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УТАЙ МА ВАЛЬ НІ КІ 
АГНЮ

І яны ж — са праўд ныя ар тыс ты!
Аб тым, што та кое фа ер-шоу, у наш час ве дае, на пэў на, кож ны. Гэ та ма ляў ні чае, 

эма цы я наль нае і па-са праўд на му не бяс печ нае прад стаў лен не. Шоу, у якім ар тыс ты 

гу ля юць з аг нём у пра мым сэн се сло ва. Для ка гось ці ад важ ныя вы сту поў цы, што 

пры ру чы лі сты хію, зда юц ца са праўд ны мі ге ро я мі, а не ка то рыя лі чаць іх вар' я та мі. 

Хто ж яны: ар тыс ты ці эк стрэ ма лы? На гэ тае і ін шыя пы тан ні нам ад ка заў кі раў нік 

мінск ага тэ ат ра агню «Flаmеn» Дзміт рый ПЯТ РО ВІЧ.

— З гэ тым эк стрэ маль-

ным ві дам мас тац тва я 

па зна ё міў ся даў но і зу сім 

вы пад ко ва. Ад ной чы, гу-

ля ю чы па ву лі цы, су стрэў 

фа ер шчы каў, яны па-май-

стэр ску спраў ля лі ся з аг-

нём. Іх тру кі мя не прос та 

ска ры лі, я вы ра шыў па гу-

та рыць з імі і па зна ё міў ся 

блі жэй. У вы ні ку, уба чыў-

шы, што мя не гэ та спра ва 

за ці ка ві ла, хлоп цы пра па-

на ва лі па зай мац ца з імі і 

па ву чыц ца. Спа чат ку не 

ад да ваў но ва му за хап лен-

ню шмат ува гі — для мя не 

тое бы ло прос та хо бі, але 

по тым за цяг ну ла, і ў вы ні-

ку я стаў пра фе сі я на лам у 

гэ тай сфе ры.

(За кан чэн не 

на 2-й стар. «ЧЗ».)

На ад рэ на лі неНа ад рэ на лі не

Марта Разумейчык.

— У ча со пі се «Бя роз ка» вы ве дзя це цыкл лі та ра тур ных 

май стар-кла саў. На прык лад, «Як на пі саць ра ман за пяць 

кро каў». Іс ну юць уні вер саль ныя схе мы, каб на пі саць вар ты 

твор?

— Так, «бя роз каў цы», якіх шчы ра люб лю як сяб роў і твор цаў, 

пра па на ва лі паў дзель ні чаць у іх «май стар-клас ным» пра ек це, 

ку ды яны пры цяг ва юць больш-менш спрак ты ка ва ных аў та раў ча-

со пі са. На той мо мант я як раз за кон чы ла свой пер шы вя лі кі (праў-

да вя лі кі — 1,5 міль ё на зна каў) ра ман і зай ме ла ся кі-та кі во пыт. 

Яс на, што ўні вер саль най схе мы, якая па са ва ла б усім і кож на му, 

ня ма, і гэ та, улас на, і да вод жу ў пер шай пуб лі ка цыі з се рыі. Але 

пад ка заць, як струк ту ра ваць свой час, як апе ры ра ваць сло вам 

і склад ні ка мі мас тац ка га све ту, — гэ та, на маю дум ку, цал кам 

маг чы ма. А яшчэ трэ ба пра ца ваць. Шмат. Без гэ та га ні як.

— У ва шых тво рах шмат ад сы лак да мі фа ло гіі і ка зак. Як 

вы збі ра е це ча роў ныя воб ра зы і ма ты вы?

— Уво гу ле, па спе цы яль нас ці я фальк ла рыст, да след чык. 

Пэў ны час пра ца ва ла ў Ву чэб на-на ву ко вай ла ба ра то рыі бе-

ла рус ка га фальк ло ру ў БДУ (да рэ чы, адзі най та кой у кра і не). 

А мі фа ло гі яй ці каў лю ся з ма лен ства — хоць хто ў свой час не 

за чыт ваў ся пе ра ка зам ста ра жыт на грэ час кіх мі фаў ад Мі ка лая 

Ку на. Бе ла рус кую ж мі фа ло гію люб лю шчы рай і тра пят кой лю-

боўю. На пэў на, дзя ку ю чы Бар шчэў ска му і Ка рат ке ві чу. Ну і, ка-

неш не, дзя ку ю чы бе ла рус кім каз кам, якія так са ма лю бі ла чы таць 

у ма лен стве. Што да лі та ра ту ры, дык заўж ды згад ваю як прык-

лад адзін вы па дак. Сту дэнт каю дру го га кур са на пі са ла ар ты кул 

пра воб раз Ка шчэя Бес смя рот на га ў бе ла рус кіх каз ках (па раў-

ноў ва ю чы яго з Во та нам-Одзі нам са скан ды наў скай мі фа ло гіі). 

А праз дзе сяць га доў на за па ша ныя ве ды «пе ра ва ры лі ся» ўжо ў 

твор чую ін тэр прэ та цыю воб ра за — у апо вес ці фэн тэ зі. Не як так 

яно пра цуе, му сіць.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

«Люб лю ма рыць, «Люб лю ма рыць, 
а ча сам і па ду рэць»а ча сам і па ду рэць»

Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ: 
Яна — па эт ка, пісь мен ні ца, да след чы ца, 
фальк ла рыст ка, аў та рка шэ ра гу кніг 
(«Яб лы кі», «Наш дом», «Там, дзе сэр ца»), 
а да та го ж лаў рэ ат ка На цы я наль най 
лі та ра тур най прэ міі. Але гэ та ўсё 
фар маль нас ці, бо ў яе тво рах вы аку ня це ся 
ў ма гію і шчы расць у роз ных фор мах, 
жан рах і ві дах. Дзе шу каць бе ла рус кую 
мі фа ло гію, як вый сці за ме жы кні гі, 
рас ка за ла су раз моў ні ца.

«РАС ЛІ НЫ — 
ГЭ ТА МАЁ ЖЫЦ ЦЁ»,

або Ка лі пра чнуў ся — і ад ра зу ў сад
Ва сям нац ца ці га до вы Кі-

рыл ВАЎ РА НЮК з Брэс та 

з са ма га дзя цін ства зай-

ма ец ца вы рошч ван нем 

рас лін. У ка лек цыі хлоп-

ца іх больш за ты ся чу, а 

то і дзве. Ён вы во дзіць і 

ўлас ныя сар ты — ле тась 

у снеж ні афі цый на за рэ-

гіст ра ваў пер шы, на зваў 

яго сва ім імем — лі лей нік 

«Квет ка Кі ры ла». Пра ца-

ваў над ім юнак шэсць 

га доў!

— Ле тась я скон чыў шко лу 

і ха цеў па сту паць на аг ра но-

ма, каб на ву чыц ца вы во дзіць 

сар ты рас лін на пра фе сій ным 

уз роў ні і мець больш ве даў па 

іх раз вя дзен ні. Але ака за ла ся, 

што ў род ным го ра дзе та кой 

пра фе сіі не ву чаць, а па кі даць 

на доў га свой сад не ха це ла ся, 

та му пай шоў у Брэсц кі дзяр-

жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт на 

спе цы яль насць «Ме лі я ра цыя і вод ная гас па дар ка». Па ёй пра ца ваць не збі ра ю ся, 

але атры ма ны до свед ліш нім дак лад на не бу дзе.

Свае пер шыя хат нія рас лі ны Кі рыл па чаў вы рошч ваць яшчэ з ся мі-вась мі га доў.

(За кан чэн не на 3-й стар. «ЧЗ».)
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