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Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Як вы ста ві це ся да во пы ту 

су мес на га жыц ця да рэ гіст ра цыі 

шлю бу?

С. Т. — Шчы ра ка жу чы, мне зда-

ец ца, што гэ та дрэн на. Ка лі сы хо-

дзяц ца ма ла дыя лю дзі і па чы на юць 

су іс на ваць ра зам, то за кан чва ец ца 

са лод кая лю ба та спат кан няў і па-

чы на ец ца жыц цё. Жыц цё як пры-

цір ка ха рак та раў. І лю дзі, ужо звя-

за ныя шлю бам, то-бок ра шэн нем, 

што су мес нае жыц цё бу дзе доў гае, 

шу ка юць і зна хо дзяць у са бе сі лы, 

каб на ву чыц ца быць ра зам, на ву-

чыц ца тры ваць не да хо пы, да ра-

ваць ней кія не га тыў ныя мо ман ты, 

якія ёсць у кож на га ча ла ве ка. І мне 

зда ец ца, толь кі шлюб, ад каз насць 

за бу ду чы ню сты му люе та кія па-

во дзі ны. Інакш жа лю дзі жы вуць 

ра зам паў го да-год, зноў мя ня юць 

парт нё ра, а за гэ ты час збі ра юц ца 

ней кія крыў ды, фар мі ру ец ца прад-

узя тасць, і вось так з'яў ля юц ца 

адзі но кія лю дзі ва ўзрос це.

Ка жуць, што пер шыя тры га ды 

шлю бу ён і яна пра вя ра юць ад но 

ад на го, на за па шва юць ся мей ны 

іму ні тэт, гэ та зна чыць ім трэ ба пе-

ра хва рэць на ўсе хва ро бы рос ту: па-

сва рыц ца, пляс нуць дзвя ры ма, ка лі 

гэ та лю дзі з ха рак та рам, сыс ці жыць 

да ма мы. Ад ра зу аб моў лю ся, што ў 

нас та ко га не бы ло, не як усё іш ло 

глад ка без пе ра ход ных пе ры я даў.

І по тым, ад но сі ны без да ку мен-

таль на аформ ле ных аба вя за цель-

стваў не да зва ляль ныя ў да чы нен ні 

да жан чы ны. Та му што жан чы на, як 

бы яна ся бе ні па во дзі ла, ні сты му-

ля ва ла муж чы ну ў яго імк нен ні да 

сва бо ды, шу кае аба ро ны. І шлюб 

для яе — у пер шую чар гу мо мант 

ду шэў на га спа кою і ўпэў не нас ці ў 

заўт раш нім дні.

— Тое, што ў сям'і два ча-

ла ве кі ма юць ад ну пра фе сію і 

слу жаць у ад ным тэ ат ры, мае 

больш плю соў ці мі ну саў у жыц-

ці па-за сцэ най?

С. Т. — У нас абод вух гэ та пер-

шы шлюб, та му ін ша га во пы ту 

ня ма. Але я ду маю, што плю сюў, 

ка лі лю дзі ад ной твор чай пра фе сіі 

ства ра юць сям'ю, больш. Ні адзін 

ча ла век, які не вы хо дзіў на сцэ ну, 

не ра зу мее на шых пе ра жы ван няў, 

на шых ду шэў ных вы дат каў, на шай 

спе цы фі кі. Рас тлу ма чыць гэ та не-

маг чы ма, а дзі вац тваў у ар тыс таў, у 

спе ва коў шмат. Та му мне зда ец ца, 

што леп шы шлюб з ка ле гай. Яшчэ 

ёсць та кі мо мант: важ на, каб ця бе 

хтось ці чуў з бо ку, та му што спя вак 

не вель мі чуе, што ён вы дае вон кі. 

Ка лі ця бе слу хае бліз кі ча ла век, ты 

мо жаш раз ліч ваць на шчы расць, 

на сум лен насць. Так што плю соў 

больш, у лю бым вы пад ку.

Д. Т. — Мі ну саў у тым, што лю дзі 

пра цу юць ра зам, не ба чу. Мы ж не 

ся дзім у ад ным па коі офі са. Хоць 

пра цу ем у ад ным ка лек ты ве, але ў 

нас мо гуць быць рэ пе ты цыі ў роз ны 

час, у роз ных па мяш кан нях, з роз-

ны мі ды ры жо ра мі і роз ны мі парт нё-

ра мі па сцэ не. Нас гэ та толь кі ўзба-

га чае. Я ба чу мі ну сы, ка лі лю дзі не 

ра зу ме юць ад но ад на го ў сва іх 

пра фе сій ных сфе рах. На прык лад, 

у на шай са курс ні цы па кан сер ва то-

рыі муж быў ма рак, і ён здзіў ляў ся, 

ча му яна хо дзіць на спек так лі з роз-

ны мі скла да мі ар тыс таў.

— Неш та не зга даю, каб у ад-

ным спек так лі ўда ло ся па слу-

хаць вас абод вух...

С. Т.: — Ве да е це, у дзень вя-

лі ка га спек так ля трэ ба, каб ця бе 

нех та пад тры маў, каб узяў на ся бе 

ўсё, што ва кол ад бы ва ец ца, ка лі 

спе ва ку не да гэ та га. Трэ ба ра зу-

мець, што ён зна хо дзіц ца тро хі ў 

не адэ ква це, ней кія рэ чы ро біць 

не зра зу ме лыя, не чуе, што вы ка-

жа це яму, уво гу ле па во дзіць ся-

бе так... ці ка ва. Та му дрэн на, ка лі 

абод ва зна хо дзяц ца ў та кім ста не. 

Доб ра, ка лі адзін да па мо жа, пад-

рых туе ўсё, а дру гі пой дзе і вель мі 

доб ра і пры го жа пра спя вае спек-

такль. Мы гэ та даў но для ся бе вы-

ра шы лі. І ка лі пе ра еха лі ў Мінск, 

толь кі ад ной чы ра зам спя ва лі ў 

опе ры «Баль-мас ка рад».

— Як так атры ма ла ся, што вы 

жы лі і пра ца ва лі ў Адэ се, а ста-

рэй шую дач ку Дзі я на на ра дзі ла 

ў Бе ла ру сі?

С. Т. — Адэ са — го рад спе цы-

фіч ны, там зі мой хо лад на, ле там 

го ра ча, час та ня ма га ра чай ва ды. 

Мы бы лі ма ла ды мі людзь мі і зда-

воль ва лі ся за бяс пе ча ным тэ ат рам 

мі ні ма ліз мам у по бы це. Але для ма-

лень ка га дзі ця ці та кія ўмо вы ма ла 

па ды хо дзі лі. Ну і ме ды цы на бы ла, 

ска жам так, вель мі плат ная, якой 

мы, да та го ж, не зу сім да вя ра лі. 

Мая ма ма жы ла ў Грод не, Дзі на ба-

чы ла, што тут у пла не ме ды цы ны 

ўсё знач на лепш. На ват не ду маю, 

што я быў іні цы я та рам, мне зда ец-

ца, гэ та бы ло ра шэн не Дзі ны.

Д. Т. — У Ста са ў той год бы ло 

за пла на ва на вель мі шмат гаст-

ро ляў з Адэ скай і з Кі шы нёў скай 

опе рай. Ён тры ме ся цы па ві нен 

быў спя ваць у Анг ліі, паў та ра — 

у Іс па ніі. Так атрым лі ва ла ся, што 

я на доў га за ста ва ла ся фак тыч на 

ад на. А ў Грод не я і Жэ неч ка бы лі 

по бач з на шай лю бі май ба бу ляй. 

Пры пер шай маг чы мас ці Стас пры-

яз джаў да нас. Не ўпэў не ная, што 

ця пер я зра бі ла б так, бо фак тыч на 

два га ды мы жы лі ў рас стан ні. Але 

та ды так склад ва лі ся аб ста ві ны, 

і, лі чу, мы доб ра пра жы лі той ня-

прос ты пе ры яд. Вя до ма, вя лі кі дзя-

куй ма ёй вы дат най свяк ру се, якая 

акру жы ла мя не і Жэ неч ку лю боўю 

і кло па там. Усё бы ло вы датна. 

Я за ка ха ла ся ў Грод на і тады ж 

па лю бі ла Бе ла русь, на ват па ду-

ма ла пра тое, што доб ра бы ло б 

за стац ца тут жыць.

— Коль кі га доў роз ні цы па між 

ва шы мі дзець мі?

С. Т. — У нас двое цу доў ных 

дзя цей. Ста рэй шая дач ка — Жэ-

неч ка, ёй 15 га доў, — і сын Мі рон, 

яко му 5 га доў. Дзе ці ў нас з'я ві лі-

ся з вя лі кім пе ра пын кам, вя до ма, 

гэ та зу сім но выя ад чу ван ні. І гэ та 

звя за на не толь кі з роз ні цай ва 

ўзрос це, але і з тым, што яны зу-

сім роз ныя лю дзі. Усё гэ та не паў-

тор на. Дзе ці — вель мі вя лі кая га-

ма эмо цый і па чуц цяў. На шы дзе ці 

ву чац ца сяб ра ваць, ву чац ца жыць 

ра зам і зна хо дзіць агуль ную мо ву, 

гэ та вы дат на.

Д. Т. — Так скла ла ся, што мы 

ні ко лі не бы лі ма ла ды мі баць ка мі, 

у нас заў сё ды быў усвя дом ле ны 

па ды ход да баць коў ства. Па жа-

ні лі ся мы ў 23 га ды, а на ша ста-

рэй шая дач ка з'я ві ла ся на свет, 

ка лі нам бы ло па 32. Гэ та ўжо 

не та кія ма ла дыя, бес тур бот ныя 

лю дзі, у нас усё бы ло па-сур' ёз-

на му. У на шым вы пад ку, ду маю, 

ці ка вая не роз ні ца ва ўзрос це 

дзя цей, а тое, што іх ста ла двое. 

З дру гім дзі цем ляг чэй, та му што 

ёсць во пыт. Ты ўжо да не ча га 

ста віш ся спа кай ней, ра зу ме еш, 

што трэ ба больш да вя раць дзі ця-

ці. Жэ неч ка вель мі пра сі ла ў нас 

бра ці ка ці сяст рыч ку, да рэ чы, ёй 

бы ло ўсё роў на хто, га лоў нае, каб 

быў. Праў да, яшчэ ра ней яна пра-

сі ла са ба ку. Мы здзейс ні лі ўсе яе 

ма ры. Вя лі кае шчас це, што ўсе 

на шы ма ры — агуль ныя.

— Ці мож на ска заць пра ва-

шых дзя цей, што яны вы рас лі 

за ку лі са мі?

С. Т. — Яны, вя до ма, лю дзі тэ-

ат раль ныя. Жэ ня бы ла част кай 

тэ ат ра, бра ла ўдзел у спек так лях 

«Яў ге ній Ане гін», «Ча роў ная флей-

та». Ця пер ужо Мі ро ша ўва хо дзіць 

у той уз рост, ка лі бы вае ў тэ ат ры. 

Яго ўсе пес цяць, усе лю бяць. У нас 

ёсць «ча роў ны па кой», у якім спа-

чат ку вы рас ла Жэ неч ка. Так яго 

на зы ва юць дзе ці, а на огул гэ та 

па кой рэ кві зі ту, у якім за хоў ва-

юц ца піс та ле ты, шпа гі, ка ро ны і 

яшчэ шмат уся го ці ка ва га. Та му 

дзе ці там з за да валь нен нем ба-

вяць час.

Д. Т. — Жэ неч ка скон чы ла 

му зыч ную шко лу і ўжо 11 га доў 

з'яў ля ец ца ўдзель ні кам узор на га 

ка лек ты ву на род на га тан ца. У яе 

сваё ак тыў нае твор чае жыц цё, яко-

му мы ра ды і заў сё ды пад трым лі-

ва ем Жэ ню ва ўсіх яе па чы нан нях. 

Што да ты чыц ца ма лод ша га сы на, 

то ён, што мя не здзіў ляе, імк нец ца 

да ма тэ ма ты кі. Мы хо дзім на пад-

рых тоў чыя за ня ткі да шко лы, і ён 

там ся бе вель мі доб ра пра яў ляе. 

Мі рон не так час та бы вае ў тэ ат ры, 

як у свой час Жэ ня, та му што, на 

жаль, у мя не ця пер менш ра бо ты. 

Сын ужо ска заў нам, што яму па-

да ба ец ца спя ваць у хо ры, так што 

ці ка васць да му зы кі ў яго так са ма 

пра яў ля ец ца.

— Як у ва шай сям'і пры ня та 

рас па ра джац ца фі нан са мі?

Д. Т. — Вель мі прос та. Я аплач-

ваю ўсе бы та выя пы тан ні: ква тэ ра, 

ін тэр нэт, са док, за ня ткі дзя цей. На 

гэ та сы хо дзіць амаль уся мая зар-

пла та. Усё ас тат няе — я ве даю, 

што ў нас у до ме бу дзе. Я ні ко лі 

не гля джу раз лі ко вы ліс ток Ста са. 

У нас зар пла ты што ме сяц вар' і ру-

юц ца ў за леж нас ці ад за ня тас ці ў 

спек так лях. У прын цы пе, мы пра-

га вор ва ем, што нам трэ ба на быць, 

але сур' ёз най хат няй бух гал тэ рыі 

не вя дзём, прос та не пры дат ныя 

да гэ та га.

— А як раз мер ка ва ны бы та-

выя кло па ты? Вось ка лі няма 

на строю зай мац ца хат ні мі спра-

ва мі, гэ та вы рас тае ў праб-

лему?

С. Т. — Быт у асноў ным на Дзі-

не. Мне зда ец ца, гэ та та кі нар-

маль ны ся мей ны ўклад, ка лі дом 

тры ма ец ца на жон цы. А мы ўсе на 

пад хва це. На ват Мі ро ша ўжо мо жа 

вы ка наць не вя лі кія прось бы: за пі-

саць па ка зан ні лі чыль ні ка, вы нес-

ці смец це. Ён ужо не каль кі ра зоў 

мыў по суд, сто я чы на пры стаў ным 

зэ длі ку. Вось так агуль ны мі на ма-

ган ня мі спраў ля ем ся, і праб лем на 

гле бе по бы ту, на шчас це, не ўзні-

кае.

Д. Т. — Усё не як ад бы ло ся са-

мо са бой. А по тым я пра чы та ла 

не дзе, і мне гэ тая дум ка вель мі 

спа да ба ла ся: кож ны па ві нен зай-

мац ца тым, што ён лю біць, а не па 

прын цы пе: ты аба вя за ны. Мой 

муж вель мі лю біць ра біць па куп-

кі. У яго вы дат на атрым лі ва ец ца, 

ён ве дае, што, дзе, у якой кра-

ме на быць. Я яму цал кам да вя-

раю і вель мі ўдзяч ная Ста су, што 

ён узяў на ся бе гэ тыя кло па ты. 

Мы з дзецьмі ве да ем, што та та 

ідзе ў кра му і ку піць усё са мае 

леп шае.

Я — са ва, і ра ні цай па куль яшчэ 

прый ду ў то нус... А Стас — на ад ва-

рот, жаў рук. Дык вось, сня да нак у 

сям'і ёсць, і мы за гэ та вель мі лю-

бім на ша га та ту. А што да ты чыц ца 

абе даў і вя чэр — гэ та мой кло пат, 

га тую я ад ду шы, з за да валь нен-

нем. Вель мі доб ра, ка лі кож ны 

ро біць тое, што лю біць, што не ў 

ця жар. Ка лі Стас ба чыць, што я 

ста мі ла ся, ён усё возь ме на ся бе.

— Як пра во дзі це ад па чы-

нак?

С. Т. — Дзі нач ка адэ сіт ка, я так-

са ма люб лю мо ра, тут на шы гус ты 

цал кам су па да юць. На огул для нас 

ад па чы нак аса цы ю ец ца з мо рам. 

Сё ле та, па доб на на тое, мы ні ку ды 

не змо жам з'е хаць у ад па чы нак...

Д. Т. — Мо ра і сон ца для мя не 

прос та не аб ход ныя. Ста сік шмат 

га доў пра жыў у Адэ се, і та му кож-

ны год мы ад праў ля ем ся ту ды. 

Едзем не дзе на ме сяц, зды ма ем 

ле ці шча. Та кі цу доў ны ад па чы-

нак — мо ра, са да ві на, су стрэ чы 

з род ны мі і сяб ра мі. Для нас гэ та 

мес ца ад наў лен ня сіл. Бы лі ў нас 

вы лаз кі на па пу ляр ныя ку рор ты. 

Так, там усё ўклю ча на, мо жа, гэ та 

і ня дрэн на, але хо чац ца па спра-

ба ваць якую-не будзь мяс цо вую 

эк зо ты ку, а не ха дзіць тры ра зы 

на дзень у адзін і той жа рэ ста ран. 

Мы, да рэ чы, ні ко лі не ез дзі лі ў ад-

па чы нак толькі ўдва іх. Па куль жы лі 

ў Адэ се, не пры хо дзі ла ў га ла ву 

не ку ды ехаць. А по тым — заў сё-

ды з дзет ка мі. Бы ло так, што Стас 

ішоў з Жэ неч кай на дыс ка тэ ку, а я 

з Міро нам у ка ляс цы гу ля ла па бе-

ра зе мо ра. А по тым рап там на ша 

ста рэй шая дач ка ад пус кае нас з 

та там удва іх па гу ляць, са ма пры-

гля дае за бра ці кам.

— Хут ка ўжо чвэрць ста год-

дзя, як вы ра зам. Адзін з ва шых 

ка лег ска заў, маў ляў, Тры фа-

на вы як ма ла да жо ны: усё яшчэ 

гля дзяць ад но на ад на го за ка ха-

ны мі ва чы ма. Як уда ец ца за ха-

ваць све жасць па чуц цяў?

Д. Т. — На шай сям'і ў каст рыч-

ні ку споў ніц ца 25 га доў! У нас не 

ўзні ка юць сі ту а цыі, каб мы бы лі ў 

кан флік це. На огул не ўяў ляю, як 

мож на ў кан флік це, у кан фран та-

цыі жыць. Наш шлюб за сна ва ны 

на ўза ем ным ін та рэ се, уза ем най 

па ва зе, на глы бо кім сва яц тве на-

шых душ, све та по гля даў і лю бо ві. 

Мы лю дзі ад ной фар ма цыі, мы ра-

на па зна ё мі лі ся і фак тыч на ра зам 

сфар мі ра ва лі ся. Мы ста ра ем ся ад-

но ад на го пад трым лі ваць, да па-

ма гаць, та му што мы да ра гія ад но 

ад на му, і гэ та вы да на.

С. Т. — У нас ад ны ін та рэ сы, 

мы зай ма ем ся ад ной вель мі пры-

го жай, свет лай спра вай. Мы з жон-

кай гля дзім у ад ным на прам ку. 

Нам ні ко лі не бы вае сум на ад но 

з ад ным. Мы вель мі бліз кія лю дзі. 

Нам прос та доб ра, ка лі мы ра зам. 

У гэ тым мы ліш ні раз пе ра ка на лі ся 

на ка ран ці не. Нель га ска заць, што 

ён быў вель мі жорст кі, мы маг лі 

не ку ды вый сці, тым не менш заў-

сё ды бы лі ра зам до ма. І мы вы дат-

на пра вя лі гэ ты час. Вя до ма, ужо 

хо чац ца пра ца ваць і спя ваць, але 

гэ та не зна чыць, што мы ста мі лі ся 

ад но ад ад на го або ад дзя цей.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та Мі ха і ла НЕ СЦЕ РА ВА.

«Мы з жон кай «Мы з жон кай 
гля дзім у ад ным на прам ку»гля дзім у ад ным на прам ку»

Опе ра «Сі вая ле ген да», Кіз гай ла — Ста ні слаў Тры фа наў.

Дзі я на ТРЫ ФА НА ВА.

«Лю дзі, ужо звя за ныя 
шлю бам, то-бок ра шэн нем, 
што су мес нае жыц цё бу дзе 
доў гае, шу ка юць і зна хо дзяць 
у са бе сі лы, каб на ву чыц ца 
быць ра зам, на ву чыц ца 
тры ваць не да хо пы».

«Ні адзін ча ла век, 
які не вы хо дзіў на сцэ ну, 
не ра зу мее на шых 
пе ра жы ван няў, на шых 
ду шэў ных вы дат каў, 
на шай спе цы фі кі».


