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На ват для яго са мо-

га бы ло не ча ка на, 

што жыц цё пры вя дзе 

ў мас тац тва: пас ля за-

кан чэн ня шко лы юнак 

і па няц ця не меў пра 

гра фі ку. Сё ле та май-

стру споў ні ла ся 70 га-

доў, і ён удзяч ны Бо гу 

за маг чы масць быць 

не прос та да тыч ным да 

мас тац тва, а быць унут-

ры яго пра цэ саў.

Ва ле рый Сла вук вя до мы 

як кніж ны гра фік: ад мет-

ныя яго ілюст ра цыі да кніг 

«Ай вен га» Валь тэ ра Ско та, 

«Чор ны млын» Юрыя Брэ-

за на, «Шлях ціч За валь ня» 

Яна Бар шчэў ска га, «Вяс на 

ўво сень» Ула дзі мі ра Ка рат-

ке ві ча, да бе ла рус кіх на род-

ных ка зак «Удо він сын», 

«Алён ка», да кні гі ка зак 

«Цу доў ны свет» і мност ва 

ін шых. Яго твор часць вя-

до мая не толь кі ў на шай 

кра і не, мас так пра ца ваў і 

над ілюст ра ван нем тво раў 

за меж ных аў та раў.

У гэ тыя дні ў Па ла цы мас-

тац тваў ад бы ло ся ад крыц цё 

рэт ра спек тыў най вы стаў кі 

Ва ле рыя Пят ро ві ча, дзе кож-

ны гля дач змо жа ўба чыць 

як зна ё мыя, па зна валь ныя, 

так і фан тас тыч ныя сю жэ ты 

і воб ра зы.

Пра гляд та кіх экс па зі цый 

мо жа доў жыц ца бяс кон ца. 

Спра ва ў тым, што воб ра зы 

з кар цін Ва ле рыя Сла ву ка ва-

ло да юць асаб лі вай энер ге ты-

кай, з імі на ват мож на вес ці 

дыя лог — і яны ад гу ка юц ца. 

У чым сак рэт, спы та е це вы? 

Усё прос та — ге роі жы выя, 

май стар шмат чы таў пра іх, 

а пас ля пры дум ляў сі ту а цыі 

і за да чы, якія пер са на жы 

па він ны вы ра шаць. Гра фі ка 

Ва ле рыя Сла ву ка па тра буе 

ўваж лі ва га гле да ча, які з ці-

ка вас цю па глы біц ца і ў дзя-

цін ства, і ў гіс то рыю.

— Так не за ўваж на пра ля-

цеў час, зда ец ца, не па спеў 

агле дзец ца, а ўжо 70 га доў, — 

пры зна ец ца юбі ляр. — Спа-

чат ку ду маў зра біць не вя ліч-

кую вы стаў ку апош ніх ра бот 

у Ака дэ міі мас тац тваў, але 

мне па шан ца ва ла — па пра-

сі лі зра біць рэт ра спек ты ву, 

што ця пер ня час та бы вае. 

Па ду май це: ад ны толь кі ра-

мы ча го вар тыя! Усё ж та кі 

афорт — ця пер рэд кая тэх ні-

ка, та му ў за ці каў ле ных лю-

дзей ёсць маг чы масць пра-

са чыць раз віц цё гэ та га жан ру 

мас тац тва. На мой по гляд, 

апош нія ра бо ты са сту па юць 

тым, што ства ра лі ся ра ней, 

але тут ады граў сваю ро лю 

ця пе раш ні мо мант: зда ец ца, 

больш спры яль ны для твор-

час ці час мі нуў.

Па коль кі пра ект рэт ра-

спек тыў ны, то і пра сто ра 

для роз ду му шы ро кая. Та кое 

ад чу ван не, што на пер шым 

па вер се Па ла ца мас тац тваў 

прад стаў ле на ўся бе ла рус кая 

мі фа ло гія. Ад сюль і вы нік: вы-

стаў ку ка рыс на па гля дзець 

як да рос лым, так і дзе цям. 

Ва ле рый Сла вук сцвяр джае, 

што яго ха рак тар ні як не су-

ад но сіц ца з твор час цю. Але 

трэ ба ве даць гэ та га аў та ра, 

каб зра зу мець, коль кі энер гіі 

і за па лу ў яго афор тах.

— Я не раб лю су час ныя 

або толь кі гіс та рыч ныя тво-

ры, у апош ні час я ма гу са-

бе да зво ліць ра біць тое, што 

пры хо дзіць у га ла ву, — пры-

зна ец ца аў тар. — А я, як вы 

ба чы це, люб лю роз ныя па-

ды хо ды да мас тац тва. Хоць 

унут ры мя не ця пер жы ве цэн-

зар больш стро гі, чым быў ра-

ней. У мя не час та пы та юц ца 

пра лю бі мыя ра бо ты, а та кіх 

ня ма, та му што ўсе да ра гія: 

ка лі пра цу еш над тво рам, 

пра жы ва еш з ім част ку жыц-
ця. Гэ та як з ча ла ве кам — за 
ўсё трэ ба быць удзяч ным.

Ва ле рый Сла вук пры-
зна ец ца, што вель мі лю біць 
жыц цё і сваю спра ву. Ён ні-
ко лі не возь мец ца за ра бо ту, 
ка лі тэ ма не за ча пі ла, шу кае 
ў кож ным за ка зе інт ры гу, 
ары гі наль ны сю жэт. І ка лі 
зна хо дзіць, не мо жа ада рвац-
ца ад пра цы. З вы да вец тва-
мі Ва ле рый Сла вук ця пер 
прак тыч на не пра цуе: на яго 
дум ку, па ды хо ды да апла ты 
за афарм лен не кніг па тра-

бу юць удас ка на лен ня. Аў тар 

ад зна чае, што вель мі важ на, 

ка лі ўкла да еш у ра бо ту ду шу, 

атры маць ад да чу, та му што 

толь кі зда ец ца, што пры ду-

маць сю жэт і пе ра нес ці яго на 

па пе ру лёг ка, на са мрэч гэ та 

па тра буе вя лі кіх вы сіл каў, як 

фі зіч ных, так і ма раль ных. Ён 

на зы вае ся бе ля ні вым мас-

та ком, але за ка зы вы бі рае 

та кія, каб да па маг лі ля но ту 

пе ра маг чы.

Вік то рыя АС КЕ РА



Пер ша кры ні цай опе ры з'яў ля-

ец ца на шу ме лы ў свой час ра ман 

Аляк санд ра Дзю ма ма лод ша га «Да-

ма з ка ме лі я мі», які быў на зва ны 

ама раль ным за вы вя дзен не кур ты-

зан кі на ро лю га лоў най ге ра і ні і тым 

не менш тра піў у лік да сяг нен няў 

су свет най лі та ра ту ры. Ёсць па доб-

ны кант раст і ў гіс то рыі «Тра ві я ты», 

пер шая па ста ноў ка якой пра ва лі ла-

ся, а праз на ступ ныя опе ра ста ла 

ад ной з най па пу ляр ней шых у све це. 

Ро лю Ві я ле ты вы кон ва лі Ма рыя Ка-

лас, Маг да Алі ве ра, Тэ рэ за Стра-

тас, Ган на Мо фа, Ган на Ня трэб ка і 

ін шыя. Мож на па гля дзець, да рэ чы, 

«Тра ві я ту» з Ган най Ня трэб кай у га-

лоў най ро лі — так са ма асу час не-

ную, аль бо, хут чэй, пе ра ве дзе ную 

ва ўмоў на (без кра со вак) су час ную 

ўні вер саль ную тэ ры то рыю, маў ляў, 

та кое па чуц це мо жа на ле жаць лю-

бо му ста год дзю.

Скла да насць асу час ні ван ня «Тра-

ві я ты» ў тым, што ар ха ізм за клю ча-

ец ца ў са мой яе сут нас ці. Згод на з 

сю жэ там Ві я ле та кі дае ту со вач нае 

жыц цё, ве ча ры ны, са ло ны, каб жыць 

ра зам з Аль фрэ дам у за га рад ным 

до ме ў ка хан ні і зго дзе. Але тут 

з'яў ля ец ца Жорж Жэр мон, баць ка 

ка ха на га, і ў пры ват най раз мо ве з 

Ві я ле тай ка жа, што са юз яго сы на 

з та кой асо бай кі дае цень на рэ пу та-
цыю сям'і, з-за ча го не мо жа ад быц-
ца вя сел ле дач кі. Сі ту а цыя ўсклад ня-
ец ца яшчэ і тым, што Аль фрэд жы ве, 
сам гэ та га не за ўва жа ю чы, за кошт 
ка ха най жан чы ны, якая з-за не да хо-
пу гро шай па ці ху па чы нае рас пра да-
ваць ма ё масць. Хвац ка аў тар гіс то-
рыі ўсклад ніў ста но ві шча га лоў на га 
ге роя! Ка хаць кур ты зан ку ды яшчэ 
і жыць за яе кошт. Вя до ма ж, для 
свай го ча су гіс то рыя, апі са ная ў ра-
ма не Дзю ма (за сна ва ная, да рэ чы, на 
гіс то рыі з жыц ця са мо га Аляк санд ра 
Дзю ма, яго баць кі Аляк санд ра Дзю-
ма ста рэй ша га і кур ты зан кі Ма ры 
Дзюп ле сі), пра гу ча ла пра ва ка цый-
на і па-на ва тар ску, бо ад на спра ва 
для та ко га сю жэ та — пе ра да вац ца 
з вус наў у вус ны ў якас ці га рад ской 
плёт кі, а ін шая — пуб лі ка вац ца ў вы-
гля дзе ра ма на.

Сі ла «Да мы з ка ме лі я мі» і «Тра-
ві я ты» як раз у су праць ста ян ні свай-
му ча су. Рас каз дзіў най і тра гіч най 

гіс то рыі ка хан ня, якая кі дае вы клік 

гра мад ству і яго тра ды цый най ма-

ра лі, ка жа та кім чы нам, што па чуц ці 

ста яць вы шэй за вон ка выя аб ста ві-

ны, дык тат «нар маль на га» і рэ пу-

та цыю сям'і. Ме на ві та та му «Тра-

ві я та» больш ар га ніч на вы гля дае ў 

ася род дзі свай го XІX ста год дзя, дзе 

яр чэй міль га юць зна кі са праўд на га 

ка хан ня. І су час ны гля дач — спа жы-

вец лю бо га мас тац тва — здоль ны 

ўспры маць твор у кан тэкс це ча су 

ства рэн ня, пры ма ю чы яго ўмо вы. 

Ка лі ж «ін тэр прэ та тар» вы ра шае 

ада рваць опе ру ад кан тэкс ту, вар-

та пе ра бу да ваць яе кан цэп цыю, 

за мя ніць ак цэн ты, ства рыць но выя 

сэн сы, ча го ў ва ры ян це Анд рэй са 

Жа гар са, на жаль, не ад бы ва ец ца. 

Та му пе ра ня сен не дзе ян ня «Тра ві-

я ты» ў сён няш ні дзень, ка лі опе ра 

страч вае да во лі знач ны змяс тоў ны 

пад му рак і бляд нее, вы гля дае да-

во лі прос тым — вы ключ на вон ка-

вым — мас тац кім ра шэн нем, хоць 

і ці ка вым для рэ пер ту а ру Вя лі ка га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та. Гіс то рыя пас-

ля доў на, у тра ды цый ным кі рун ку, 

апа вя да ец ца на фо не ак ту аль на га 

ма тэ ры яль на га све ту, які ні чо га ў яе 

не пры ўно сіць — толь кі ад бі рае.

У раз мо ве з Жор жам Жэр мо нам 

Ві я ле та зга джа ец ца ах вя ра ваць сва ім 

шчас цем і кі нуць Аль фрэ да, та му пас-

ля цу доў на га, па Вер дзі, ва каль на га 

вы каз ван ня па чуц цяў яна збя гае на 

чар го вую ве ча ры ну, што ста но віц ца 

па чат кам кан ца. Скла да на па ве рыць у 

су час насць гэ та га кан флік ту, згод на з 

якім рэ пу та цыя кур ты зан кі не па срэд-

на ўздзей ні чае на шчас це сяст ры яе 

бой фрэн да — не, та кія ма ты вы для 

ства рэн ня дра ма тыч най сі ту а цыі наў-

рад ці вы гля да юць ар га ніч на по бач з 

су час най ка на пай. Ма тыў усе аб дым-

на га, кас міч на га, поў на га тра гіз му ка-

хан ня — так са ма знак мас тац тва мі-

ну лых ста год дзяў, што із ноў пра ва куе 

раз рыў па між змес там «Тра ві я ты», 

па стаў ле най у Вя лі кім, і ство ра ным 

ан ту ра жам. Сён ня ка хан не не ста но-

віц ца ас но вай гі пер ба лі за ва ных тра-

ге дый, мы ста вім ся да гэ та га па чуц ця 

больш спа кой на і пры вык лі па кі даць 

«страс ці» мас тац тву мі ну ла га. Тое ж 

да ты чыц ца аб раз лі ва га ста но ві шча 

Аль фрэ да, які жы ве за кошт кур ты-

зан кі, бо ка му сён ня та кая дыс па зі цыя 

па ка жац ца гуч най пра ва ка цы яй?

«Тра ві я та», што аб са лют на ад па-

вя дае свай му XІX ста год дзю, без шлі-

фоў кі тра пі ла ў ча сы ка вы на вы нас, 

але пад іх не пад стро і ла ся. Опе ра 

Джу зэ пэ Вер дзі — у яе звы чай ным 

вы гля дзе, — на ад ва рот, па тра буе 

пэў ных жарс цяў: больш кар цін нас-

ці, больш па чуц цяў, больш тра гіз му 

і вы со кіх нот. Усё гэ та ў шос тай «Тра-
ві я це» Вя лі ка га тэ ат ра ёсць, толь кі 
кар цін насць ста но віц ца ў апа зі цыю 
ме та ду асу час ні ван ня; па чуц ці не 
абы гры ва юц ца, а на зы ва юц ца; тра-
гізм за ста ец ца без пад мур ка і вы со-
кія но ты — без тра гіз му (у га лоў ных 
ро лях мне да вя ло ся ўба чыць Іры ну 
Ку чын скую і Аляк санд ра Міх ню ка).

У вы ні ку Ві я ле та, вя до ма ж, ака-
жац ца ў аб дым ках ка ха на га, якіх хо-
піць толь кі на апош нія хві лі ны жыц ця 
га лоў най ге ра і ні. Па мрэ — і доб ра, 
а раз губ ле ны гля дач на кі ру ец ца па 
сва іх спра вах. Та му што га лоў нае, 
што ёсць у «Тра ві я це», — моц усю-
ды іс на га ка хан ня, якое раз бу рае 
гра мад скія ўмоў нас ці, — вы ціс ну-
ла ся за ман лі вай вон ка вай апра цоў-
кай. Толь кі вон ка вай.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

katsyalovich@zviazda.by



Вер ні сажВер ні саж  

Энер ге тыч ны за пал ад Ва ле рыя Сла ву ка
Атры ма юць на вед валь ні кі рэт ра спек тыў най вы стаў кі май стра ў Па ла цы мас тац тваў

На сцэ неНа сцэ не  

КА ХАЙ МЯ НЕ ПА-ТРА ВІ Я ТАЎ СКУ
Зна ка мі тая опе ра 

Джу зэ пэ Вер дзі аздо бі ла ся 
су час ным ан ту ра жам

«Па яды нак», 1984 г.

Лат вій скі рэ жы сёр Анд рэйс Жа гарс, пры цяг нен не да па ста-
ноў кі за меж ных пра фе сі я на лаў, пра ва ка цый ная рэ пу та цыя 
ад ной з най зна ка мі цей шых опер, «фіш ка» ў ін тэр прэ та цыі 
тво ра XІX ста год дзя, ке ды і ка ва «to go» — сё ле та Вя лі кі 
тэ атр опе ры і ба ле та пры го жа абы граў ад крыц цё се зо на. 
8 і 10 ве рас ня на яго сцэ не ад бы ла ся прэм' е ра ўжо шос тай 
для Вя лі ка га «Тра ві я ты» Джу зэ пэ Вер дзі. Кла січ ная гіс то-
рыя ка хан ня па між кур ты зан кай Ві я ле тай, якая хва рэе на 
су хо ты, і звы чай ным — вы дат ным хі ба што здоль нас цю ка-
хаць — ма ла дым ча ла ве кам Аль фрэ дам тра пі ла ў су час ны 
ан ту раж. Тут га лоў ная ге ра і ня хва рэе на рак, пер са на жы 
но сяць джын сы і па ку ту юць на ка на пах су час на га ды зай ну. 
Але гіс то рыя, з яе ар ха іч нас цю, эма цый нас цю і тра гіч най 
кан цоў кай, у гэ тых су час ных ін тэр' ерах тры ма ец ца пер ша-
па чат ко вых ак цэн таў, ча му і ўзні кае пы тан не: ці асу час ні-
ва ла ся «Тра ві я та» з ней кім сэн сам аль бо толь кі дзе ля пры-
ця галь най «фіш кі»?
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Хвац ка аў тар гіс то рыі 
ўсклад ніў ста но ві шча 
га лоў на га ге роя! Ка хаць 
кур ты зан ку ды яшчэ і жыць 
за яе кошт.

«Тра ві я та», што аб са лют на 
ад па вя дае свай му XІX 
ста год дзю, без шлі фоў кі 
тра пі ла ў ча сы ка вы 
на вы нас, але пад іх не 
пад стро і ла ся.


