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Мас тац кая вы-

стаў ка ў пра сто-

ры гіс та рыч на га 

му зея — з'я ва 

звык лая, ка лі гэ та 

На цы я наль ны гіс-

та рыч ны му зей, 

ка лі вы стаў ка 

рас кры вае мас та-

ка ці пэў ную тэ му, 

на прык лад, у ад-

ным з аб лас ных 

края знаў чых му-

зе яў. Ці — у лі та-

ра тур ным, лепш 

у су вя зі з пер са на-

лі яй, якой пры све ча на му зей ная скарб ні ца. Зу сім 

ін шая спра ва — ар га ні за цыя мас тац кай вы стаў кі 

ў му зеі «Зам ка вы комп лекс «Мір».

— Але мы ад важ на ідзём па гэ тым шля ху — шля-

ху спа лу чэн ня гіс то рыі гас па да роў на ша га зам ка, 

гіс то рыі кан крэт ных пе ры я даў ча су і з'яў су час на га 

вы яў лен ча га мас тац тва, — га во рыць ды рэк тар му-

зея «Зам ка вы комп лекс «Мір» Аляк сандр ЛОЙ-

КА. — Вось за раз у нас раз мяс ці ла ся вы стаў ка 

«Сім ва лы ча су. Бос кае і зям ное ў тво рах Ге ор гія 

Скрып ні чэн кі. Вы стаў ка жы ва пі су і гра фі кі». Ку ра-

тар гэ та га твор ча га пра ек та мас тацт ва знаў ца Ала 

ЗМІ Ё ВА са бра ла тут з роз ных ка лек цый ра бо ты 

ці ка ва га жы ва піс ца і гра фі ка, які ад кры вае но-

выя ад мет нас ці ба га та га на по ста ці бе ла рус ка га 

мас тац тва. Ня ўжо ў пе ра пын ку пад час зна ём ства 

з гіс та рыч ны мі экс па на та мі гэ та не бу дзе ці ка ва 

на вед валь ні кам на ша га му зея?

Ге ор гій СКРЫП НІ ЧЭН КА (1940—2015), які на ра дзіў-

ся ва Укра і не, пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны ра зам з 

баць ка мі пе ра ехаў на Мін шчы ну, у Слуцк. У не вя лі кім 

бе ла рус кім га рад ку ён знай шоў га лоў нае за хап лен не 

свай го жыц ця, якое ста ла для яго пра фе сі яй на доў гія 

га ды. Твор чая спад чы на мас та ка скла дае ці не ты ся-

чу, а можа, і бо лей ра бот. Да лё ка не ўсе яны ста лі ся 

зда быт кам му зе яў, кар цін ных га ле рэй, пры ват ных ка-

лек цы я не раў. Ге ор гій Скрып ні чэн ка вель мі не ах вот на 

раз віт ваў ся са сва і мі тво ра мі. Мас та ка, які ары гі наль на, 

па-фі ла соф ску спра ба ваў аб' яд наць у сва ёй твор час ці 

су час насць і мі нуў шчы ну, кра і ны і на ро ды, які на дзя ляў 

сва іх ге ро яў ры са мі ства раль нас ці ча ла ве ча га жыц ця 

і раз бу раль нас ці, улас ці вай све ту, даў но за лі чы лі да 

бе ла рус кіх сюр рэа ліс таў. У раз мо вах пра Скрып ні-

чэн ку аба вяз ко вай лі чыц ца згад ка пра Саль ва до ра 

Да лі. Адзін з гас цей вы стаў кі ў Мі ры, вя до мы ў кра і не 

дып ла мат і ў ня даў нім мі ну лым мі ністр за меж ных спраў 

Бе ла ру сі Сяр гей МАР ТЫ НАЎ за ўва жыў, што ў па чат ку 

сва ёй твор чай ра бо ты Ге ор гій Скрып ні чэн ка мог і не 

ве даць гэ та га сла ву та га мас та ка, тым больш на ўрад ці 

ба чыў ён у 1960-я га ды рэ пра дук цыі кар цін Саль ва до ра 

Да лі, яго аль бо мы.

«Блуд ны сын» (1969—1992; і та кая ча са вая ад-

лег ласць, па зна ка вяр тан ня да рас па чатай не ка лі 

рэа лі за цыі ідэі свед чаць пра глы бо кую па яд на насць 

свя до мас ці мас та ка з не ка лі вы най дзе ным сю жэ-

там, яго не жа дан не ад да ваць на суд гле да чу да кан-

ца не вы ка за нае), «Бар ба ра» (пра ца над ёю іш ла ў 

1987—2007 гг.), «Мін скія ва ры я цыі» (1977), «Дзень 

схі ліў ся да но чы» (1976—2001 гг.) — да ад крыц ця 

гэ тых і ін шых ра бот Ге ор гія Скрып ні чэн кі за пра шае 

за мак у Мі ры. Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць не каль кі 

ме ся цаў. Яна — яшчэ і на па мін пра тое, што жы ва пі-

сец вый шаў са слуц ка га гурт ка Ула дзі мі ра СА ДЗІ НА. 

Як, да рэ чы, і дзя сят кі ін шых мас та коў. Най больш 

вя до мыя з іх — Ула дзі мір Го луб, Ула дзі мір і Мі ха іл 

Ба са лы гі, Ула дзі мір Цэс лер, Ула дзі мір Аку лаў, Ігар 

Ціт коў скі... «Слуц кі мі хлоп чы ка мі» на зваў на вы стаў-

цы ў Мі ры пле я ду гэ тых твор цаў мас тацт ва знаў ца 

Юрый АБ ДУ РАХ МА НАЎ, акрэс лі ва ю чы не толь кі пер-

шыя кро кі Ге ор гія Скрып ні чэн кі ў твор часць, але і 

зва жа ю чы на яго і ін шых мас та коў са Случ чы ны, 

Слуц ка све та по гляд.

Іг нат ПАЎ ЛАЎ.

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

АР ТЫС ТАМ ДА ДЗЕ НА 
АД ЧУ ВАЦЬ НЕЙ КІЯ РЭ ЧЫ 
БОЛЬШ ВОСТ РА

— Юрый Ан то на віч, вы ву ча ю чы 

шмат лі кую ін фар ма цыю пра вас, су-

стрэ ла та кое вы зна чэн не: «Юрый 

Тра ян — гэ та цэ лая эпо ха ў су час ным 

ба лет ным мас тац тве».

— Та кіх вы ка наў цаў як я, ма іх ка лег, 

якіх я вель мі па ва жаю, бы ло вель мі мно-

га. У ба ле це адзін ча ла век ні чо га не зро-

біць — ні ар тыст кар дэ ба ле та, ні вы ка наў-

ца га лоў най ро лі, ні па ста ноў шчык. Каб 

са пса ваць спек такль, да стат ко ва ад на-

го, які зро біць неш та не тое. А вось каб 

атры ма ла ся доб рая па ста ноў ка, па трэб-

ны сот ні лю дзей. І гэ та не толь кі тыя, хто 

на сцэ не, а і тыя, хто ва кол яе — гры мё ры, 

кас цю ме ры, вы клад чы кі, хор, ар кестр — 

усе яны ро бяць спек такль. Та му я ўво гу ле 

не люб лю роз на га кштал ту гуч ных за яў. 

Лі чу, што прос та доб ра і сум лен на ад пра-

ца ваў 52 се зо ны, за раз па чаў ся 53-і...

— Мне да во дзі ла ся чуць, што тэ атр 

для гле да ча па чы на ец ца з ве шал кі. 

Для вас ён па чы на ец ца з ча го?

— Для мя не тэ атр — гэ та лю дзі, якія 

ў ім пра цу юць. Пра фе сія ў нас ня лёг кая, 

яна па тра буе фі зіч ных і эма цы я наль ных 

укла дан няў. Ка лі ар тыс ту не ўда ец ца 

неш та на рэ пе ты цыі, то да спек так ля ён 

па ві нен вы ву чыць усё і ста рац ца, як ні-

хто ін шы. І ён бу дзе — не та му, што я яго 

пры му сіў, а та му, што по бач лю дзі, якія 

тан цу юць доб ра, — і ён па ві нен ад па вя-

даць, ра біць не горш за іх. Ар тыс ты вель-

мі эма цы я наль ныя, але ім Бо гам да дзе на 

ад чу ваць ней кія рэ чы больш вост ра, яр ка 

і па каз ваць гэ та ін шым. Та му пра ца ваць 

з імі ня прос та, а ка лі ўда ец ца, то атрым-

лі ва еш вя лі кае за да валь нен не.

— А ад якіх па мы лак хо чац ца пе ра-

сце раг чы ма ла дых ар тыс таў?

— Ка лі ўваж лі ва па гля дзець, то на 

сцэ не ты па мы ля еш ся ў не чым, та му што 

ня пра віль на дзей ні чаў у жыц ці. На прык-

лад, па ру шыў рэ жым пе рад спек так лем 

ці лег ка дум на па ста віў ся да ро лі.

ПА ВА ЖАЮ Ў ЛЮ ДЗЯХ 
УПАР ТАСЦЬ

— У ва шай твор чай бія гра фіі ад са-

ма га па чат ку ёсць эпі зо ды, ка лі здзіў-

ля еш ся, як вам уда ло ся не сыс ці з пра-

фе сіі. Вы па сту пі лі ў ха рэа гра фіч нае 

ву чы лі шча і не каль кі ра зоў кі да лі яго. 

По тым у 21 год атры ма лі зван не «за-

слу жа ны ар тыст», а ў 25 — траў му... 

Што да па ма га ла вяр тац ца ў строй?

— Жыц цё — яно не та кое, як яго ма-

лю юць, а та кое, як склад ва ец ца. Я не 

ве даю ні вод на га ча ла ве ка, у ка го ўсё бы-

ло толь кі бліс ку ча ці толь кі жах лі ва. Заў-

сё ды — то ўзлёт, то па дзен не. Пры чым 

у мно гіх па дзен нях мы са мі ві на ва ты. 

Я кі даў ба лет тры ра зы. Пер шы раз — ка-

лі прый шоў на за ня ткі ў ву чы лі шча і мне 

страш на не спа да ба ла ся. Баць кі толь кі вяс-

ной змаг лі вяр нуць мя не на зад, ка лі па абя-

ца лі ку піць ро вар. По тым кі даў у су вя зі з 

траў май (я ж ра зу меў, што як ра ней ужо тан-

ца ваць не зма гу, а ў ма ла до сці ўсё вель мі 

эма цы я наль на ўспры ма еш). Быў яшчэ 

і мо мант, ка лі сы хо дзіў з ба ле та пас ля ад лі-

чэн ня з Ле нін град ска га ву чы лі шча.

— Гэ та ад бы ло ся з-за бой кі. Ка го 

аба ра ня лі, па мя та е це?

— Дзяў чы ну, з якой мы і да гэ тай па ры 

пад трым лі ва ем су вязь. Яна за раз жы ве 

ў Ся рэд няй Азіі... То-бок не ўсё так пры-

го жа і глад ка, як мо жа па да вац ца. Бы лі 

хва ро бы, твор чыя, ся мей ныя праб ле мы. 

Мне, мо жа, па шчас ці ла, што я пра цую з 

людзь мі і ра зу мею, што склад вац ца ўсё 

мо жа па-роз на му.

— Дык што ж да па маг ло за стац ца 

ў пра фе сіі — лю боў да мас тац тва ці 

неш та ін шае?

— У му жы коў гэ та на зы ва ец ца «раз-

зла ваў ся». Ці мож на спі саць гэ та на ней-

кую ўпар тасць. Шчы ра ка жу чы, я па ва-

жаю ў лю дзях гэ тую ры су.

— Мо жа це рас ка заць, 

што лі чы це мі ну сам сва-

ёй пра фе сіі?

— Ні адзін сур' ёз ны ар-

тыст ба ле та не жы ве без 

траўм і хва роб. Пры чым, ка-

лі ёсць ней кія праб ле мы ў 20, 

то і ў больш ста лым уз рос це 

яны ўзнік нуць. Лад жыц ця. 

З ра ні цы і да дзвюх га дзін 

пра цу ем, по тым пе ра пы нак 

да шас ці і цэ лы ве чар на ра-

бо це. Вы хад ны адзін раз на 

ты дзень, і то ў па ня дзе лак, 

ка лі ўсе лю дзі пра цу юць. 

І так усё жыц цё, дзе ся ці год-

дзя мі. Не абы хо дзіц ца і без 

стрэ саў, ся мей ных праб лем.

— Па ва шых на зі ран нях, 

сён ня ў ба ле це мно га ма ла дых. Для ка-

го мас тац тва на пер шым мес цы?

— Для боль шас ці. Не адзін раз у нас 

бы лі сі ту а цыі, ка лі ма тэ ры яль ны бок 

па чы наў ад ста ваць. Гэ та і 90-я га ды, і 

тое, што ця пер ад бы ва ец ца ў су вя зі з 

ка ра на ві ру сам. Мы не каль кі ме ся цаў 

не па каз ва лі спек так лі. А прэ мія, з якой 

скла да ец ца боль шая част ка за роб ку, 

фар мі ру ец ца з пры быт ку за па ста ноў кі. 

Але ўсё роў на ні хто ні ку ды не збя гае. 

Усе пра цу юць, та му што ба чаць і ра зу-

ме юць сі ту а цыю. І, без умоў на, наш тэ атр 

вель мі зна ка мі ты, хоць ёсць мес цы, дзе 

знач на больш пла цяць за той уз ро вень 

май стэр ства, які ма юць на шы ар тыс-

ты. Вя до ма, не ка то рыя з'яз джа юць, але 

боль шасць за ста ец ца, бо ім важ на на ша 

кра і на, ім ці ка вы той рэ пер ту ар, які ёсць 

у нас. І да нас на ват едуць з-за мя жы 

(у нас пра цу юць фран цу зы, япон цы, ра-

сій скія і ўкра ін скія ар тыс ты), бо мы мо-

жам за бяс пе чыць той пра фе сій ны ўзро-

вень, які пры ваб лі вае ар тыс таў.

ЦА НЮ ТЫХ, ХТО ЗА СТА ЕЦ ЦА
— А ка лі ка заць пра рэ пер ту ар, то 

якім шля хам тут вар та іс ці: ары ен та вац-

ца на за пыт гле да чоў ці ўсё ж та кі імк-

нуц ца вы хоў ваць пуб лі ку мас тац твам?

— Гэ та дзве край нас ці, якія ўвесь час 

зма га юц ца, як да бро са злом. І я лі чу, што 

ў фар мі ра ван ні ре пер ту а ру па він ны пры-

сут ні чаць абод ва кі рун кі. Трэ ба ра біць 

ней кія рэ чы для гле да ча, але не па сту па ю -

чы ся якас цю. А ней кія спек так лі, мо жа, 

не бу дуць мець та ко га эфек ту на пуб лі-

ку, але за тое пры му сяць яго за ду мац ца, 

ад чуць ней кія тон кія рэ чы.

— Вас ра дуе, што ваш сын стаў юрыс-

там, а не пай шоў па ва шых сля дах?

— Я не ба чыў у яго схіль нас ці да гэ-

тай пра фе сіі, і ён сам не ха цеў, та му не 

на стой ваў на вы ба ры. І мне на са мрэч не 

так важ на, чым зай ма ец ца ча ла век, — 

га лоў нае, каб быў вы нік. На прык лад, 

май му ўну ку 10 га доў, і ён зай ма ец ца 

голь фам. І па дае доб рыя над зеі, на ват 

удзель ні чае ў спа бор ніц твах з да рос лы мі. 

Баць кі да юць яму вы бар, і ка лі дзі ця мае 

да гэ та га спор ту ін та рэс, то ча му б і не? 

Ду маю, так і па він на быць у кож на га.

— У вас як у твор ча га ча ла ве ка з 

га да мі по гля ды на ка хан не і сяб роў-

ства змя ні лі ся?

— Вя до ма. У юнац тве бы ло шмат эмо-

цый. А по тым з уз рос там па чы на еш ра-

зу мець, што не ўся кая за ка ха насць ёсць 

ка хан не. Бо ў ім трэ ба яшчэ, каб да дат ко-

ва бы ла па ва га, ста ноў чая ацэн ка ін ша га 

ча ла ве ка. Вось мы з жон кай пра жы лі 

ра зам 32 га ды і ні ра зу не па сва ры лі ся. 

Бо імк нём ся слу хаць і чуць ад но ад на го. 

А што да ты чыц ца сяб роў, то ска жу шчы-

ра — я не ўмею сяб ра ваць. І ця пер у жыц-

ці за ста лі ся толь кі тыя лю дзі, якія пры-

ма юць мя не та кім, які я ёсць. Са мной 

ня прос та, але я ца ню тых, хто за ста ец ца 

ня гле дзя чы ні на што.

— Яшчэ вось ці ка ва, ці не змян ша-

ец ца ва га ўсіх уз на га род і зван няў ар-

тыс та пры жыц ці ў па раў на нні з тым, 

ка лі яго імя ўжо ўпі са на ў гіс то рыю 

мас тац тва?

— Я вам ад крыю ад ну та ям ні цу. Зван-

ні — яны важ ныя, бо грэ юць ду шу, гэ та 

най вы шэй шая ацэн ка тва ёй пра цы на ро-

дам, кра і най. Аднак хоць гэ та і знак па ва-

гі, але ён не га лоў ны, бо я ве даю мно га 

ар тыс таў, якія не змаг лі атры маць зван ні, 

уз на га ро ды, хоць і за слу гоў ва лі іх. Ра зам 

з тым лю бое зван не аба вяз вае тры маць 

пэў ны ўзро вень пра фе сі я на ліз му. Ні ко лі 

не за бу ду, як у мя не ўсё трым це ла ўнут ры, 

ка лі мя не, ма ла до га ар тыс та, на кан цэр це 

аб' яві лі «вы сту пае за слу жа ны ар тыст»! 

Та ды я ад чуў, на коль кі гэ та ад каз на.

— Што вам да па ма гае пе ра за гру-

жац ца і ад па чы ваць ад пра цы?

— Люб лю пра во дзіць час у адзі но це 

на да чы. Жон ка здзіў ля ец ца, як я тры дні 

ся джу сам і не вар' я цею. А мне па да ба-

ец ца, што маю маг чы масць ад уся го ад-

клю чыц ца, чы таць, неш та май стра ваць. 

Я, ве да е це, ру ка мі шмат уся го ра біць умею. 

І мэб лю ма гу зра біць, і ма шы ну заў сё ды 

сам ра ман тую... Мне прос та ці ка ва спра ба-

ваць штось ці но вае, ча го я не ве даю.

— А ёсць неш та, ча го не па спра ба-

ва лі і ця пер шка ду е це?

— Шмат ча го я ў жыц ці не па спра ба-

ваў. Вось гля дзі це, я тан ца ваў прак тыч на 

ўсе вя ду чыя ро лі ў на шым рэ пер ту а ры, 

са мыя роз ныя. Ад нак усе — ста ноў чыя. 

Я на ват не пра яў ляў ці ка вас ці да ад моў-

ных ге ро яў. А ка лі па чаў вы кла даць, то 

рап там зра зу меў, на коль кі яны ці ка выя. 

Яны скла да ныя, але да юць бяз меж ную 

пра сто ру для твор час ці ар тыс та. І я вель-

мі па шка да ваў, што на ват не па спра ба-

ваў ся бе ў ро лі ад моў на га ге роя.

Але на ДРАП КО.

Поўную версію інтэрв'ю глядзіце 

на сайце zviazda.by

Вер ні сажВер ні саж

АД «СЛУЦ КІХ 
ХЛОП ЧЫ КАЎ» — 
У ВЯ ЛІ КІ СВЕТ

Юрый ТРА ЯН: 

«Я ТРОЙ ЧЫ КІ ДАЎ БА ЛЕТ»
«Не важ на, чым зай ма ец ца ча ла век, — га лоў нае, каб быў вы нік»

За сваё жыц цё Юрый Ан то на віч 

па спеў ува со біць на сцэ не пер шыя 

соль ныя пар тыі ў ба ле тах, ся род 

якіх — «Спар так», «Ле бя дзі нае во-

зе ра», «Ства рэн не све ту», «Шчаў-

ку нок» і мно гія ін шыя, па ста віць 

ба ле ты «Ві таўт», «Анас та сія», 

«Тры стан і Ізоль да», «Кры лы па мя-

ці», зрабіць па ста ноў кі да тан цаў у 

кі но і на ват мод ных па ка заў. А сён-

ня, ся род ін ша га, пра цяг вае дзя ліц-

ца во пы там з ма ла дым па ка лен нем 

ар тыс таў. Як раз пас ля ад ной з рэ-

пе ты цый і на пя рэ дад ні яго юбі лею 

(6 каст рыч ні ка май стру споў ніц ца 

70 га доў) мы па га ва ры лі з га лоў-

ным ба лет май страм Вя лі ка га тэ ат-

ра Бе ла ру сі на род ным ар тыс там 

Юры ем Тра я нам пра вер насць пра-

фе сіі, ба лет ва ўсёй яго шмат гран-

нас ці і за ку ліс се яго жыц ця. Фо
та

 Я
на

 Х
ВЕ

ДЧ
Ы
НА

.

«Барбару» 
мастак пісаў 20 гадоў.

Партыя Вацлава ў спектаклі «Бахчысарайскі фантан».


