
Па ва га і цеп лы ня, з які мі ста вяц-

ца да вы клад чы цы ў сце нах род най 

гім на зіі-ка ле джа, ад чу ва юц ца лі та-

раль на на ўва хо дзе. Вах цёр ка бес-

па мыл ко ва вы зна чае мэ ту на ша га 

ві зі ту: «Да Кла ры Мі ка ла еў ны? Яна 

ў апош нія дні — на рас хват. Гэ та 

ад на з на шых най леп шых пе да го-

гаў — яе вы ха ван кі з між на род ных 

кон кур саў без уз на га род не вяр та-

юц ца. Хто з ёй мо жа па раў нацца?» 

І не дзі ва, бо 73 га ды Кла ра Ма лы-

ша ва пры свя ці ла мас тац тву. Пас ля 

за кан чэн ня ха рэа гра фіч на га ка ле-

джа 22 га ды слу жы ла ў гор каў скім, 

чэ ля бін скім і мін скім тэ ат рах опе-

ры і ба ле та. Яна вы ка на ла ка ля 

двух дзя сят каў соль ных пар тый, 

у тым лі ку Джуль е ты, Па пя луш-

кі, Эс ме раль ды, Жы зэлі. За вяр-

шыў шы тан ца валь ную кар' е ру, на 

пра ця гу 15 га доў бы ла мас тац кім 

кі раў ні ком Мінск ага ха рэа гра фіч-

на га ву чы лі шча (ця пер Бе ла рус кая 

дзяр жаў ная ха рэа гра фіч ная гім на-

зія-ка ледж), тут вы кла дае і сён ня. 

Вы ха ва ла не толь кі доб рую трэць 

ар тыс таў Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і 

ба ле та Бе ла ру сі — яе дзе ці, На тэ ла 

і Дзя ніс Да дыш кі лі я ні, так са ма ста лі 

ад мет ны мі тан цоў шчы ка мі. На тэ ла 

мае зван не за слу жа най ар тыст кі 

Бе ла ру сі.

— Кла ра Мі ка ла еў на, што 

пры му шае вас кож ную ра ні цу 
іс ці на ра бо ту?

— Лю боў да пра фе сіі. А яна ў 

сваю чар гу па тра буе ад мя не твор-

час ці, пад тры ман ня пэў на га ўзроў-

ню. Дзе ці ж па він ны ў та бе ба чыць 

най перш пра фе сій на га пе да го га. 

Ты іх ву чыш пра фе сіі, і ад та го, як 

гэ та ро біш, бу дзе за ле жаць якасць 

іх пра цы, іх пра фе сій ны лёс.

— У чым сак рэт ва шай вы дат-

най фі зіч най фор мы?

— Тры маць ся бе ў то ну се вель-

мі важ на. Праў да, чым ста рэй шай 

ста но віш ся, ты больш 

на ма ган няў да во дзіц ца 

пры кла даць. Кож ную ра-

ні цу раб лю гім нас ты ку, 

каб пры вес ці мыш цы ў 

па ра дак. Ка лі не пра ца-

ваць над са бой што дзень, 

гэ та вель мі хут ка ада б'ец-

ца на са ма ад чу ван ні.

— Ка лі вы вы ра шы лі стаць 

ба ле ры най?

— Я на ра дзі ла ся ў 1935 го дзе ў 

Гор каў скай воб лас ці (ця пер Ні жа-

га род ская. — Аўт.). Баць ка быў 

ка пі та нам рач но га фло ту, усё ле та 

мы пра во дзі лі на Вол зе. Пе ра жы-

лі вай ну, і ў 1945 го дзе, па коль кі 

я бы ла вель мі жва вая і эма цы я-

наль ная, ма ма вы ра шы ла ад даць 

мя не ў Гор каў скае ха рэа гра фіч нае 

ву чы лі шча. Там я пра ву чы ла ся тры 

га ды. З Перм ска га ха рэа гра фіч-

на га ву чы лі шча да нас пры еха лі 

вы клад чы кі і са 150 ча ла век ада-

бра лі 15 — трое хлоп цаў і ас тат-

нія дзяў ча ты, я бы ла ў іх лі ку. Так 

я пе ра еха ла на ву чо бу ў Перм. 

У 1955 го дзе скон чы ла Перм скае 

ха рэа гра фіч нае ву чы лі шча. Пас-

ля пра ца ва ла ў Гор каў скім тэ ат ры 

опе ры і ба ле та, по тым — у Чэ ля-

бін ску, а з 1965 го да — у Мін ску, у 

тэ ат ры опе ры і ба ле та.

— У Мінск вы пры еха лі ра зам 

з му жам, зна ка мі тым рэ жы сё-

рам-па ста ноў шчы кам Ата рам 

Да дыш кі лі я ні. Як вы з ім па знаё-

мі лі ся?

— Ка лі пра ца ва ла ў Гор кім 

пас ля ха рэа гра фіч на га ву чы лі-

шча, ён пры ехаў у наш тэ атр у 

якас ці ба лет май стра. Па ба чыў 

мя не на сцэ не, у ра бо це, а по тым 

за вя за лі ся і аса біс тыя ад но сі ны. 

У 1956 го дзе мы пе ра еха лі ў Чэ-

ля бін скі ака дэ міч ны тэ атр опе ры і 

ба ле та, ён там пра ца ваў га лоў ным 

ба лет май страм. У 1964 го дзе яго 

за пра сі лі ў Мінск.

— Вам спа да баў ся го рад, 

тэ атр?

— Ця пер Мінск стаў на шмат 

пры га жэй шы, та ды быў больш 

прос ты. А тэ атр мне ад ра зу спа-

да баў ся. Але спа чат ку ад чу ва ла я 

ся бе не вель мі ўтуль на. У ар тыс-

тыч ным ася род дзі заў сё ды ня прос-

тыя ста сун кі, ха пае і зайз драс ці, а 

я яшчэ і жон ка га лоў на га ба лет-

май стра... Ха це ла ся вяр нуц ца на-

зад у Чэ ля бінск, дзе мя не ве да лі і 

лю бі лі, дзе ні ко му ні чо га не трэ ба 

бы ло да каз ваць. Я на той час ужо 

ме ла зван не за слу жа най ар тыст кі 

РСФСР... Але пе ра жы ла ўсё, і да 

42 га доў слу жы ла ў тэ ат ры.

— Ва шы дзе ці, На тэ ла і Дзя-

ніс, так са ма ста лі тан цоў шчы-

ка мі. Гэ та бы ло іх жа дан не ці 

вы пад штур хоў ва лі да та ко га 

вы ба ру?

— З На тэ лай, а яна бы ла вель-

мі жва вай, ру ха вай, я зай ма ла ся 

з трох га доў. Яна бы ла вель мі 

здоль най дзяў чын кай. Але ка лі 

яна пай шла ў ву чы лі шча, я над 

ёй не трэс ла ся — ад да ла пе да го-

гу і не ўмеш ва ла ся. А вось сы на, 

зда ец ца, больш кант ра ля ва ла: я 

са ма на той час ужо пра ца ва ла ў 

ву чы лі шчы, і яго сю ды пры вя ла. Ён 

быў доб рым тан цоў шчы кам, та кіх 

на зы ва юць ха рак тар ны мі ак цё ра-

мі, вы ка наў шмат пар тый і ў опер-

ным тэ ат ры, і ў му зыч ным. Ця пер 

ён пе да гог, з Іры най Пуш ка ро вай 

пра цуе ў ін клю зіў-тэ ат ры, ста вяць 

спек так лі з удзе лам дзя цей, у тым 

лі ку і з асаб лі вас ця мі. На тэ ла ўжо 

не каль кі га доў пра цуе ў Ама не. 

З му жам мы рас ста лі ся, ён вяр-

нуў ся ў Ніж ні Ноў га рад, амаль тры 

дзе ся ці год дзі пра ца ваў там га лоў-

ным рэ жы сё рам тэ ат ра, і ця пер 

без яго жыць не мо жа, два га ды 

та му па ста віў ба лет «Спар так». 

Але яму ўжо 95, апош нім ча сам 

з'я ві лі ся праб ле мы са зро кам.

— Ва шы ўну кі пра цяг нуць ба-

лет ную ды нас тыю?

— У мя не іх двое. Унук ву чыц ца 

ў ка ле джы мас тац тваў, вы дат на ма-

люе, за кан чвае му зыч ную шко лу, ён 

ба ра бан шчык. Ва ўнуч кі, а ёй за раз 

во сем, ёсць усе да ныя для ба ле та, 

але яна не за ха це ла зай мац ца. Так-

са ма пай шла ў мас тац кі ка ледж, і 

ма люе доб ра, і ле піць. Маг чы ма, ка-

лі ёй споў ніц ца дзе сяць, па спра бую 

пры вес ці ў наш ка ледж — шка да 

губ ляць та кія да ныя і пе ра пы няць 

ды нас тыю (усмі ха ец ца).

— Ня даў на ваш уклад у раз-

віц цё ба ле та Япо ніі ад зна чыў 

ім пе ра тар Кра і ны ўзы хо дзя ча-

га сон ца. А ваш во пыт ра бо ты 

з япон скі мі дзець мі па чаў ся ў 

да лё кім 1983 го дзе...

— Спа чат ку япон цы пры яз джа лі 

па лі ніі «Ін ту рыс та». Пас ля за клю-

чы лі да га вор з на шым ха рэа гра-

фіч ным ву чы лі шчам, як та ды на-

зы ваў ся ка ледж, і па сён ня мы з імі 

кан так ту ем, у нас ця пер ву чыц ца 

дзе вяць бу ду чых ар тыс таў ба ле та 

з гэ тай кра і ны. Я, на прык лад, сё-

ле та вы пус каю дзяў чын ку — вель-

мі здоль ная, тэх ніч ная. Яна ў нас 

ужо тан цуе ў ба ле це «Шчаў ку нок» 

пар тыю Ма шы. 

З 1988 го да мя не за пра ша лі ў 

Япо нію да ваць май стар-кла сы, і 

кож нае ле та ме сяц-два я ез дзі ла 

па ўсёй кра і не. Мне там па да ба-

ла ся — япон цы над звы чай спа кой-

ныя, усмеш лі выя. Я быц цам бы на 

ад па чын ку бы ла, хоць пра ца ваць 

да во дзі ла ся шмат. Вяр та ла ся на-

поў не ная энер гі яй, зу сім у ін шым 

ста не. Мы ад бі ра лі ў ка ледж шмат 

дзя цей з Япо ніі. Яны ў нас ву чы лі ся 

2-3 га ды, атрым лі ва лі дып ло мы.

— З чым звя за на та кая іх ці ка-

васць да на ша га ба ле та?

— З 1981 го да япон цы па ча лі 

звяр тац ца да кла січ на га тан ца. 

Ста лі за пра шаць на гаст ро лі за-

меж ныя ба лет ныя тру пы. По тым 

са мі ад кры лі кла січ ны ба лет ны 

тэ атр. Зра зу ме лі і па лю бі лі кла сі-

ку. І я ва ўсіх га ра дах вы кла да ла 

ме на ві та кла січ ны та нец.

— Япон цы ад роз ні ва юц ца па 

сва іх да ных для ба ле та?

— Яны і знеш не, і ўнут ра на ад-

роз ні ва юц ца. Ка лі шчы ра, у Япо ніі 

скла да на з фі зіч ны мі да ны мі для 

ба ле та — ты мі, якія мы па тра бу ем. 

У іх ін шыя і пра пор цыі, і фі зіч ныя 
маг чы мас ці. Але ўсё роў на яны 
ста ра юц ца на ву чыц ца тан ца ваць. 
Гэ та вель мі пра ца здоль ная на цыя, 
ка лі за неш та бя руц ца, то аба вяз-
ко ва свай го да б'юц ца.

— Хто, на ваш по гляд, сён ня 
яр кія асо бы ў ба ле це?

— Ад ву ча ніц ве даю, што яны 
ары ен ту юц ца на Уль я ну Ла пат кі ну, 
Воль гу Смір но ву, Свят ла ну За ха-
ра ву. Сён ня да стат ко ва та ле на ві-
тых ба ле рын.

— Кла ра Мі ка ла еў на, ва шы 
на ву чэн цы жы вуць і пра цу юць 
па ўсім све це. Кім з іх га на ры-
це ся?

— Так, за мя жой пра цу юць мае 
вы пуск ні кі, у на шым опер ным тэ ат-
ры вя лі кая коль касць на шых вы ха-

ван цаў. Мая вы ха ван ка, на прык лад, 

на род ная ар тыст ка Люд мі ла Куд раў-

ца ва, вы кон ва ла пар тыі Эс ме раль-

ды, Ізоль ды, Джуль е ты, Жы зэль, 

Кар мэн. Мае ву ча ні цы вы кла да юць і 

ў на шым ка ле джы — На тал ля Кузь-

мен ка, Жан на Ле бе дзе ва.

— Як ва шы вы ха ван кі ста вяц-
ца да вас?

— Зда ец ца, доб ра! Вы лепш у 
іх спы тай це.

— Кла ра Мі ка ла еў на — вы дат-

ны пе да гог, на ву чы ла мя не ўся му 

з ну ля. Ка лі б не яе па тра ба валь-

насць і цярп лі васць, з мя не, маг-

чы ма, ні чо га б не атры ма ла ся, — 

да дае Баг да на Аляк се е ва, на ву-

чэн ка кла са Кла ры Ма лы ша вай.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ЖЫЦ ЦЁ ЯК ТА НЕЦ
На род ная ар тыст ка аб ба ле це, вы ха ван ках, сяб роў стве з Япо ні яй і тым, 

што пры му шае ха дзіць на ра бо ту

«У ар тыс тыч ным ася род дзі 
заў сё ды ня прос тыя 
ста сун кі, ха пае і зайз драс ці, 
а я яшчэ і жон ка га лоў на га 
ба лет май стра... Ха це ла ся 
вяр нуц ца на зад у Чэ ля бінск».

На род ная ар тыст ка Бе ла ру сі, за слу жа ная ар тыст ка 

РСФСР, 83-га до вая Кла ра МА ЛЫ ША ВА 

кож ную ра ні цу на ра бо це ў 8.30. Роў на ў гэ ты час 

яна па чы нае за ня ткі ў ба лет най за ле ха рэа гра фіч най 

гім на зіі-ка ле джа. Па бла жак ні для ся бе, 

ні для вы ха ва нак ні я кіх, бо гэ ты год для кла са 

Кла ры Мі ка ла еў ны — вы пуск ны. Апош нія дні, праў да, 

унес лі шмат мі тус ні ў жыц цё пе да го га — 

яна атры ма ла ор дэн Узы хо дзя ча га сон ца, 

якім ім пе ра тар Япо ніі ад зна чыў ар тыст ку 

за асаб лі вы ўклад у раз віц цё ба ле та ў гэтай краіне.

ПерсонаПерсона

Клара МАЛЫШАВА са сваёй выхаванкай Багданай АЛЯКСЕЕВАЙ.

Па чуць ду шэў ныя пес ні 

пад гі та ру і пра нік нуц ца пра цоў ным 

ду хам маг лі ўсе пры сут ныя на 

ад крыц ці Усе бе ла рус ка га злё ту 

сту дэнц кіх атра даў «Ма ла досць. 

Пра ца. Ра ман ты ка». У ім пры ня лі 

ўдзел больш за 400 бай цоў, 

ка ман дзі раў, ка мі са раў і ве тэ ра наў 

сту дат ра даў ска га ру ху 

з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

Пе рад ура чыс тым ад крыц цём у На цы я-

наль най біб лі я тэ цы гос ці па зна ё мі лі ся з ін-

тэр ак тыў ны мі пля цоў ка мі гіс то рыі ру ху сту-

дэнц кіх атра даў Бе ла ру сі. На цы ры мо ніі пад-

вя дзен ня вы ні каў рэс пуб лі кан ска га кон кур-

су «Пра цоў ны се местр — 2018» вы зна чы лі 

най леп шыя сту дэнц кія атра ды. На прык лад, 

най леп шым бу даў ні чым стаў атрад «Дой лі-

ды» По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 

ме ды цын скім — «Ме дык» По лац кай ра ён-

най ар га ні за цыі БРСМ, а пе да га гіч ным — 

«Па ла ю чыя сэр цы» Бя ро заў скай ра ён най 

ар га ні за цыі БРСМ. Пе ра хо дзя чы сцяг атры-

маў сту дэнц кі бу даў ні чы атрад «Эў ры ка» 

По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Яго 

ўдзель ні кі пра ца ва лі на бу даў ніц тве Бе ла-

рус кай АЭС не каль кі га доў.

Дзміт рый ВА РА НЮК, пер шы сак ра тар 

ЦК БРСМ, па він ша ваў усіх пры сут ных з вы-

дат ным за кан чэн нем пра цоў на га се мест ра і 

вы зна чыў но выя за да чы на на ступ ны:

— У 2018 го дзе бы ло сфар мі ра ва на 

больш за дзве ты ся чы сту дат ра даў па роз-

ных про фі лях, у якіх удзель ні ча ла 26 ты сяч 

ча ла век. Пра ца — гэ та тое, што ля жыць у 

асно ве бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, у вы ха ван-

ні па тры ё таў кра і ны. Ра дуе, што ў на шых шэ-

ра гах шчы ру юць тыя, хто да каз вае спра вай, 

што та кое сту дат рад. Вя до ма, без ве тэ ра наў 

гэ ты рух не іс на ваў бы, та му вя лі кі дзя куй ім 

за тое, што яны ра бі лі і пра цяг ва юць ра біць. 

Мы бу дзем і на да лей у іх ву чыц ца. На пе ра дзе 

для сту дат ра даў ста іць шмат за дач: бу доў ля 

па лі клі ні кі ў Аст раў цы, пра ца на Еў ра пей скіх 

гуль нях і ін шых аб' ек тах. Та му важ на не спы-

няц ца, а па мна жаць свае да сяг нен ні.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ма ла досць. Пра ца. Ра ман ты ка
На Усе бе ла рус кім злё це сту дат ра даў пад вя лі вы ні кі за мі ну лы год
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