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Як ду ма е це, чым зай ма юц ца 
сён няш нія пад лет кі? Ка лі 
шчы ра, амаль усе яны толь кі 
і ро бяць, што бяс кон ца 
«юза юць» свае га джэ ты, 
ра зам са ста рэй шы мі сяб ра мі 
ў на ва коль ных пад' ез дах 
ці два рах сма ку юць пі ва, а 
пас ля — і га рэл ку... На «ха це» 
ў якіх-не будзь «пра су ну тых» 
зна ё мых спра бу юць ку рыць 
«тра ву» — быц цам бы 
зу сім бяс шкод нае рэ чы ва. 
За ка хаў шы ся, яны пры свя ча юць 
пес ні ў сты лі рэп сва ім 
па ла він кам, а пас ля вы ра ша юць, 
што трэ ба пе ра хо дзіць да 
на ступ на га эта пу... І вось 
ужо хпоп чык-школь нік 
рас каз вае мне, што са жніў ня 
хо ча зды маць ква тэ ру са 
сва ёй дзяў чын кай, толь кі 
баць ка яму не да зва ляе... 
Па спра ба ваў шы ўсё вель мі 
ра на і ра на ж рас ча ра ваў шы ся, 
так і не знай шоў шы ся бе, 
яны звед ва юць ад чай і на ват 
ду ма юць пра су іцыд... Дык што 
ж та кое жыц цё і на што яго 
лепш па тра ціць?..

ДУМ КІ ЎГО ЛАС
Знай шоў ся адзін не абы яка вы 

ча ла век, які ры зык нуў даць ад каз 
на апош няе, зу сім не прос тае пы-
тан не. Пры чым даць та кі ад каз не 
толь кі са бе, але і ін шым — тым, хто 
зна хо дзіц ца по бач, ка го пры ру чыў... 
Ча ла век гэ ты — псі хо лаг Ма ла дзе-
чан ска га ка ле джа імя Мі ха і ла-Кле а-
фа са Агін ска га Ма ры на Ва лас ко віч. 
Спа чат ку да яе на пры ём пры хо дзі-
лі не ка то рыя на ву чэн цы муз ву чы лі-
шча — дзя лі лі ся па та ем ным, ка за лі, 
што яны ў ад чаі, што ча сам не ра-
зу ме юць сэн су іс на ван ня. Хтось ці 
з бо лем у сэр цы пры зна ваў ся, што 
яго ка хан не рух ну ла, што ён больш 
не ве дае, на вош та жыць... Ма ры на 
Ва лас ко віч ра та ва ла іх, як маг ла: 

слу ха ла, аб мяр коў ва ла праб ле му, 
су пер ажы ва ла і пад ба дзёр ва ла. 
Ад нак гэ та ёй па да ло ся не да стат-
ко вым. Трэ ба бы ло шу каць ін шы 
фар мат, дзе са мыя на ба ле лыя пы-
тан ні і дум кі мож на бы ло б вы ка заць 
уго лас, са бе са мо му...

На ступ ным кро кам ста ла ства-
рэн не клу ба «Дыя лог+», ку ды пры хо-
дзіць маг лі ўсе ах вот ныя, а не толь кі 
на ву чэн цы муз ву чы лі шча. Аў тар гэ-
та га ар ты ку ла так са ма на вед ва ла 
клуб. Што мы ра бі лі там? Гу та ры лі 
пра жыц цё. Аб мяр коў ва лі праб ле мы 
і ўсёй гру пай шу ка лі вый сце. Абу-
джа лі ся ад лёг ка га су му і паў сну, 
на тхня лі ся на твор часць, па чы на лі 
ве рыць у свой улас ны па тэн цы ял. 
Ад нак і гэ та га ня ўрымс лі вай Ма ры не 
Ва лас ко віч, у якой сэр ца ба ліць за 

ўсіх, па да ло ся ма ла. Вы ні-
кам гэ тай ня ўрымс лі вас ці 
ста ла ства рэн не фес ты ва-
лю-кон кур су мо ла дзе вых 
твор чых іні цы я тыў «Час 
жыць!»

МА ЛА ДЗЕЧ НА 
І ТА РОН ТА: 

ШТО АГУЛЬ НА ГА?
Сё ле та фес ты валь прай-

шоў ужо ў трэ ці раз. І ка лі 
на па чат ку ён быў прос та 
па дзе яй мяс цо ва га зна чэн-
ня, дык у апошні раз пад час 
яго пра вя дзен ня га ра джа не 
ка за лі: «Ма ла дзеч на ўска-
лых ну ла ся на два дні. Доб-
ра, што ёсць ку ды пай сці!» 
А ра бо ты на кон курс ужо не 
толь кі пры но сі лі на ву чэн цы 
роз ных уста ноў го ра да і ра-
ё на, але і да сы ла лі, на прык-
лад, з ра сій ска га Маг ні та-
гор ска, і на ват з ка над ска га 
Та рон та!

Які, аказ ва ец ца, ве-
лі зар ны ста ноў чы эфект 
мо жа мець не абы яка-

васць ад на го кан крэт на га ча ла ве-
ка! Іні цы я ты ва мяс цо ва га псі хо ла га 
скон чы ла ся гу лян нем цэ ла га го ра-
да і абу джэн нем твор чай ак тыў нас ці 
мно гіх ма ла дых лю дзей. І гэ та толь кі 
па ча так!

Фес ты валь на браў аба ро ты на-
дзі ва хут ка. Тра ды цый ныя на мі на цыі 
за ста лі ся па пу ляр ны мі. Пе ра лі чыць 
іх усе — са шмат лі кі мі пе ра мож ца мі, 
уз на га ро джа ны мі дып ло ма мі роз най 
сту пе ні, — прос та не рэ аль на. Але 
вар та ад зна чыць асноў ныя, каб уя-
віць, у якой з іх мож на бу дзе пры няць 
удзел на ступ най вяс ной, і на зваць 
ула даль ні каў дып ло маў пер шай сту-
пе ні ў кож най з іх ад па вед на: «Эст-
рад нае вы ка нан не» (гурт «Ко ла» з 
Ла гой ска), «Аў тар ская пес ня» (Ма-
ры на Хар лап), «Бар даў ская пес ня» 
(Ма рыя Гаў ры лен ка), «Вер шы» (Яна 
Га ліц кая), «Про за» (Ве ра ні ка Со ніч), 
«Вы яў лен чае мас тац тва» (Па лі на 
Па шук, Мі хал Кля пец). Акра мя та го, 
сё ле та вы сту паў тэ атр це няў, бы лі 
хлоп цы, якія чы та лі рэп, а Гран-пры ў 
му зыч най на мі на цыі атры ма ла бард 
Тац ця на Бе ла но гая.

Ад нак на гэ тым фэс це вы браць 
леп шых — не га лоў нае. На ту раль на, 
той, хто тра піў у спі сы пе ра мож цаў, 
атры маў не толь кі ма раль нае за да-
валь нен не, але і грун тоў ную пад-
ста ву, каб пра цяг ваць тва рыць... І 
ўсё ж га лоў ная мэ та — твор часць 
як аль тэр на ты ва ду шэў на му і фі зіч-
на му са ма зні шчэн ню, твор часць як 
пра ява са праўд на га жыц ця. Ні хто не 
імк нец ца быць па доб ным на ка гось-
ці, не ста віць пе рад са бой за да чу 

да сяг нуць пэў най «план кі». Усё, што 
ро біц ца, — ро біц ца дзе ля та го, каб 
атры маць аса ло ду ад жыц ця, дзе ля 
са мо га жыц ця, са праўд на га, у якім 
кож ны з нас — рэ аль ны ўдзель нік, а 
не вы пад ко вы свед ка, не на зі раль нік 
за чу жым свя там.

Ка лі я тра пі ла на фестываль «Час 
жыць!», ка лі са ма паў дзель ні ча ла ў 
дзвюх на мі на цы ях (паэ тыч най і тэ-
ат раль най — ра зам з экс пе ры мен-
таль ным тэ ат рам «Га ла ва-на га») і 
па пры сут ні ча ла на ўсёй кан цэрт най 
пра гра ме кан кур сан таў, з'я ві ла ся ад-
чу ван не... ча гось ці вель мі са праўд-
на га. Мя не на ват дзі ві ла, як усё тут 
праў дзі ва, як не па доб на на тое, што 
па каз ва юць па тэ ле ба чан ні. Ні хто з 
гэ тых твор цаў не імк нец ца па ехаць 
на «Еў ра ба чан не», не прэ тэн дуе на 
зван не леп ша га паэ та су час нас ці. 

Га лоў нае тут — не прос та да нес-
ці штось ці да ін шых, а... зра зу мець 
ся бе са мо га. І гэ та кра нае, пра ні кае 
ў са мыя глы бі ні ду шы. Та кое пад роб-
кай ці ад на дзён кай ні як не на за веш. 
Га лоў ны кры тэ рый — быць са бой.

ПАД ГУ КІ ПА ЛА НЭ ЗА
«Хо чам да сту кац ца да ўся го го ра-

да!» — так аса біс та я сфар му ля ва ла 
б мэ ту флэш мо баў, якія на фес ты ва-
лі ла дзяц ца кож ны год. Сё ле та атры-
ма ла ся паў дзель ні чаць у ад ным і ў 
мя не. Мне ска за лі: «Ёсць на род ны 
строй, трэ ба па быць прад стаў ні цай 
прод каў і пра нес ці па пло шчы свеч-
ку», — вось і ўсё, ні чо га скла да на га. 
Я зга дзі ла ся, ад нак та ко га ні як не 
ча ка ла...

На пе ра дзе іш ла па ра — ён і 
яна, за імі — дзве вя ліз ныя ка ло-
ны лю дзей у воп рат цы роз ных эпох 
— быц цам прод кі яго і яе. Ма ла дыя 
па кла ні лі ся пер шы мі. Да лей кож нае 
«па ка лен не» быц цам бы пры ма ла 
па клон, раз ва роч ва ла ся і кла ня ла ся 

ўжо сва ім прод кам. Так дай шлі да 
пра шчу ра, які ста яў у са мым кан цы і 
тры маў вя ліз ную свеч ку. Ад яе агонь 
(усе ўдзель ні кі за га дзя ме лі свеч кі) 
стаў пе ра да вац ца ін шым. З аг нём 
ка ло ны ру шы лі на пе рад, пад гу кі 
«Пес ня роў», па ла нэ за Агін ска га. 
Ка лі дай шлі да пло шчы, спы ні лі ся, 
скла лі свеч кі ра зам і ста лі ва дзіць 
ка ра го ды, тан чыць... Флэш-моб 
«Су стрэ ча з прод ка мі» сім ва лі за ваў 
удзяч насць за жыц цё, якое сы хо дзі-
ла ў глы бі ню ста год дзяў.

Уся го, што бы ло на фес ты ва лі, не 
пе ра лі чыць. Сё ле та ўпер шы ню ад-
быў ся нач ны кі на па каз пад ад кры тым 
не бам на пад вор ку муз ву чы лі шча. А 
на на ступ ны дзень уве ча ры ла дзіў ся 
кан цэрт рок-му зы кі. Над звы чай пры-
ем най на ві ной стаў вы хад збор ні ка 
«Мы га во рым пра жыц цё» з ра бо та-

мі ўдзель ні каў лі та ра тур ных на мі на-
цый двух мі ну лых га доў. Вы да вец тва 
«Зор ны ве ра сок» узя ло ды і вы пус ці-
ла даб ра чын на кні гу з вер ша мі і про-
зай школь ні каў і сту дэн таў. А ка жуць, 
дзі во саў не бы вае...

Што аса біс та я атры ма ла ад 
трэ ця га фес ты ва лю мо ла дзе вых 
твор чых іні цы я тыў «Час жыць!»? 
Па-пер шае, не ве ра год на ці ка вы су-
бот ні ве чар, шмат но вых зна ём стваў 
з твор чы мі ма ла ды мі людзь мі, якіх, 
аказ ва ец ца, на во кал так шмат! Па-
дру гое, збор нік, у якім змя шча юц-
ца і мае вер шы, а ў да да так па чу ла 
пес ню, на пі са ную на адзін з іх; гэ та 
на вя ло на дум ку: трэ ба па чы наць 
больш сур' ёз на ста віц ца да ўлас най 
твор час ці?..

Ка лі свет ро біць па гроз лі выя 
вы клі кі, мо жа, не заў сё ды трэ ба 
зма гац ца «су праць вай ны». Ча сам 
вар та знай сці тых, хто вы сту пае «за 
мір», да лу чыц ца і прос та кро чыць 
ра зам...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Быць са мім са бойБыць са мім са бой

НА ДЫ ШОЎ «ЧАС ЖЫЦЬ!»
або Твор часць як па на цэя

Ама тар скi тэ атр скла да-
ец ца, зра зу ме ла, з ак цё-
раў-ама та раў. Рэ жы сё ра мi 
мо гуць быць так са ма яны 
са мi. Па ста ян най сцэ ны ня-
ма. Ама тар скiя тэ ат ры не-
за леж ныя i ў вы ба ры п'ес, i 
ў iх вы тлу ма чэн нi. Iх вы бар 
не за ле жыць ад ма са ва га 

гус ту. Яны сме ла экс пе ры-
мен ту юць ва ўсiм — ня хай 
гэ та бу дуць дэ ка ра цыi, мо ва 
цi кас цю мы. На пэў на, та му 
ама тар скiя тэ ат ры на бы ва-
юць усё больш i больш пры-
хiль нi каў.

Але га лоў ная праб ле ма 
ама тар скiх тэ ат раў — не вя-

до масць. Яны не ма юць бюд-
жэ ту, каб ства рыць рэ кла му. 
Аб iх дзей нас цi ве да юць, у 
асноў ным, са мi ак цё ры i iх 
сяб ры. Але, як вя до ма, лю дзi, 
якiя жы вуць iдэ яй, заў сё ды 
зной дуць ра шэн не. Дак лад-
ней — ужо знай шлi. Пер шыя 
кро кi зроб ле ны: да што га до-
ва га фес ты ва лю «Тэ ат раль-
ны Ку фар» да даў ся но вы 
не за леж ны не ка мер цый ны 
фес ты валь ама тар скiх тэ ат-
раў — «Дзве ры».

Гiс то рыя яго ства рэн ня 
«не ча ка ная», як ка жуць са мi 
ар га нi за та ры. Iх мэ тай бы ло 
ства рэн не фес ты ва лю ў iмя 
мас тац тва. Нi я кай ка мер цыi. 
Нi я кай фi нан са вай вы га ды. 

Толь кi ама тар скiя тэ ат ры i iх 
iнi цы я ты ва. У iн тэр нэ це быў 
кi ну ты клiч аб по шу ку ад-
на дум цаў. Тэ ат ры ў мо мант 
уклю чы лi ся ў пра цу, па ста ян-
на да лу ча лi ся лю дзi, га то выя 
ака заць да па мо гу.

Прай шоў ужо чац вёр ты 
фес ты валь «Дзве ры». На iм 
вы сту пi лi ама тар скiя аль тэр-
на тыў ныя тэ ат ры не толь кi 
з Мiн ска, але i з усёй кра i-
ны. Га лоў най тэ май бы ла 
бе ла рус кая мо ва, та му ўсе 
па ста ноў кi пра хо дзi лi толь кi 
на ёй.

За раз «Дзве ры» — ужо не 
прос та тэ ат раль ны фес ты-
валь. Гэ та рух, якi аб' яд ноў-
вае тэ ат раль ную дзей насць 

Бе ла ру сi. У 2010 го дзе вый-
шаў пер шы ну мар вы дан ня, 
пры све ча на га ама тар скiм 
тэ ат рам, — аль ма нах пад 
ад най мен най наз вай.

А ўвес ну ад бы ла ся прэ-
зен та цыя ўжо сё ма га вы пус-
ку аль ма на ха. Тэ май ну ма ра 
быў плас тыч ны тэ атр. Ар га-
нi за та ры зла дзi лi гле да чам 
сюр прыз: пе рад iмi вы сту пiў 
адэ кват ны тэ атр «вКу бе» 
з плас тыч най па ста ноў кай 
«Ства рэн не све ту», i кож ны 
мог па спра ба ваць свае сi лы 
ў фа та гра фii.

. . .Ама тар скiя тэ ат ры 
пра цяг ва юць пра цу над 
но вы мi па ста ноў ка мi. У iх 
з'яў ля юц ца но выя пля цоў кi 

для вы ступ лен няў. Па вя лiч-
ва ец ца коль касць гле да чоў 
i прос та за цi каў ле ных тэ ат-
рам лю дзей. Вя лi кiя пла ны 
на бу ду чы ню, мэ та на кi ра ва-
насць i iн та рэс — ад мет ныя 
ры сы та ко га яшчэ ма ла до-
га, але ўжо ма са ва га ру ху 
«Дзве ры». Экс пе ры мен ты, 
на ва тар скiя рэ жы сёр скiя 
па ста ноў кi, не за леж насць, 
эн ту зi язм ак цё раў-ама та-
раў... Усё гэ та да зва ляе 
аку нуц ца ў не за быў ны свет 
тэ ат ра, ад чуць яго знут ры, 
слу хаць i ўза е ма дзей нi чаць 
з iм.

Анас та сiя РА ГА ЧО ВА, 
выпускніца гiм на зii №174 

г. Мiн ска.

Экс пе ры мен таль ная пля цоў каЭкс пе ры мен таль ная пля цоў ка

АД ЧЫ НI ЦЕ ДЛЯ СЯ БЕ «ДЗВЕ РЫ»!
Рух «Дзве ры» — гэ та што? Згур та ван не лю дзей, якiя 
зай ма юц ца ра мон там дзвя рэй? На шчас це, не! «Дзве-
ры»  — гэ та тэ ат раль ны рух, ана ла гаў яко му ў на шай 
кра i не ня ма. Цi кож ны ве дае аб но вых ама тар скiх i 
аль тэр на тыў ных тэ ат рах, у кур се iх афiш i пра грам, чуў 
аб фес ты ва лях i на ва тар скiх па ста ноў ках? Рух «Дзве-
ры»  — сро дак аб' яд нан ня ма ла дых тэ ат раў Бе ла ру сi i 
спо саб па зна ё мiць iх са сва i мi гле да ча мi. Ме на вi та дзя-
ку ю чы гэ та му ру ху ак цёр зна хо дзiць свай го гле да ча, 
тэ атр — сваю пуб лi ку, а спек так лi — сцэ ну.

Ма ры на Ва лас ко віч.

Пад час флэш мо бу 
«Су стрэ ча 
з прод ка мі».

 Ма ры на Ва лас ко віч  Ма ры на Ва лас ко віч 
з удзель ні ка мі фестывалю з удзель ні ка мі фестывалю 
(трэ цяя спра ва).(трэ цяя спра ва).


