
БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ 5518 10 2018 г.

9

Па сяб ра ваць з Му зайПа сяб ра ваць з Му зай

Са фія ву чыц ца ў ста ліч най гім на зіі № 4. 

Апа вя дан ні пры дум ляе з дзя цін ства. Пер-

шы мі тво ра мі ста лі каз кі для ма лод шай 

сяст ры. «Яны бы лі доў гія і нуд ныя і ёй не 

па да ба лі ся, — з усмеш кай ус па мі нае дзяў-

чы на. — Але я лю бі ла іх скла даць. Гэ та бы лі 

гіс то рыі пра на ся ко мых і жы вёл».

Ча му школь ні ца ста ла пісь мен ні цай? 

Вель мі шмат ідэй у га ла ве, тлу ма чыць Са-

фія. План бу ду чых апа вя дан няў яна не скла-

дае: сло вы на дык тоў вае ўнут ра ны го лас. 

Бу ду чыя тво ры дзяў чы на за на тоў вае на 

па пе ры або ў тэ ле фо не.

— Апа вя дан не ча сам пі шу за 30 хві лін: 

дум кі апя рэдж ва юць рух ру кі. По тым скла-

да на гэ та ўсё рас шыф роў ваць, — смя ец-

ца. — А бы вае, ёсць гран ды ёз ная ідэя, але 

ня ма ча су, і ты два тыд ні над ёй пра цу еш — 

па не каль кі хві лін у дзень.

Каб трэ ні ра ваць свой на вык, Са фія шмат 

чы тае. Больш за ўсё яна лю біць гіс та рыч-

ныя ра ма ны і фан тас ты ку. На прык лад, пра 

пры го ды ка ра ля Ар ту ра і ча раў ні ка Мэр лі на. 

З пісь мен ні каў па да ба ец ца 

Марк Твэн.

Так са ма Са фія на вед-

вае лек цыі па лі та ра ту ры і 

гур ток пры На цы я наль най 

біб лі я тэ цы для... ма лень кіх 

дзя цей. «Там ці ка ва! — за-

пэў ні вае. — Мой стры еч ны 

брат ту ды ха дзіў, і я па пра-

сі ла ся. Нам рас каз ва юць 

пра пісь мен ні каў, гіс то рыі 

ства рэн ня кніг».

Школь ні цу на тхняе пры ро да, лю дзі, якія 

по бач, пос пе хі ін шых. Ха рак та ры боль шас ці 

сва іх ге ро яў яна спіс вае са зна ё мых. У апа-

вя дан ні «Ар га лон», якое ста ла най леп шым 

на кон кур се ў Бал га рыі, рас каз ва ец ца пра 

ўза е ма ад но сі ны па між бра та мі і сёст ра мі. 

Дзяў чы на не ха вае: у асно ву тво ра па кла ла 

жыц цё ўлас най сям'і.

Пер шы лі та ра тур ны кон курс у жыц-

ці дзяў чы ны ад быў ся два га ды та му. Яго 

пра во дзіў ча со піс «Род нае сло ва». Пас ля 

гэ та га ўсё і за кру ці ла ся: дып ло мы на роз-

ных між на род ных кон кур сах, пуб лі ка цыі ў 

Літ ве, Поль шчы, Ра сіі... Рэ дак цыя ча со пі са 

да па маг ла школь ні цы вы даць яе пер шую 

кні гу — «Дзе сяць прос тых 

гіс то рый». На прэ зен та цыі 

тых апа вя дан няў апы нуў-

ся лінг віст з Япо ніі, яко му 

яны спа да ба лі ся. Ён ска-

заў, што сю жэ ты вель мі 

па доб ныя да жыц ця дзя-

цей у яго кра і не, і пра па-

на ваў пе ра клас ці кні гу на 

япон скую.

Кры ты ку ў свой ад рас 

юная твор ца чу ла рэд ка.

— Вя до ма, ка лі гэ та 

неш та кан струк тыў нае — 

ра яць, што тут сло ва мож на 

бы ло за мя ніць ці па вяр нуць інакш сю жэт, — 

я пры слух ва ю ся.

Баць кі па чы нан ні дач кі толь кі пад трым-

лі ва юць. І на огул не аб мя жоў ва юць пра яў-

лен ні твор час ці. «Сце ны — раз ма лёў вай, 

му зы ку ў 12 но чы — іг рай», — жар туе дзяў-

чы на.

Дзіў на, але ў школь ні цы не гу ма ні тар ны 

склад ро зу му. Мо вы ёй да юц ца скла да на. 

На шмат лепш «за хо дзяць» фі зі ка і ма тэ-

ма ты ка, і сваю бу ду чую пра фе сію Са фія 

ха це ла б звя заць з гэ ты мі прад ме та мі. Не, 

ду мае стаць не пра гра міс там — аст ра но-

мам. А лі та ра ту ру па кі нуць як хо бі.

Ся род ін шых за хап лен няў — іг ра на сін-

тэ за та ры і вер ха вая яз да (ёй гім на зіст ка 

ней кі час зай ма ла ся пра фе сій на). Гэ ты від 

спор ту яна вы бра ла спан тан на: да ве да ла ся 

пра сек цыю ад дзяў чын кі ў лет ні ку. А да гэ-

туль ча го толь кі ні бы ло: воль ная ба раць ба, 

лёг кая ат ле ты ка, пла ван не, тан цы...

Хут ка, 23 каст рыч ні ка, у Са фіі прэ зен та-

цыя но вай кні гі. Апа вя дан не «Го рад сля пых 

скры жа ван няў» — пра сля пую дзяў чы ну: як 

яна ста ра ец ца ўза е ма дзей ні чаць з ін шы мі, 

як свет ста віц ца да яе, чым шкод ныя стэ рэа-

ты пы. Для пад лет ка — сур' ёз ная тэ ма.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Урывак з твора Сафіі 

можна прачытаць на сайце zviazda.by

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, як 

вы ста лі ко мі кам...

— Як і мно гія на пост са вец кай 

пра сто ры, па чы наў з гуль ні ў Клу-

бе вя сё лых і зна ход лі вых. Спа чат ку 

пры дум ляў жар ты ў шко ле. Пас ля 

са збор най БНТУ пра бі лі ся ў па чат-

ко выя афі цый ныя лі гі Між на род на га 

са ю за КВЗ. У 2014-м пай шоў ад туль 

і тра піў на «Comedy Батл». Та ды і 

па ча лі ся мае вы ступ лен ні ў воб ра зе 

пра сцец ка га хлоп ца са Сма ля ві чаў.

— А ка лі пе ра ста лі быць «сма-

ля віц кім не ву кам» і па ча лі пі саць 

ма на ло гі?

— Пас ля не каль кіх вы ступ лен-

няў у ба рах на шоу-ве ча ры нах зра-

зу меў, што ка ме дыя ў воб ра зе і 

стэн дап-ка ме дыя — вель мі бліз кія. 

Ад роз нен не толь кі ў тым, што ў 

дру гім вы пад ку ты са сцэ ны рас-

каз ва еш пра сваё жыц цё, пра тое, 

што хва люе аса біс та ця бе і пры 

гэ тым чап ляе не чым ін шых.

— Вы бы лі ад ным з пер шых 

у Бе ла ру сі, хто па чаў зай мац ца 

гэ тым жан рам...

— Амаль. Стэн дап у нас з'я віў ся 

не дзе ў 2013-м, а я да лу чыў ся праз 

год. Па мя таю, та ды ар га ні зоў ва лі 

не вя лі кія ве ча ры ны ў клу бе ка ля 

стан цыі мет ро «Ус ход». У ім змя-

шча ла ся мак сі мум двац цаць ча ла-

век. Для аў ды то рыі жанр быў но вы 

(яшчэ не вы хо дзі ла Comedy на ка-

на ле ТНТ), але ўсё ж па мяш кан-

не бы ло заўж ды поў нае гле да чоў. 

Я так са ма спа чат ку прос та гля дзеў, 

ду маў: «О, па цеш на», а пас ля і сам 

па чаў пі саць тэкс ты для вы ступ лен-

няў. Ад нак, ус па мі наю, што яшчэ да 

гэ та га Сла ва Ка мі са ран ка (вя до мы 

стэн да пер з Бе ла ру сі, рэ зі дэнт тэ-

ле шоу Stand Up. — Аўт.) ра біў гу-

ма рыс тыч ны кан цэрт Cheesecake 

Factory ў «на рга се», дзе вы сту па ла 

ча ла век пяць... Ад мет на, што ўсе 

мы не ве да лі, што і як пі саць, прос-

та спра ба ва лі.

— Маг чы ма, гля дзе лі на за-

ход ні прык лад, стэн дап на анг-

лій скай мо ве...

— Так і ёсць. Ад нак гэ та быў 

толь кі па ча так. Да лей з'я ві лі ся са-

мыя роз ныя гу ма рыс тыч ныя шоу 

на ТНТ, гле да чы на рэш це ўба чы лі 

ка ме дыю па-рус ку. Спра ба ваць 

ся бе ў жан ры стэн дап за ха це лі 

мно гія. Але не ў кож на га атрым-

лі ва ла ся. Гэ та ж зу сім ад роз нае 

ад КВЗ, дзе і го рыч, і ра дасць 

ты дзе ліш з ка ман дай. У стэн да-

пе ты — адзін. Сам са бе аў тар, 

ак цёр. І ка лі што якое, ві на ва ты 

толь кі ты.

— Коль кі ко мі каў зай ма ец ца ў 

нас гэ тым жан рам за раз?

— Ча ла век со рак з усёй Бе ла-

ру сі, з іх двац цаць — у Мін ску. А са 

Сма ля ві чаў я адзін та кі. Але, спа-

дзя ю ся, яшчэ бу дуць... Бо год та му 

сі ту а цыя бы ла гор шая: дзве-тры 

пля цоў кі для вы ступ лен няў. Ця пер 

жа іх больш, як і фар ма таў пра-

грам. Вель мі па пу ляр ны «Ад кры ты 

мік ра фон», ку ды мо жа за пі сац ца 

для вы ступ лен ня аб са лют на лю бы 

ча ла век.

— Ад нак не кож ны мо жа ства-

рыць якас ную і смеш ную пра-

гра му...

— Гэ та так! Для та го каб стаць 

са праўд ным пра фе сі я на лам, трэ ба 

ва ло даць тэ о ры яй і, ка неш не ж, 

прак ты ка вац ца — час цей вы хо-

дзіць на сцэ ну. Пра гра ма стэн да па 

не бя рэц ца з па вет ра. Да стат ко-

ва ад крыць лю бую ба за вую кні гу 

па па бу до ве ма на ло гаў. На прык-

лад, Джу дзі Кар тэр «Стэн дап за 

27 дзён». Чы та еш, за па мі на еш, 

пі шаш. А па коль кі пра ві лы ство-

ра ны, каб іх па ру шаць, з кож ным 

но вым тэкс там трэ ба вы хо дзіць 

за ме жы стан дар ту і пры дум ляць 

штось ці сваё, но вае, не па доб нае 

ні на што.

— Зра зу ме ла, што на пі сан не 

жар таў — цяж кая пра ца. Ці вя-

до ма ко мі кам пра фе сій нае вы-

га ран не?

— Без умоў на! Цу доў на, ка лі хо-

бі ста но віц ца ра бо тай жыц ця. Але 

ка лі ты ўжо пра фе сі я нал, за ня так 

па чы нае на да куч ваць. Спа чат ку 

па чы на еш атрым лі ваць не та кое 

су перза да валь нен не, як ра ней. 

По тым мож на ўво гу ле ад чуць агі-

ду да сва ёй пра цы. Быў мо мант, 

ка лі мне зу сім не ха це ла ся вы сту-

паць: мы з ка ле га мі ў ме жах пра-

ек та аб' еха лі вель мі шмат га ра доў 

і не ве ра год на ста мі лі ся. Зна ё мае 

мне і па чуц цё поў най ад сут нас ці 

но вых ідэй. Ка лі ся да еш пі саць, а 

ў га ла ве — «пе ра ка ці-по ле». У лю-

бым вы пад ку най леп шыя ле кі пры 

пра фе сій ным вы га ран ні — ба наль-

ны ад па чы нак. А по тым — зноў у 

бой.

— Ёсць мер ка ван не, што ў 

стэн дап ідуць не ад доб ра га 

жыц ця...

— Не заўж ды. У лю бо га ча ла-

ве ка, не за леж на ад яго сту пе ні 

за мож нас ці, ёсць праб ле мы, якія 

мо гуць за кра нуць і ця бе са мо га. 

Кож ны з нас вя дзе вай ну, пра якую 

ні хто і не ве дае. Так, не ка то рыя 

ідуць у ка ме дыю. Ад нак мож на ж 

пай сці і да псі хо ла га. Да рэ чы, з 

псі ха ла гіч на га пунк ту гле джан ня 

стэн дап — доб ры ва ры янт, каб вы-

ка зац ца і вы сме яць лю бую праб ле-

му. І за ла ця бе пад тры мае!

Ня гле дзя чы на тое што Фё дар 

ужо да свед ча ны ко мік, ён поў ны 

сіл і жа дан ня ства раць усё больш 

якас ную і роз на ба ко вую ка ме дыю. 

Ві даць, што стэн да пер не прос та 

за хап ля ец ца сва ёй дзей нас цю, а 

жы ве ёй. Ру хі, жэс ты ку ля цыя — 

энер гіч ныя, го лас — ба дзё ры, у 

ва чах — бляск. Што яшчэ трэ ба 

для плён най пра цы на шля ху да 

пры знан ня? На дум ку Фё да ра, не 

ха пае ме дый нас ці і вы ха ду на ін-

тэр нэт-пля цоў кі.

— За раз мы ства ра ем ка нал на 

Youtube, ку ды збі ра ем ся вы клад-

ваць за пі са ныя шоу і пра гра мы, — 

дзе ліц ца ён пла на мі. — Уво гу ле, 

гэ та трэ ба бы ло зра біць яшчэ тры 

га ды та му, каб нас ужо ве да лі. Вось 

на вы ступ лен нях пры ез джых ко мі-

каў з Маск вы, з вя до ма га Stand Up 

Club #1, заў сё ды поў ныя за лы. А ўсё 

та му, што яны ро бяць сваё аса біс-

тае шоу ў ін тэр нэ це. Ад нак мы не 

сла бей шыя ў твор чым пла не. На-

ды шоў час па шы рыць аў ды то рыю. 

І та ды, спа дзя ю ся, усё зме ніц ца!

А па куль ка нал раз ві ва ец ца, вы 

кож ны ты дзень мо жа це ўба чыць 

жыў цом доб рых бе ла рус кіх ко мі-

каў у ба рах Мін ска, па тра піў шы на 

бяс плат ныя стэн дап-шоу, «ад кры-

тыя мік ра фо ны» і ін шыя гу ма рыс-

тыч ныя пра гра мы.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

З гу ма рам у га ла веЗ гу ма рам у га ла ве

Стэн дап — гэ та свое асаб лі вы ма на лог з гле-

да чом пра ўлас нае жыц цё, поў ны раз ва-

жан няў і гу ма ру. «Я раз маў ляю сам з са бою, 

та му што я адзі ны ча ла век, чые ад ка зы мне 

па да ба юц ца» — жарт зна ка мі та га аме ры кан-

ска га стэн дап-ко мі ка Джор джа Кар лі на. Гэ ты 

жанр ка ме дыі ця пер ак тыў на раз ві ва ец ца 

ў ЗША, За ход няй Еў ро пе, ва Укра і не і ў Ра сіі. 

З 2013 го да стэн да пам зай ма юц ца і бе ла рус-

кія жар таў ні кі.

27-га до вы Фё дар БУЛ КІН — адзін з най больш 

роз на ба ко вых ко мі каў Мін ска — у тэме ўжо 

больш за ча ты ры га ды. Ак тыў ны і мэ та на кі-

ра ва ны, за гэ ты час ён па спеў паў дзель ні чаць 

у та кіх вя до мых ка ме дый ных тэ ле пра гра мах, 

як «Рас смя шы ко мі ка», «Comedy Батл», «Ад-

кры ты мік ра фон» ды шмат лі кіх бе ла рус кіх 

гу ма рыс тыч ных пра ек тах. Ця пер ён ра зам з 

аб' яд нан нем Stand Up Unіon ства рае ўлас ныя. 

Ад нак шлях жар таў ні ка па чаў ся для Фё да ра 

на шмат ра ней, яшчэ на ма лой ра дзі ме ў Сма-

ля ві чах...

«НЯ БАЧ НАЯ ВАЙ НА» ФЁ ДА РА БУЛ КІ НА,

«З псі ха ла гіч на га пунк ту 
гле джан ня стэн дап — доб ры 
ва ры янт, каб вы ка зац ца 
і вы сме яць лю бую праб ле му».

ці Якія шля хі 
вя дуць 

у стэн дап?

Мін ская дзе вя ці клас ні ца 

Са фія ВОР СА па куль не пры вык ла, 

што яе на зы ва юць пісь мен ні цай. 

Але та лент дзяў чы ны ўжо 

аца ні лі не толь кі ў на шай кра і не. 

На між на род ным лі та ра тур ным 

кон кур се «Но выя ім ёны» ў Бал га рыі 

яна ста ла пе ра мож цай у на мі на цыі 

«Эсэ», абы шоў шы 500 кан кур сан таў.

КА ЛІ ГІС ТО РЫІ — З ЖЫЦ ЦЯ
ІХ БУ ДУЦЬ ЧЫ ТАЦЬ НАВАТ У ЯПOНІІІХ БУ ДУЦЬ ЧЫ ТАЦЬ НАВАТ У ЯПOНІІ


