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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ма ла ды ча ла век лі чыць, што 

пе ра ме ны ў стаў лен ні гле да чоў 

да ко мі каў звя за ны з ак тыў ным 

раз віц цём мас тац тва стэн дап-

каме дыі:

— У нас та кі пра цэс ад бы ва-

ец ца вель мі хут ка та му, што гэ та 

но вы і ці ка вы для кра ін СНД жанр. 

Ка лі ў Аме ры цы і Вя лі ка бры та ніі ён 

іс нуе ўжо ка ля ся мі дзе ся ці га доў, 

дык у нас пер шыя стэн да пы па ча лі 

па каз ваць па тэ ле ба чан ні толь кі ў 

2013 го дзе.

Вель мі час та мож на па чуць, 

што аме ры кан скі гу мар — рэч 

вель мі спе цы фіч ная. Але ў чым 

ме на ві та ад роз нен не сла вян ска га 

гу ма ру ад за ход ня га? Фё дар дае 

ка мен та рый з пра фе сі ій на га пунк-

ту гле джан ня:

— Мне зда ец ца, што «наш» гу-

мар больш моц ны, бо ён бу ду ец-

ца на пра мым жар це, кан крэт ным 

смеш ным ска зе. Без ані я кіх ха доў, 

якія час та вы ка рыс тоў ва юць на 

За ха дзе, на кшталт ка лам бу раў, 

зло маў (ко мік ка жа пра ад но, але 

ўсе ра зу ме юць, што га вор ка ідзе 

пра ін шае). У нас — чыс тая рэпры-

за (ка рот кі тэкс та вы жарт), а ў 

іх — сар казм, іро нія. З-за гэ та га, 

на маю дум ку, рус ка моў ны гу мар 

і з'яў ля ец ца больш моц ным.

Ад нак, каб да біц ца пос пе ху, 

аба вяз ко ва трэ ба ці ка віц ца ўсі мі 

су свет ны мі прак ты ка мі. Фё дар, 

у пер шую чар гу, гля дзеў за ход ні 

стэн дап, чы таў ад па вед ную лі та-

ра ту ру, але ні ко лі не ары ен та ваў-

ся на ка гось ці кан крэт на га, шу каў 

ся бе. У яго ня ма ку мі раў, але ёсць 

ко мі кі, твор часць якіх ма ла ды ча-

ла век вель мі па ва жае і ра іць чы-

та чам «Чыр вон кі. Чыр во най зме-

ны» так са ма з ёй па зна ё міц ца. 

Па-за кан ку рэн цы яй Эдзі Мёр фі і 

Джордж Кар лін. Да лей — Біл Бёр, 

Джым Джэ фірс і Джо Ро ган.

Фё дар ува хо дзіць у ар га ні за-

цыю «Stand-Up Mіnsk», з якой ён і 

ка ле гі вы сту па юць на роз ных пля-

цоў ках на шай ста лі цы. Так са ма іс-

нуе пра гра ма «Stand-Up Regіon», 

у рам ках якой ко мі кі вы сту па юць 

у Сма ля ві чах, Жо дзі не, Ба ры са-

ве і ін шых рэ гі я наль ных га ра дах. 

Рэ гу ляр на ар тыс ты з «Stand-Up 

Mіnsk» па да рож ні ча юць у Маск-

ву і вы сту па юць у «StandUp Store 

Moscow» — най леп шым стэн дап-

клу бе на тэ ры то рыі кра ін СНД. 

Акра мя та го, Фё дар вы сту паў 

у Лат віі і Літ ве. А на пы тан не, ці 

змя ня ец ца пра гра ма стэн да пу ў 

за леж нас ці ад та го, у якой кра і не 

або го ра дзе пла ну ец ца кан цэрт, 

Фё дар ад каз вае:

— Змест вы ступ лен ня ад гэ-

та га не за ле жыць, трэ ба прос-

та пры браць ла каль ныя жар ты, 

якія кан крэт ная аў ды то рыя не 

ацэ ніць. Зра зу ме ла, што ў рэ гі-

ё нах не вар та га ва рыць з гу ма-

рам пра мет ро. За мест гэ та га 

ста ра юся да даць ак ту аль ныя для 

гэтай мяс цо вас ці жар ты. Пры-

ехаць у Лат вію і не па жар та ваць 

пра шпро ты нель га ж! Ла каль на-

га гу ма ру не так шмат. Але ёсць 

рэ чы, якія ўсю ды ад ноль ка выя: 

сяб роў ства, ка хан не, ся мей ныя 

ста сун кі... Жар ту ем у асноў ным 

аб гэ тым. Але са мыя га ра чыя 

жар ты атрым лі ва юц ца ме на ві та 

на ак ту аль ныя тэ мы!

Так, ад ной чы да ваў кан цэрт у 

лі тоў скім го ра дзе Ві са гі нас. Там 

да не ка то ра га ча су зна хо дзі ла ся 

атам ная элект ра стан цыя, але пры 

ўва хо джан ні кра і ны ў Еў ра са юз яе 

ра бо ту спы ні лі. З-за гэ та га шмат 

лю дзей па зба ві лі ся ра бо чых мес-

цаў, і на се ле ны пункт стаў ня зруч-

ным для жыц ця. За раз там ад на-

па ка ё вую ква тэ ру мож на на быць 

уся го за пяць ты сяч до ла раў! Мя не 

гэ та вель мі ўра зі ла, і я па жар та-

ваў: «Хэй, дзяў чы на, у мя не ёсць 

пяць ты сяч «зя лё ных», вы бі рай 

лю бое жыл лё, якое та бе па да ба-

ец ца, усё куп лю!»

Стэн да пе ры ў сва іх вы ступ лен-

нях ма юць маг чы мас ці па ды маць 

зла ба дзён ныя тэ мы, з гу ма рам 

асвят ляць су час ныя тэн дэн цыі на-

кшталт фе мі ніз му або ЛГБТ-тэ му. 

Але ці ёсць та бу, ней кія тэ мы, на 

якія жар та ваць за ба ро не на? Фё-

дар лі чыць, што та кіх ня ма. Адзі-

нае, пра што не стаў бы жар та ваць 

ма ла ды ча ла век, — гэ та пра неш-

та агід нае.

— Ня ма за ба ро не ных тэм, ёсць 

дрэн ныя жар ты. А каб жарт не быў 

дрэн ным, ён не па ві нен ні ко га аб-

ра жаць.

Пас ля вы ха ду філь ма «Джо-

кер», а так са ма шмат лі кіх ін тэр-

в'ю з вя до мы мі рус ка моў ны мі 

стэн да пе ра мі, у гле да чоў скла-

ла ся ўра жан не, што ко мі кі ў жыц-

ці вель мі сур' ёз ныя, глы бо ка ду-

маю чыя, ча сам дэ прэ сіў ныя... 

Фёдар па цвяр джае, што час цей 

за ўсе так яно і ёсць, але ме на ві та 

пра ся бе ка жа, што ён не дэ прэ-

сіў ны ча ла век.

— Ка неш не, стэн дап — гэ та 

боль. Ты жар ту еш аб тым, што 

ў ця бе ба ліць, каб па зма гац ца з 

гэ тай праб ле май. Ты бя рэш свой 

боль, пра цу еш над ім, а по тым па-

дзя ля еш яго з гле да ча мі. І ар тыс ту, 

і аў ды то рыі ста но віц ца ляг чэй. Мы 

з ка ле га мі час та жар ту ем, што гэ-

та асаб лі вая псі ха тэ ра пія.

Ко мік на ват пры знаў ся, што бы-

вае са праў ды злы на сцэ не, асаб-

лі ва ка лі вы сту пае з но вым ма тэ-

ры я лам упер шы ню.

Фё дар ад кры ты да ўсіх пра па-

ноў, бо для пос пе ху ар тыс ту аба-

вяз ко ва па трэб ны эфі ры:

— Па куль іх ня ма на тэ ле ба чан-

ні і ў ін тэр нэ це, гле да чы не бу дуць 

на бы ваць квіт кі на твае кан цэр-

ты. На жаль, аў ды то рыі аба вяз-

ко ва трэ ба, каб нех та з эк ра на 

ска заў: «Так, ён са праў ды смеш-

ны!» І толь кі та ды на ця бе звер-

нуць ува гу. А склас ці аса біс тае 

мер ка ван не мно гія ча мусь ці ля ну-

юц ца... На конт ці ка вых пра ек таў: 

кру та бы ло б вы сту піць у «Вя чэр-

нім Урган це» або на пі саць ма на лог 

для стэн да па на ТНТ... Так са ма я 

з за да валь нен нем па спра ба ваў бы 

ся бе на «Пра жар цы», уні каль ным 

ра сій скім ка ме дый ным шоу, у якім 

да зва ля ец ца вы смей ваць, ча сам 

у вель мі гру бай фор ме, вя до мых 

асоб, якія дзе ля гэ та га на яго і пры-

хо дзяць.

Ця пер Фё дар зай ма ец ца раз-

віц цём свай го аса біс та га пра ек-

та пад наз вай «Stand-Up Ronіn». 

У яго ёсць свой ютуб-ка нал, ку ды 

су раз моў нік вы клад вае за пі сы сва-

іх кан цэр таў, на бі рае пра гля ды ў 

ін тэр нэ це і па шы рае аў ды то рыю.

На дум ку ко мі ка, стэн дап зруч-

ны тым, што ар тыст вы сту пае 

адзін. Сам пі ша жар ты, сам рэ да-

гуе іх, ары ен ту ю чы ся на вод гу кі 

за лы... Усё гэ та вель мі ад роз ні-

ва ец ца ад КВЗ, дзе аба вяз ко ва 

па трэб на ка ман да. Бы ва ла, што 

ў адзі ноч ку рас смя шыць за лу не 

атрым лі ва ла ся на ват у бы ва лых 

вя сё лых і зна ход лі вых.

— Спра ва ў тым, што ка лі ты 

вы сту па еш з ка ман дай, на прык-

лад, у во сем ча ла век, ня ўда чу вы 

дзе лі це на ўсіх. А ка лі ты адзін усю 

гэ тую ці шы ню «па еў», дык адзін за 

ўсё і ад каз ва еш.

Ня гле дзя чы на тое, што стэн-

дап — гэ та яшчэ не вель мі звык-

лы спо саб пра вя дзен ня воль на га 

ча су для бе ла рус ка га слу ха ча, ён 

са праў ды за слу гоў вае ўвагі, бо 

вель мі шчы ра і праз рыс та ад люст-

роў вае ўсё сфе ры жыц ця, якія тур-

бу юць кож на га ча ла ве ка. Пад час 

кан цэр ту вы аба вяз ко ва па сме я це-

ся над чымсь ці, што вас закранае, 

і вам са праў ды ста не ляг чэй. Та му 

ні ко лі не трэ ба ча каць, па куль з тэ-

ле ві за ра хтось ці ска жа за па вет ную 

фра зу пра смеш на га ко мі ка. Трэ-

ба са мо му склас ці сваё аса біс тае 

мер ка ван не пра твор часць гэ тых 

ці ка вых вы сту поў цаў — стэн дап-

ко мі каў!

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка ІІ кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та з ар хі ва су раз моў ні ка.

«Ня ма за ба ро не ных тэм, «Ня ма за ба ро не ных тэм, 
ёсць дрэн ныя жар ты»ёсць дрэн ныя жар ты»

Фё дар з ка ман дай «Stand-Up Mіnsk».

А ПА БА РА БА НЕ!
У ва шым ата чэн ні ёсць лю дзі, для якіх чу жое мер ка ван не — 

пус ты гук? («Вось ся дзіць у ча ла ве ку дур но та, а ён з го на рам 

на зы вае гэ та ха рак та рам».) Ка му на яго на чхаць? («І ства рыў 

мя не Бо жа. З цы ніз мам, ка неш не, пе ра браў, са спа чу ван нем 

дак лад на не да пра ца ваў, па чуц цё гу ма ру з ліш кам, жа дан ня 

кан так та ваць з людзь мі ня ма ўво гу ле, ка ра цей, ней кая бры-

до та атры ма ла ся».) Упэў не ны на сто пра цэн таў, што так, да-

во дзі ла ся з та кі мі су стра кац ца. («Для мно гіх гэ та пра гу чыць 

дзі ка, але я не ка рыс та ю ся прэ зер ва ты ва мі. Мне зда ец ца, што 

гэ та глуп ства — ка рыс тац ца імі, ка лі ў ця бе ня ма сек су».) На-

ват ка лі не ры зык ня це пры га даць ка гось ці з бліз кіх, вы ўсё 

роў на су стра ка е це ся з па доб ны мі гра ма дзя на мі што дня, пры-

чым, не ад ной чы. Не ве ры це? («Дур няў у све це ма ла. Але рас-

стаў ле ны яны так дак лад на, што су стра ка юц ца на кож ным 

кро ку».)

Ну, вось сум лен ныя аў та ма-

бі ліс ты вель мі не лю бяць тых, 

хто спра буе аба гнаць іх па ўзбо-

чы не. («Хлоп цы, якія па ва роч-

ва юць на пра ва з ле ва га край-

ня га ра да, па мя тай це — до ма 

вас ча ка юць ва шы хлоп цы».) 

Вы зра зу ме лі, пра што га вор-

ка? («На цы я наль ная шах мат-

ная фе дэ ра цыя ЗША пры ня ла 

но выя пра ві лы для сва іх шах-

ма тыс таў. Згод на з імі, з вась мі 

бе лых пе шак ця пер дзве бу дуць 

чор ныя, а ад на — бла кіт ная».) 

Ці вось яшчэ сі ту а цыя. Вы ніяк 

на пус той да ро зе не мо жа це 

раз мі нуц ца з адзі ным мі на ком. 

Па мя таю, ішоў да мет ро. Мет-

раў за 30 на пе ра дзе кро чы ла 

ба бу ля. Я спра ба ваў вы лі чыць, у якую з ча ты рох дзвя рэй на ўва хо дзе 

яна хо ча па тра піць. Ха-ха! Яе па ход ка на гад ва ла су праць ка ра бель ны 

зіг заг, якія над вод ныя суд ны вы ка рыс тоў ва юць, каб мі ні мі за ваць ры-

зы ку ата кі з бо ку пад ло дак. Мы ўсё роў на су тык ну лі ся (пры ад сут нас ці 

ін шых па са жы раў!) у ад ных дзвя рах! («У мет ро мя не вы беш ва юць дзве 

ка тэ го рыі лю дзей: тыя, якія спы ня юц ца пе рад ука заль ні ка мі і да во дзіц-

ца іх ад штур хоў ваць, каб прай сці, і тыя, хто штур ха юц ца, ка лі ты ста іш 

і спа кой на чы та еш ука заль нік».) Ды што мет ро? («Вось мы ста ім ка ля 

пе ра хо да, па ра лель на, бок у бок, пля чом да пля ча, і гля дзім у ад ным 

на прам ку — на пе рад. За га ра ец ца свят ла фор, і ты ча мусь ці ідзеш па 

дыя га на лі і аказ ва еш ся пе ра да мной. Ты што, ферзь?»)

А раз мо вы па ма біль ні ках на лю дзях? («Тыя, хто ла ец ца па тэ ле-

фо не ў гра мад скіх мес цах, стаў це апа рат на гуч ную су вязь: хо чац ца 

ве даць мер ка ван не двух ба коў, ка лі ўжо да во дзіц ца слу хаць».) Да рэ чы, 

гэ та асоб ная тэ ма — лю дзі з га джэ та мі. На ту раль на, зом бі. («Су час ная 

раз мо ва па ма біль ным — па-ку пец ку. Гэ та ка лі тры ма еш га джэт пе рад 

вус на мі так, як ра ней пі лі чай са спо дач ка».) Ну ады дзі ў бок, ка лі па га-

ва рыць трэ ба, па стой там, не за мі най ін шым. Ты ж не 300 спар тан цаў, 

каб стрым лі ваць на ціск во ра гаў — пе ра шка джаць ас тат нім. Гэ та ж 

ма ла та го, што ня зруч на для ін шых, дык яшчэ і ства рае па гро зу для 

зда роўя і жыц ця са міх ка рыс таль ні каў. Да рэ чы, з год та му чы таў на ві-

ну, што ней кая кам па нія збі ра ла ся рас пра ца ваць ма біль ную пра гра му, 

якая бу дзе аў та ма тыч на ад клю чаць ма біль ны тэ ле фон, ка лі ча ла век 

ка рыс та ец ца пе ша ход ным пе ра хо дам. («Сён ня ба чыў, як ба бу ля да-

па маг ла пе рай сці да ро гу хлоп чы ку, які «тыр чаў» у ай фо не».)

А жан чы ны? («Быць дзяў чы най — гэ та ка лі ты вя дзеш вай ну, вый-

гра еш, прай гра еш, а апа нент на ват і не ве дае, што вы ва ю е це».) Яны 

ча сам бы ва юць та кія ж. («— Я вы дат коў ваю гро шы на па трэ бы сям'і. — 

Але тут жа та наль нік, па тчы для ва чэй і бу тэль ка ві на... — Сям'я мае 

па трэ бу ў пры го жай і шчас лі вай жан чы не».) Ну, ка му не па шчас ці ла... 

(«Га лоў нае ў жыц ці — знай сці ча ла ве ка, яко га бу дзеш вы беш ваць усё 

ас тат няе жыц цё».)

Бы вае, здзіў ля юць ма лыя. («Дзі ця спы та ла, што та кое аборт. Я су-

ме ла ся, але са бра ла ўсю во лю ў ку лак і, як маг ла, у агуль ных ры сах 

рас тлу ма чы ла. І толь кі на пры кан цы спы та ла, дзе яно па чу ла та кое 

сло ва. — У пес ні. — У якой та кой пес ні? — «І б'ец ца хва ля аб борт 

ка раб ля»...») Але ім гэ тую не па срэд насць мож на да ра ваць, праў да? 

(«Дзі цё тут за да ло пы тан не: «Што та кое ар газм»? І са мае гор шае 

не пы тан не, а тое, што ўся марш рут ка ча кала май го ад ка зу».)

...І на пры кан цы пра тыя са мыя ба ра ба ны. («На вя сел лі сяб роў 

Тац ця на па бег ла ла віць бу кет ня вес ты, по тым ачо ма ла ся і вяр ну ла ся 

на зад. Ба чы лі б вы во чы яе му жа».) Япон ская 32-га до вая ма дэль Юкі 

Аса кі грае на ўдар ных у спод нім, за хап ля ю чы тым ама та раў му зы кі. 

(«У кож най жан чы ны ў гар дэ ро бе па він на быць ма лень кая чор ная 

мас ка».) Дзяў чы на на ву чы ла ся граць на ба ра ба нах яшчэ ў ста рэй шых 

кла сах. За раз най час цей у яе рэ пер ту а ры пры сут ні чае му зы ка з ані мэ, 

але ча сам Юкі пра па нуе слу ха чам зна ка мі тыя хі ты. Яна ўдзель ні чае 

ў гру пе Lіttle Lіlіth і вя дзе свой ютуб-ка нал. Вы кон ва ю чы кам па зі цыі, 

япон ка дэ ман струе пры го жае це ла і вы дат ную тэх ні ку. («— Вы ся дзі це 

на ма ім ка пе лю шы. — Я ве даю. А вы што, ужо сы хо дзі це?») Як пі шуць, 

гле дзя чы на шчас лі вы твар Юкі, мож на зра зу мець, што дзяў чы на 

атрым лі вае ма су за да валь нен ня ад та го, чым яна зай ма ец ца. («Ма-

ша вя ла ак тыў нае рас пус нае жыц цё, ні ў чым са бе не ад маў ля ю чы, 

жы ла з дэ ві зам «Каб бы ло што ў ста рас ці ўспом ніць!» Да рэм на ста-

ра ла ся... У ста рас ці Мар ван ну на крыў скле роз...») Ві дэа за пі сы ма дэ лі 

на бі ра юць сот ні ты сяч пра гля даў і ўхваль ных ка мен та ры яў. А та му, 

што — па ба ра ба не! («Апош ні мі пе ра ста нуць на сіць мас кі страш нень-

кія дзяў ча ты».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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