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Ім ёныІм ёны

За ня так па ду шыЗа ня так па ду шы

***
Ка лі зна ём лю ся з кімсь ці, ка жу, што 

я — рэ жы сёр-сцэ на рыст. Гэ та для мя не, 

на пэў на, най больш важ на. Сцэ на рыст — 

гэ та не тое са мае, што пісь мен нік,

тут свая спе цы фі ка. Мож на не быць 

пісь мен ні кам, але пры гэ тым ра біць доб-

рыя кам пі ля тыў ныя фор мы сцэ на ры яў. 

У ары гі наль ных, якія ад пер шай лі та ры 

да апош няй кроп кі пі шаш сам, ка неш-

не, здоль нас ці пісь мен ні ка пры да дуц ца. 

Пры дас ца ва ло дан не сло вам.

Рэ жы сёр унут ры мя не з пісь мен ні кам 

не кан флік туе. Ні ко лі. Рэ жы сёр прос та 

ціс не і дык туе. Ба чыць ней кую ліш нюю

дэ таль — і бяз лі тас на яе пры бі рае. 

Бо ўсё па він на пра ца ваць на сю жэт, ні я кіх 

лі рыч ных ад ступ лен няў. Я ўво гу ле ля ні-

вы аў тар, не люб лю апі сан няў. Не маё гэ-

та, не пра мя не. Алё на — усе ве да юць — 

вы ка рыс тоў вае зболь ша га дзея сло вы. 

Прый шоў. Узяў. Пе ра мог.

Але ўсё ж я — рэ жы сёр-сцэ на рыст.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Алё на БЕ ЛА НОЖ КА: 

«ЧЫС ТАЯ ЛІ ТА РА ТУ РА» 
НА ЎРАД ЦІ ПРА КОР МІЦЬ»
Ма на лог ма ла дой пісь мен ні цы пра жыц цё і твор часць

«Скла да на ска заць, ка лі ў мя не ўсё па ча ло ся. Без лі та ра тур най 

дзей нас ці ся бе не ўяў ляю ўво гу ле. Я мно га чы та ла і — са мо 

са бою — мно га пі са ла ў шко ле. Заў сё ды неш та на ра джа ла ся: 

вер шы, сцэ на рыі свят. Так што ад дзя ліць ся бе ад лі та ра ту ры, 

ска заць «вось тут я не пі шу яшчэ, а тут — па ча ла», не маг чы ма. 

Ды і, на пэў на, ма ла хто мо жа пра ся бе рас каз ваць, што, маў ляў, 

пра чнуў ся ад ной чы ра ні цай і па ду маў: «А ста ну я пісь мен ні кам!»

Са мы пер шы мой твор з'я віў ся, ка лі мне бы ло пяць га доў. Гэ та 

быў верш, пры све ча ны Пер ша маю. Двух рад коўе пра лю дзей, 

якія ідуць і ма ха юць па вет ра ны мі ша ры ка мі. У сцэ на ры ях 

ма са вых свят і ця пер ка лі-ні ка лі вяр та ю ся да тэ мы «лю дзей з 

ша ры ка мі», атрым лі ва ец ца, ёсць свое асаб лі вая пе ра ем насць. 

Прад вы зна ча насць.

Аў та рам у поў ным сэн се гэ та га сло ва я па ча ла ся бе лі чыць 

та ды, ка лі прый шла ў «Ма ла досць» у 2008 го дзе. Да Ві кі Трэ нас, 

та га час на га рэ дак та ра ад дзе ла паэ зіі, пры нес ла свае вер шы. 

І, ка лі праз пэў ны час па ба чы ла іх апуб лі ка ва ны мі, мне ў 

рэ дак цыі ад кры тым тэкс там ска за лі: «Вось, ты ця пер пісь мен нік 

рэс пуб лі кан ска га маш та бу!» Да гэ та га, атрым лі ва ец ца, усё 

бы ло не пра фе сій на: так, са ма дзей насць, хо бі. А ка лі мы 

ўжо дру ку ем ся, на бы ва ем пуб ліч насць — гэ та трош кі ін шае 

са ма ўспры ман не. З'яў ля ец ца ад каз насць за тое, што пі шаш і 

пуб лі ку еш. Фо
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— Баць кі ад вя лі мя не на 

баль ныя тан цы, пры чым гэ та 

бы ло не толь кі дзе ля баў лен ня 

воль на га ча су: я ўдзель ні ча ла 

ў роз ных кон кур сах, спа бор-

 ніц твах, ха дзі ла ў груп у, дзе 

бы лі дзе ці, ста рэй шыя за мя-

не на га ды два-тры (хут ка ўся-

му ву чы ла ся). Баць кі ад да ва лі 

апош нія гро шы, толь кі каб я не 

спы ня ла ся. А я і не збі ра ла ся, 

мне па да ба ла ся! Праз ней кі 

час па ча ла зай мац ца су час ны-

мі тан ца мі — хіп-хо пам. У мя не 

ўсё атрым лі ва ла ся. Маг чы ма, 

та му, што ў дзя цін стве мыш цы 

яшчэ цал кам не сфар мі ра ва ныя 

і це ла лёг ка гну ла ся.

— Ка лі ты прый шла да та-

го, што хо чаш ву чыць ін шых, 

быць трэ не рам?

— Не ма гу «тан ца ваць у пус-

 тэ чу», мне па трэб ны гля дач. 

А лепш, каб іх бы ло шмат, та му і 

ста ла вы кла даць. Ад бы ло ся гэ та ў да во-

лі ран нім уз рос це — у 18 га доў. Пас ля да 

хіп-хо па да лу чы лі ся больш дзя во чыя яго 

кі рун кі. Энер гіі ў мя не хоць ад баў ляй, та му 

за раз да ўся го ін ша га да да ла і дэ нсхол — 

вы кла даю яго ўжо не каль кі га доў. Рытм, 

кам бі на цыі ру хаў, на строй... Ні бы та род ны 

стыль, якім я зай ма ла ся ўсё жыц цё.

— Як ты су мя шча ла рэ пе ты цыі, вы-

ступ лен ні з се мі на ра мі і се сі я мі пад час 

ву чо бы ў Мін скім дзяр жаў ным лінг віс-

тыч ным уні вер сі тэ це?

— Ох, як маг ла! Але ўсё за бы ва ла ся 

пад час вы ступ лен няў. Я ж ву чы ла ся на пе-

ра клад чы ка, ду ма ла, бу ду пра ца ваць па 

спе цы яль нас ці. Але зра зу ме ла, што тан цы 

люб лю больш, бо га то ва ад да ваць свае сі-

лы гэ та му кож ны дзень: і ка лі хва рэ ла, і ва 

ўсе дні ад па чын ку, і ў хві лі ны ля но ты.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)
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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

З ра ні цы пад ма рож вае. За тое ў ле се 

са праўд ная зім няя каз ка: на га лін ках со-

сен асеў снег, і мы, га рад скія жы ха ры, 

хут чэй фа та гра фу ем гэ ты пей заж для 

«Ін стаг рам».

У Ко зыр скае ляс ніц тва хло пец, вы-

пуск нік фа куль тэ та тэх на ло гіі і тэх ні кі ляс-

ной пра мыс ло вас ці БДТУ, тра піў па раз-

мер ка ван ні. Пра фе сію вы браў з па сы лу 

баць коў.

— Та та цес ля ром пра цуе, я з ім з дзя-

цін ства ў лес ез дзіў, вось і па цяг ну ла ў гэ ту 

сфе ру. Зай мац ца ма шы на мі ці сель скай гас-

па дар кай мне бы ло б не ці ка ва, — дзе ліц ца 

су раз моў нік.

На па чат ку пра цоў на га дня Дзміт рый раз-

мяр коў вае ра бо ты па між лес ні ка мі, за во зіць 

іх на дзя лян кі, дзе трэ ба на рых та ваць бяр вё-

ны. По тым сам едзе ад пус каць пра дук цыю 

ці ад во дзіць ле са се кі — ад мя жоў вае ўчаст кі, 

на якіх бу дзе пра хо дзіць на ступ ная вы сеч ка. 

Спе цы я ліст тлу ма чыць, што пад яе трап ля-

юць дрэ вы, якія да сяг ну лі «спе ла га» ўзрос ту 

(на прык лад, для са сны гэ та 80—90 га доў). 

За мест іх аба вяз ко ва са дзяць но выя.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

МАЙ СТАР 
ЛЕ СУ НЕ БА ІЦ ЦА!
На вош та су шыць шыш кі і ста віць на дрэ вах фо та паст кі
«Усё ду маю па спра ба ваць уклю чыць пад час ра бо ты кро ка мер. Ка лі пе ра лік

дрэў ро біш, бы вае, так на бе га еш ся, што ў кан цы дня но гі гу дзяць», — усмі ха ец ца 

Дзміт рый АКУ ЛО ВІЧ. Май страм ле су ў Ла гой скім ляс га се ён пра цуе кры ху менш 

за год. Ужо асво іў ся, хоць пер шыя ме ся цы бы ло ня прос та. «Скла да на на па чат ку 

вес ці да ку мен та цыю і бух гал тэ рыю. За паў няць на клад ныя і пі саць спра ва зда чы 

нас ва ўні вер сі тэ це не ву чы лі», — жар туе хло пец.

На ра бо ту ў ляс гас Дзміт рый Аку ло віч тра піў па раз мер ка ван ні.

Мін чан ка Тац ця на КРЭ ТУ ША ВА — тан цор ка, якая ўжо дзе сяць га доў 

ву чыць ах вот ных май стэр ству ру хаў. Яшчэ ў дзя цін стве дзяў чы на 

зра зу ме ла, што яе бу ду чы ня бу дзе звя за на з рыт ма мі і му зы кай. 

З 5 да 12 га доў жыц цё Та ні бы ло на поў не на баль ны мі тан ца мі, 

з 14 і да сён ня — су час ны мі. За раз су раз моў ні цы 28, і яна ўпэў не на, 

што абра ны ёй за ня так — на заў сё ды.

«ЛЮБ ЛЮ ТАН ЦА ВАЦЬ «ЛЮБ ЛЮ ТАН ЦА ВАЦЬ 
БОЛЬШ, БОЛЬШ, 

ЧЫМ ПЕ РА МА ГАЦЬ»ЧЫМ ПЕ РА МА ГАЦЬ»


