле-

ты, якія іш лі ў тэ ат ры, 

атры ма ла зван не за-

слу жа най, а по тым на-

род най ар тыст кі Бе ла-

ру сі. А пас ля сы хо ду са 

сцэ ны за ста ла ся пра-

ца ваць тут жа пе да-

го гам-рэ пе ты та рам... 

І да гэ та га ча су, у свае 

85 га доў пра цуе — вы-

кла дае кла січ ны та нец 

у ха рэа гра фіч най гім-

на зіі-ка ле джы.

Як жыць 
ярка?

...У вес ты бю лі навучальнай 

установы нас з фо та ка рэс пан дэн-

там су стра кае мі ні я цюр ная жан-

чы на з жы вым, яс ным по зір кам, 

які ро біц ца пра мя ніс тым, ка лі яна 

ўсмі ха ец ца. Час ро біць ад зна кі на 

ўсім жы вым і ні ко га не абы хо дзіць 

сва ёй ува гай, і са мыя бліс ку чыя 

ба ле ры ны ра на ці поз на сы хо дзяць 

са сцэ ны, але ба лет нае мі ну лае 

ад чу ва ец ца ў Ні не Сця па наў не да-

гэ туль — у ідэа льна роў най спі не і 

пры го жай плас ты цы рук, і яшчэ ў 

чымсь ці ня ўлоў ным (мо жа, ва ўнут-

ра най са бра нас ці?). Мы па чы на ем 

раз маў ляць — пра яе жыц цё і пра 

ўсё на све це. Га во рым пра ка фэ-

ма ро жа ныя ў Маск ве па чат ку 50-х 

(«Я па 900 грамаў ма ро жа на га там 

з'я да ла, ка лі ву чы ла ся, якое яно 

та ды бы ло смач нае!» — ус па мі-

нае, сме ю чы ся, Ні на Сця па наў на), 

пра змя нен не клі ма ту і рас та ван не 

сня гоў на по лю сах, пра ін тэр нэт і 

тэ ле ба чан не, пра на ву ку і пра На-

стас сю Ва лач ко ву, на ват пра са-

ма губ цаў і вя лі кі цуд жыц ця... Ну і, 

зразумела, пра ба лет.

І мне хо чац ца пры вес ці за раз 

фраг мен ты раз мо вы са сва ёй 

зна ка мі тай су раз моў ні цай і ней кія 

мо ман ты, якія я вы ра шы ла аба зна-

чыць (мо жа, за ліш не сме ла?) як 

пра ві лы, маг чы ма, вы сно вы — як 

жыць плён на, доў га, яр ка — і быць 

шчас лі вым.

Та кім чы нам...

Знай сці 
сваю спра ву

«Да сяг нуць мож на амаль уся го, 

усё мож на раз віць, на ват ка лі і ня-

ма ней кіх асаб лі вых за дат каў, ка лі 

пры ро да і не да да ла штось ці — гэ-

та я ве даю дак лад на. Але трэ ба 

па ста віць мэ ту і па ста ян на пра ца-

ваць над ёй. Я, на прык лад, ка лісь ці 

па ста ві ла пе рад са бой мэ ту стаць 

не прос та ба ле ры най, а вя ду чай 

са ліст кай, тан ца ваць га лоў ныя 

пар тыі — і дасягнула гэтага.

...І за раз па ста ян на ка жу сва ім 

ву ча ні цам, што ў іх па він на быць 

мэ та ў жыц ці. На вош та вы прый-

шлі ў ба лет? Да ча го імк ня це ся? 

Ча го хо ча це: прос та тан ца ваць у 

кар дэ ба ле це ці ча гось ці боль ша-

га?»

«Ка лі я ву чы ла ся ў Маск ве, 

шмат ха дзі ла на па ста ноў кі дра ма-

тыч ных тэ ат раў, і ця пер прывіваю 

гэ та сва ім вуч ням. Бо ў ба ле це трэ-

ба не толь кі тан ца ваць — не аб ход-

на быць вы раз ным, нес ці воб раз, 

быць ар тыс там. Гэ та май стэр ства 

трэ ба ўбі раць у ся бе, на вед ва ю чы 

дра ма тыч ныя спек так лі. І трэ ба 

аба вяз ко ва ха дзіць у фі лар мо нію, 

каб на ву чыц ца ад чу ваць усе ню-

ан сы му зы кі...»

Ба лет — гэ та не ве ра год на пры-

го жа, але за ку лі са мі ёсць тое, ча го 

не ба чаць гле да чы — раз бі тыя ў 

кроў па зног ці на на гах, сцёр тыя 

паль цы, бо лі ў мыш цах... Вель мі 

хут ка знош ва юц ца су ста вы, та-

му ба ле ры ны ра на сы хо дзяць на 

пен сію. «А яшчэ боль шыя на груз-

кі — на нер во вую сіс тэ му, — да дае 

Ні на Сця па наў на. — З-за дзі ка га 

хва ля ван ня пе рад вы ха дам на сцэ-

ну, поў най эма цы я наль най ад да чы 

пад час спек так ля... Але з ба ле та 

яшчэ ні хто не сы хо дзіў, ні хто не 

кі даў яго па сва ёй во лі. Та му што 

ён за цяг вае. Ня гле дзя чы на пот, 

боль, ка ла саль ныя на груз кі... Ён 

до рыць ней кі асаб лі вы ўнут ра ны 

стан, гэ та цяж ка рас тлу ма чыць... 

Дзіў ныя, не за быў ныя эмо цыі... А 

па чуц цё, ка лі ты пас ля спек так ля 

ста іш на па кло не, не па раў наль на 

ні з чым!»

...На пэў на, гэ та да ты чыц ца лю-

бой лю бі май спра вы, ка лі зай мац-

ца ёю з поў най са ма ад да чай: яна 

мно га га па тра буе, але пры гэ тым 

дае яшчэ больш.

Быць заўсёды 
ў форме

Нель га ўзяць і на ву чыц ца тан-

ца ваць раз і на заўж ды. Не аб ход на 

па ста ян на пад трым лі ваць фор му 

і ўдас ка наль ваць май стэр ства. 

Ні я кае на тхнен не не да па мо жа 

зра біць 32 фу э тэ, а вось да ве дзе-

ны да аў та ма тыз му кож ны рух — 

да па мо жа.

«Ка лі да зво ліш са бе рас сла біц-

ца, на на ступ ны дзень тан ца ваць 

ужо на шмат ця жэй, ад чу ван ні ад 

мыш цаў зу сім ін шыя, — ка жа Ні на 

Сця па наў на. — Зна чыць — нель га 

пра пус ціць ні дня! Да га няць по тым 

вель мі скла да на, мыш цы хут ка 

«рас пус ка юц ца», іх трэ ба ста віць 

на мес ца. Та му ў мно гіх ба ле рын 

ня ма дзя цей. Я са ма праз тры ме-

ся цы пас ля на ра джэн ня сы на ўжо 

тан ца ва ла «Спя чую пры га жу ню». 

Мне бы ло та ды 28 га доў, я хут ка 

ўвай шла ў нор му...»

Ні не Да вы дзен цы бы ло не зай-

маць пра ца ві тас ці. На сай це гіс-

то ры ка і тэ ат раль на га кры ты ка 

Дзя ні са Мар ці но ві ча пры во дзіц-

ца ўспа мін вя до ма га да след чы ка 

ба ле та Юліі Чур ко: «На ват са мыя 

пра ца здоль ныя не маг лі ўгнац ца 

за ёй (Ні най Да вы дзен кай. — заўв. 

аўт.) у той са праў ды аст ра на міч-

най коль кас ці паў то раў кож на га 

па, з да па мо гай якіх яна да ма га-

ла ся лёг кас ці і чыс ці ні іх вы ка нан-

ня. Ме на ві та яна даў жэй за ўсіх 

за ста ва ла ся ў ба лет най за ле, гэ та 

яна ка рыс та ла ся лю бой маг чы мас-

цю, каб ліш ні раз зра біць з парт нё-

рам цяж кую пад трым ку, вы ка наць 

пі ру э ты, прай сці ва ры я цыю...»

І ця пер яна пра цуе, хоць і пры-

зна ец ца: «Вель мі стам-

ля ю ся. Ча сам бы вае: на-

да ку чы ла ўсё, не ха чу! 

Але ўстаю ран кам, та му 

што трэ ба: у мя не ёсць 

урок, я па він на быць у 

фор ме. І ёсць яшчэ неш-

та... Вось мае дзяў чын-

кі ро бяць рух, а я ка жу: 

«Ла пат ку тры май! Ру ку 

па цяг ні!» — і са ма ва 

ўяў лен ні ўсё гэ та раб-

лю, пра цуе неш та та кое 

ўнут ры, не ве даю, як гэ-

та рас тлу ма чыць... Ка лі 

рых тую ва ры я цыі, якія 

са ма ка лісь ці тан ца ва ла, 

ус па мі наю ню ан сы — гэ та ўсё ўнут-

ры вель мі моц на пра жы ва ец ца, на 

ўзроў ні па чуц цяў. І, на пэў на, да-

па ма гае. Ад на мая сяб роў ка, якая 

так са ма ка лісь ці тан ца ва ла ў ба ле-

це, увесь час ка жа: «На вош та ты 

пра цяг ва еш пра ца ваць? Та бе ўсё 

роў на ні хто пом нік не па ста віць!» 

Ад каз ваю: «Я не з-за пом ні ка пры-

хо джу на ра бо ту. Прос та я ў ру ху, 

я па трэб ная, у мя не ёсць зно сі ны 

з людзь мі, я ад чу ваю амаль тыя ж 

хва ля ван не і па чуц ці, як ка лісь ці... 

І я так люб лю гэ тыя мо ман ты, ка лі 

іг рае кан цэрт май стар! Пад па рад-

коў ва ю ся ме ло дыі, апы на ю ся ва 

ўла дзе му зы кі... Я ўпэў не на: лепш 

быць тан ка ску рым ча ла ве кам, і яр-

ка, вост ра ад чу ваць пры га жосць 

мас тац тва і жыц ця...»

Навучыцца 
атрымліваць 
асалоду ад працы

«На ша пра фе сія цяж кая, у яе 

вель мі цяж ка ўвай сці і за ста вац ца. 

Збо ку мож на па ду маць: і на вош та 

лю дзі ў яе ідуць, на вош та ім гэ та 

трэ ба? Але для не ка то рых у гэ тым 

і за клю ча ец ца сэнс. Быць у рас-

слаб ле нас ці — хі ба ж гэ та паў на-

вар тас нае жыц цё? Вось ка лі ты 

пра цу еш над са бой, пе ра адоль-

ва еш ся бе, та ды ў мо мант, ка лі 

мо жаш ад па чыць, ты па-са праўд-

на му, у поў ную моц ад чу ва еш гэ-

тую аса ло ду ад рас слаб ле нас ці, а 

ўвесь час жыць так — гэ та не тое, 

і за да валь нен не ад гэ та га так са ма 

не тое...»

За ня ткі ў ха рэа гра фіч най гім-

на зіі-ка ле джы па чы на юц ца ў 8.30. 

Ні на Сця па наў на пад ні ма ец ца 

а па ло ве шос тай. «Каб па спець 

пры вес ці ся бе ў па ра дак», — тлу-

ма чыць.

Ужо шмат га доў кож ны дзень 

ад ра зу пас ля абу джэн ня яна вы-

кон вае цэ лы комп лекс, рас пра-

ца ва ны са ма стой на, які скла да-

ец ца з са ма ма са жу, кроп ка ва га 

ма са жу, фі зіч ных прак ты ка ван няў 

і рас цяж кі. Ней кія па ра ды ўзя ла з 

кніг, штось ці па чу ла ў пе ра да чах, 

пры све ча ных зда роўю, па тэ ле-

ві за ры. «Трэ ба пры вес ці ся бе ў 

то нус, пры му сіць мыш цы па пра-

ца ваць. Вось гэ тая мыш ца (па-

каз вае на сцяг но зза ду) — гэ та 

фак тыч на на ша дру гое сэр ца, яе 

аба вяз ко ва трэ ба рас пра цоў ваць. 

На ёй, між ін шым, і ўвесь ба лет 

вы бу да ва ны... Я пра пра цоў ваю і 

кож ны паль чык на на гах. А сплю, 

між ін шым, усё жыц цё га лы шом, 

ні я кіх нач ных ка шуль! Гэ та я ўзя ла 

ад ёгаў. По тым, ка лі ўстаю і апра-

наю ха лат, аба вяз ко ва ад чы няю 

дзве ры на бал кон і ды хаю па Пар-

фі рыю Іва но ву: «ем па вет ра» — і 

так 20 ра зоў.

...Карм лю ко шак і іду ў душ. 

У ван ным па коі ста іць літ ро вая 

бу тэль ка з ад мыс ло вым рас тво-

рам (на літр ва ды дзве ста ло выя 

лыж кі со лі і ста ло вая лыж ка во ца-

ту). Пас ля ду шу аб лі ваю ся бе ім, 

бя ру жорст кую шчот ку і ша рую 

ўсё це ла так, каб га рэ ла. І ні ко лі 

не вы ці ра ю ся! Усё гэ та дае ба дзё-

расць. Я га доў 50 ужо так раб лю. 

І хва рэю на пра сту ду вель мі рэд-

ка, у тым лі ку дзя ку ю чы гэ та му, 

я ду маю».

Сня да нак у Ні ны Сця па наў ны 

мі ні я цюр ны. «Звы чай на гэ та ка ва 

з вярш ка мі, ва ра нае яй ка і ка ва-

лач кі тры бе ла га хле ба, — ка жа 

яна. — Апош нім ча сам куп ляю 

не бе лы хлеб, а фран цуз скі, ён 

ця пер пра да ец ца ў на шай бу лач-

най ка ля до ма — там ня ма цук-

ру. Да зва ляю са бе тро хі мас ла. 

На на ступ ны дзень мой сня да нак 

мо жа скла дац ца толь кі з ку бач ка 

ка вы і не каль кіх лус та чак сы ру — 

і ўсё. Ні я кіх каш я не ем і ні ко лі 

не ела. Ча сам раб лю са ма тва-

ра жок... У цэ лым, ста ра юся ес ці 

менш мяс но га і са лод ка га, хоць 

вель мі люб лю пі рож ныя. Але я 

не фа нат ка ў гэ тых пы тан нях, ча-

сам па ня дзе лях да зва ляю са бе 

пі рож нае...»

«Усё ем без хле ба, ра ней 

на огул не маг ла да зво ліць са бе ні-

чо га муч но га. Ка лі тан ца ва ла, уве-

чары, на ту раль на, ні чо га не ела, 

і пас ля спек так ля так са ма. Не ка-

то рыя ба ле ры ны вя чэ ра лі пас ля 

спек так ля, а мне толь кі вель мі ха-

це ла ся піць. Усё бы ло пад па рад-

ка ва на ба ле ту...»

«Пры маць 
лю бы ўзрост 
з удзяч нас цю»

Ар тыс ты ба ле та ра на сы хо-

дзяць на пен сію — у 39 га доў, праз 

20 га доў пра цы на сцэ не. Мно гія 

пе ра жы ва юць гэ та вель мі ба лю-

ча... «Я пай шла зу сім спа кой на, 

та му што пад рых та ва ла ся бе да 

гэ та га, за га дзя ся бе на строй ва ла, 

што трэ ба сыс ці свое ча со ва, — ус-

па мі нае Ні на Сця па наў на. — Але 

за ста ла ся пра ца ваць у тэ ат ры рэ-

пе ты та рам: рых та ва ла ар тыс таў 

для сцэ ны. По тым 10 га доў вы кла-

да ла та нец опер ным спе ва кам у 

кан сер ва то рыі, та му што яны так-

са ма па він ны ва ло даць пры го жай 

плас ты кай. Я жы ву на ву лі цы Чы-

чэ ры на, по бач з опер ным тэ ат рам. 

Ка лі іду на мет ро, ча сам су стра каю 

сва іх бы лых вуч няў. Усе яны ўжо 

атры ма лі зван ні...»

«Ця пер у мя не вы пуск ны клас у 

ха рэа гра фіч най гім на зіі-ка ле джы. 

Рых ту ем ся да кан цэр та, які па ка-

жам пе рад япон ца мі. У нас ву чац ца 

не толь кі бе ла ру сы, але і дзяў чын кі 

з Ра сіі — Ка лі нінг ра да, Маск вы, 

Пе цяр бур га, а так са ма Укра і ны, 

Япо ніі... Япон кі, як пры яз джа юць, 

ад ра зу ж па чы на юць ву чыць рус-

кую мо ву, і за па ру га доў доб ра ёю 

ава лод ва юць, та му ні я кіх моў ных 

цяж кас цяў ня ма. Да та го ж, вы-

кла дан не ха рэа гра фіі ад бы ва ец ца 

на па ло ву на фран цуз скай мо ве, 

та му што ўсе наз вы ру хаў — на 

фран цуз скай.

...Ця пер дзяў чын кі больш воль-

ныя і раз ня во ле ныя. Мы ка лісь ці па 

струн цы пе рад пе да го га мі ха дзі-

лі... І бы лі больш скан цэнт ра ва ныя 

на сва ёй пра фе сіі, а ў су час ных 

дзя цей шмат спа ку саў — ін тэр нэт, 

ма біль ныя тэ ле фо ны... І яшчэ я за-

раз ня рэд ка на зі раю ў іх за вы ша-

ную са ма ацэн ку. Яны тра пі лі сю ды 

і ду ма юць, што ўжо ба ле ры ны, але 

ад на спра ва па сту піць... Каб стаць 

ба ле ры най, трэ ба вель мі шмат 

пра ца ваць...»

***

І гэ та, ма быць, га лоў ныя сло вы, 

якім пад па рад коў ва ец ца на ша ге-

ра і ня ўсё сваё доў гае, цяж кае, але 

та кое на сы ча нае і пры го жае жыц-

цё. А без пра цы не бы ло б ні гэ тай 

пры га жос ці, ні зда роўя, ні, мо жа, 

і даў га лец ця...

Свят ла на БУСЬ КО.

«ДА СЯГ НУЦЬ МОЖ НА «ДА СЯГ НУЦЬ МОЖ НА 
АМАЛЬ УСЯ ГО, КА ЛІ АМАЛЬ УСЯ ГО, КА ЛІ 
ПА СТА ВІЦЬ МЭ ТУ...»ПА СТА ВІЦЬ МЭ ТУ...»
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