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ІмёныІмёны

Ва жац кі хлебВа жац кі хлеб Ёсць кан такт!Ёсць кан такт!

З кож ным го дам мас тац тва стэн дап-ка ме дыі 
ста но віц ца ўсё больш па пу ляр ным. Гле да чам 
па да ба ец ца, што гу ма рыс ты, якія вы сту па юць 
сам-на сам з за лай, рас кры ва юць сваю са праўд ную 
асо бу, дзе ляц ца з аў ды то ры яй пе ра жы ван ня мі, 
эмо цы я мі. Але ці ад ра зу со цы ум быў га то вы 
да гэт кіх жар таў, якія вель мі ад роз ні ва юц ца 
ад больш звык ла га для мно гіх гу ма ру Клу ба 
вя сё лых і зна ход лі вых? Аб гэ тым «Чыр вон ка. 
Чыр во ная зме на» спы та ла Фё да ра Бул кі на — 
не ад на ра зо ва га ўдзель ні ка тэ ле шоу «Рас смя шы 
ко мі ка», «Comedy батл» і ін шых. Ча ла ве ка, 
які адзін з пер шых па чы наў зай мац ца стэн да пам 
у на шай кра і не, і які за раз з'яў ля ец ца па спя хо вым 
стэн дап-ко мі кам і вя ду чым ме ра пры ем стваў. 
Да рэ чы, чы та чы ма ла дзёж на га да дат ку ўжо 
зна ё мыя з Фё да рам: аб тым, як па чы на ла ся яго 
кар' е ра і ў якіх кон кур сах удзель ні чаў ма ла ды 
ча ла век, мож на пра чы таць у «Чыр вон цы. Чыр во най 
зме не» ад 18 каст рыч ні ка 2018 го да.

Фё дар скон чыў фа куль тэт мар ке тын гу, ме недж мен ту і прад-

пры маль ніц тва БНТУ ў 2012 го дзе, але не пра цуе па спе цы яль-

нас ці з 2015 го да. Ма ла ды ча ла век у пэў ны мо мант зра зу меў, 

што не па спя вае су мя шчаць ра бо ту і кар'е ру ко мі ка. Ня гле дзя чы 

на тое, што ў са мым па чат ку су раз моў ні ку і яго ка ман дзе пры хо-

дзі ла ся вы сту паць за «па сне даць», лю бі мая спра ва ака за ла ся 

ў пры яры тэ це. Прай шло пяць га доў, і ця пер, зра зу ме ла, ко мі ку 

аплач ва юць і рай дар, і га на рар. Фё дар сваю сён няш нюю стэн-

дап-кар' е ру ха рак та ры зуе та кім чы нам:

— Свой уз ро вень за роб ку ў стэн да пе я на зы ваю «пад тры ман нем 

фор мы»: з вы ступ лен няў ха пае на ка му нал ку, на «па ес ці» і на за-

праў кі ма шы ны. Усё ас тат няе — ку піць тэ ле фон, адзен не, сха дзіць 

на спат кан не з дзяў чы най — за гро шы ад пра вя дзен ня вя сел ляў, 

кар па ра ты ваў і ін шых ме ра пры ем стваў. Я на зы ваю апош няе бо ну-

сам ад стэн да пу: лю дзі ба чаць маё вы ступ лен не і за вуць пра во дзіць 

іх свя та, бо хочуць, каб яно прай шло смеш на і ве се ла.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Фё дар БУЛ КІН: «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»

Не каль кі га доў та му, пад час ву чо бы ў 

Лінг ва гу ма ні тар ным ка ле джы Мін ска, 

я па зна ё мі ла ся з Юлі яй ДРО БЫШ. Ма-

ла дая пры ваб ная дзяў чы на вы кла да ла 

ў на шай гру пе біз нес-анг лій скую мо ву. 

Кам пе тэнт ная, доб ра ве да ла свой прад-

мет... І ў той жа час так тоў ная, спа гад-

лі вая, удум лі вая... Але мы па лю бі лі яе 

не толь кі за гэ та. На за ня тках на ву чэн-

цы ні ко лі не ба я лі ся за да ваць пы тан ні 

або вы каз ваць свае дум кі. Але ж дыс-

цып лі ны і якас ці ве даў ад гэ та га ні ко-

лі не бра ка ва ла і заў сё ды яны бы лі на 

вы со кім уз роў ні.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

«МАЯ ПРА ЦА — МАЁ ХО БІ»,
або Як вяр нуц ца ў дзі вос ны свет дзя цін ства

Ва жа тая (у цэнт ры) з атра дам.

У су час ным све це лю дзі і жы вё лы 

не па рыў на звя за ны па між 

са бой. Не маг чы ма на ват уя віць, 

якім бы ло б іс на ван не ча ла ве ка 

без гэ тых мі лых іс тот. Прак тыч на 

ў кож най сям'і жы ве га да ва нец, 

які па тра буе да ся бе кло па ту 

і ўва гі. Ад нак сям'я Буй ня ко вых 

з вёс кі Ча пя лі Са лі гор ска га ра ё на 

пай шла да лей і за мест ад на го 

хат ня га ўлю бён ца ад кры ла 

цэ лы кан такт ны заа парк. 

Мы па га ва ры лі з гас па ды няй сям'і 

Свят ла най і вы свет лі лі гіс то рыю 

ўзнік нен ня і цяж кас ці ўтры ман ня 

та ко га не звы чай на га хо бі.

— У май го му жа з дзя цін ства бы ла ма-

ра — за вес ці ка ня, — рас ка за ла нам су-

раз моў ні ца. — Да та го ж, мы ха це лі, каб 

на шы дзе ці не бы лі за леж ныя ад га джэ таў, 

та му вы ра шы лі на быць сваю пер шую жы-

вё лу — ка бы лу чор най мас ці Флі ку, якую 

ку пі лі ў Літ ве. На ша га да ван ка ад ра зу ж 

бы ла па слух мя най, вель мі лас ка вай. Вось 

з яе ўсё і па ча ло ся.

З ча сам коль касць жы вёл у сям'і Буй-

ня ко вых па ча ла па вя ліч вац ца і агуль ным 

са ве там бы ло пры ня та ра шэн не ад крыць 

хат ні кан такт ны заа парк. Га лоў нае яго 

ад роз нен не ад тра ды цый на га ў тым, што 

кож ны госць пры жа дан ні мо жа да кра нуц-

ца да лю бо га на сель ні ка і на ват па кар міць 

яго.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

ЛЮ БІЦЬ ЖЫ ВЁЛ, 
ДЫК ЦЭ ЛЫМ 
ЗАА ПАР КАМ!
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