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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ця бе час та на зы ва юць паэ-
там-эпа таж ні кам. Ча му вы браў 
для сва ёй твор час ці та кі сме лы, 
аван гард ны стыль?

— Мне ха це ла ся стаць пісь мен-
ні кам, які, па-пер шае, пра фе сій на 
пра цуе ва ўсіх жан рах, а, па-дру-
гое, — які вы дзя ля ец ца ся род ін-
шых. Больш за тое, я люб лю «пан-
та вац ца». Доў гі час спра ба ваў на-
сле да ваць Ма я коў ска му. Та ды мне 
зда ва ла ся, што ад кры ваю све ту 
ды са нанс ныя рыф мы, неа ла гіз мы, 
не стан дарт ныя бу до вы... Быц цам 
усе да мя не бы лі толь кі за мшэ лы мі 
са вец кі мі гра фа ма на мі. Але по тым 
мая фан та зія скон чы ла ся, і я пе-
рай шоў да цвёр дых вер ша ва ных 
фор маў. Ця пер мне не па да ба юц ца 
вер ліб ры, бо іх цяж ка ад роз ніць ад 
звы чай най про зы. Вер шы на тое і 
вер шы, каб вы дзя ляц ца на фо не 
моў най плы ні.

— А як пра яў ля ец ца твая 
эпа таж насць у што дзён ным 
жыц ці?

— Я ні ко лі не спра бую спе цы-
яль на ка гось ці ўра зіць. На ад ва рот, 
на лю дзях мне да во дзіц ца пры тва-
рац ца звы чай ным. На жаль, у мя не 
гэ та кеп ска атрым лі ва ец ца. Прос та 
я та кі, які ёсць. З ін ша га бо ку, я 
прад ка заў не ка то рыя мод ныя трэн-
ды. На прык лад, на сіў ба ра ду, ка лі 
гэ та яшчэ не бы ло мэй нстры мам.

— Ці заў сё ды ты пі саў па-бе-
ла рус ку? Як прый шло жа дан не 
раз маў ляць на род най мо ве?

— Ад ной чы я па ду маў, што 
гэ та ня пра віль на, ка лі бе ла рус-
кі пісь мен нік пі ша па-рус ку. Та му 
99 пра цэн таў ма іх тво раў — на 
род най мо ве. Яшчэ ў шко ле я ўзяў 
прык лад са свай го ад на клас ні ка, 
які па абя цаў, што з пэў на га дня 
ён бу дзе раз маў ляць толь кі па-бе-
ла рус ку. Праў да, у ад роз нен не ад 
яго, я сваё сло ва стры маў. Ка неш-
не, спа чат ку мо ву ве даў на столь кі 
кеп ска, што на ват не ўяў ляю, як 
ін шыя гэ та цяр пе лі. Але я не зда-
ваў ся: на ма гаў ся раз маў ляць па-
бе ла рус ку на ват на за ня тках па 
рус кай лі та ра ту ры, а на лек цы ях 
па ма тэ ма тыч ным ана лі зе да во дзі-
ла ся на ха ду пе ра кла даць сло вы 
вы клад чы ка. Да рэ чы, ус пом ніў, як 
спра ба ваў кан спек та ваць гіс то рыю 
Бе ла ру сі вер ша мі. Вы гля да ла гэ та 
як жу дас ная гра фа ма нія.

— Быць пісь мен ні кам скла-
да на? Які мі якас ця мі трэ ба ва-
ло даць?

— Ад ра зу ска жу, што, ка лі ты 
толь кі па чы на еш пі саць, пер шыя 
пяць ты сяч ста ро нак у лю бым вы-
пад ку бу дуць дрэн ныя. У мя не до-
ма ля жыць шмат сшыт каў, у якіх 

амаль кож нае сло ва лі та раль на 
«вы ліз ва ла ся» і пе ра крэс лі ва ла ся 
па не каль кі ра зоў. Лю бой спра ве 
трэ ба ву чыц ца, пры чым увесь час, 
па куль ёй зай ма еш ся.

Апроч на зі раль нас ці і пра ца ві-
тас ці, пісь мен нік па ві нен ва ло даць 
пэў най до ляй на хаб ства. На ват 
ка лі ча ла век не ўмее пі саць, але 
ўвесь час ле зе са сва і мі тво ра мі, 
ён да б'ец ца пос пе ху. Хоць я і не 
люб лю сло ва «гра фа ман», ад нак 
ме на ві та ў та кіх лю дзей вар та ву-
чыц ца. Трэ ба кож ны дзень неш та 
пі саць, «гра фа ма ніць» не за леж на 
ад якас ці. Па сту по ва леп шае бу дзе 
ад філь троў вац ца.

Важ на звяр таць ува гу на ад моў-
ную, але кан струк тыў ную кры ты ку. 
Ад нак з пэў на га мо ман ту па ра ды 
ка лег ні чо га не да юць. Як ні дзіў-
на, кры ты ка чы та чоў у сто ра зоў 
больш ка рыс ная. Бо яны, у ад роз-
нен не ад пісь мен ні ка, гля дзяць на 
тво ры пад ін шым вуг лом.

— Ця пер ты пе рай шоў да му-
зы кі і даў но ўжо не пі шаш і не 
пуб лі ку еш ся. Ча му так?

— Мне вель мі хо чац ца сва ёй 
твор час цю ўздзей ні чаць на лю-
дзей, а гэ та, на мой по гляд, больш 
хут ка і эфек тыў на мож на зра біць 
з да па мо гай му зы кі. Пра хо дзіць 
шмат ча су, па куль тое, што я на-
пі саў, тра піць у ру кі да чы та ча, ды 
ча сам яшчэ не зра зу ме ла, ці па-
кі нуў мой твор якое-не будзь ура-
жан не. А вось ка лі мы за ста ём ся 
сам-на сам — я і за ла, мож на ра-
біць з ёй што за ўгод на: усё ж та кі 
мне ляг чэй пе ра да ваць ін фар ма-
цыю сцэ ніч ны мі рэ ча мі, а не лі та-
ра тур ны мі.

— Рас ка жы пра ся бе як му-
зы кан та. Як утва рыў ся твой му-
зыч ны гурт?

— Спя ваў, коль кі ся бе па мя таю. 
На ват ву чыў ся ў му зыч най шко ле, 
але не скон чыў, бо быў дур ны і ля-
ні вы. Яшчэ ў юнац тве вы ра шыў, 
што ха чу стаць «су пер зор кай», 
пры клад на та ды і ўтва рыў ся пер-
шы гурт, які на зы ваў ся не зу сім лі-
та ра тур на. Я на поў ным сур' ё зе лі-
чыў, што ка лі з та кой наз вай граць 
вы тан ча ную і скла да ную му зы ку, 
то слу хач пры ем на здзі віц ца. Толь-
кі по тым зра зу меў, што хут чэй за 
ўсё ён па ба чыць наз ву і збя жыць. 
Больш за тое, у мя не бы лі не па ра-
зу мен ні з ін шы мі чле на мі гурта, бо 
яны ста ві лі ся да твор час ці з гу ма-
рам, а я ха цеў ра біць са праўд ную 
му зы ку.

Су час ны гурт пад наз вай «Зе-
ле нах вос тыя» ка лісь ці так са ма 
быў чар го вым пра ек там з вы пад-
ко вы мі сяб ра мі. Але гэ ты экс пе-

ры мент удаў ся. Наш стыль — яд-
нан не поп- і рок-му зы кі. Бо з ад-
на го бо ку хо чац ца ра біць ак цэнт 
на знеш ніх пра явах, на шоу, а з 
дру го га — па збег нуць вуз ка сці 
тэ ма ты кі і спя ваць не толь кі пра 
ка хан не.

Ча му «Зе ле нах вос тыя»? Па-
пер шае, у дзя цін стве я вель мі лю біў 
кніж ку «Пры го ды Ар бу зі ка і Бя беш-
кі», дзе га лоў ныя ге роі ванд ра ва лі 
па кра і не кра ка дзі лаў. Па-дру гое, 
мне зу сім не па да ба юц ца аморф-
ныя наз вы не ка то рых рок-гур тоў. 
Сло ва па він на быць зра зу ме лае 
з пунк ту гле джан ня бе ла рус кай 
мо вы, звык лае сла вян ска му ву ху. 
Та му лі чу наз ву «Зе ле нах вос тыя» 
да во лі ўда лай.

— Не ба іш ся «зор най» хва ро-
бы?

— Яна ў мя не з дзя цін ства! Ча-
сам да па ма гае, ча сам — за мі нае. 
Але, на мой по гляд, га лоў ная пры-
чы на, па якой лю дзі ма раць стаць 
«су пер зор ка мі», — гэ та ад чу ван не 
та го, што ты не адзін. Ка лі ста іш на 
сцэ не і цэ лы ста ды ён спя вае тваю 
пес ню, ра зу ме еш: ты па трэб ны лю-
дзям. Гэ та не ве ра год на!

— Ка лі б су стрэў ся з са мім са-
бой ма лень кім, што б ты ска заў 
гэ та му хлоп чы ку?

— Я б аба вяз ко ва па гу ляў з ім 
у кан струк тар, пра ехаў ся на ве ла-
сі пе дах, па ка заў яму сваю гі та ру 
і па слу хаў яго гіс то рыі. А яшчэ б 
па ра іў не кі даць му зыч ную шко лу 
і пе ра ка наў, што пі саць вер шы не 
так скла да на, як ён ду мае.

— А што б ты па ра іў ма ла дым 
лю дзям, якія так са ма хо чуць да-
сяг нуць пос пе хаў у сва ёй твор-
час ці?

— Ра бі це тое, што вы ха це лі б 
ба чыць у бе ла рус кай му зы цы, лі-
та ра ту ры або мас тац тве. А га лоў-
нае — будзь це са мі мі са бой!

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 
сту дэнт ка ІІІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.
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«Ад ра зу ска жу, што, ка лі ты 
толь кі па чы на еш пі саць, 
пер шыя пяць ты сяч ста ро нак 
у лю бым вы пад ку бу дуць 
дрэн ныя».

«Трэ ба кож ны дзень неш та 
пі саць, «гра фа ма ніць» 
не за леж на ад якас ці. 
Па сту по ва леп шае бу дзе 
ад філь троў вац ца».

«З пэў на га мо ман ту па ра ды 
ка лег ні чо га не да юць. 
Як ні дзіў на, кры ты ка 
чы та чоў у сто ра зоў больш 
ка рыс ная».

«Да во дзіц ца «Да во дзіц ца 
пры тва рац ца пры тва рац ца 
звы чай ным»звы чай ным»

ЗА ЧА ПІ ЛІ ЗА ЖЫ ВОЕ
Мы, як вя до ма, роз ныя — па са мой пры ро дзе, па жыц ці. 

Муж чы ны, жан чы ны, пад лет кі, са ста рэ лыя, сту дэн ты і 

ста ля ва ры, блан дзін кі і ка ра во кія... («— Зі но вій, як зра зу ме лі, 

што вы — бру таль ны муж чы на? — Ма ці ска за ла».) У той жа 

час — як лю дзі, со цы ум — ка лі і не ад ноль ка выя зу сім, дык у 

не чым па доб ныя. («— Ты раз бі ра еш ся ў лю дзях? — А ча го тут 

раз бі рац ца! — Хто мя не лю біць — той доб ры».) Ма быць, та му 

ў са мой пры ро дзе ча ла ве ка за кла дзе на гэ тая ўлас ці васць — 

вы лу чац ца ся род ін шых. («Сён ня ўстаў а шос тай га дзі не 

ра ні цы. Ува га! Трук вы ка на ны пра фе сі я на лам. Не спра буй це 

паў та рыць гэ та до ма!») Ка неш не, най перш хо чац ца га ва рыць 

пра та лент, ра зу мо выя здоль нас ці, ін тэ лект, ба га ты ўнут ра ны 

свет, фі зіч ную сі лу...

Хо чац ца, але ў жыц ці ўсё ча сам бы вае ку ды больш пра за іч на. 
(«— Ты кім у дзя цін стве ма рыў стаць? — «Сва бод ная ка са» кры чаць! — 
Ні што са бе!.. Доб ра, да вай ска фандр апранай. Со неч ную ба та рэю трэ ба 
мя няць».) Ка лі вы шэй на зва ных якас цяў бра куе, а тая са мая пры ро да 
па тра буе вы лу чыц ца? Як там га ва рыў адзін з га лоў ных ге ро яў ста ро га 
муль ці ка «80 дзён ва кол све ту» Фі ле ас Фог? «Вы ка рыс тоў вай тое, што 
пад ру кою і не шу кай са бе ін ша га!» А што ў нас заў сё ды пад ру кой? Мы 
са мі! Тут га лоў нае — як рас па ра дзіц ца та кім ба гац цем... І, вя до ма ж, 
на пе ра дзе пла не ты ўсёй у гэ тай спра ве прад стаў ні цы пры го жай па ло вы 
ча ла вец тва. («Ва ўсіх праб лемах адзін па ча так... Ся дзе ла жан чы на... 
Су ма ва ла...»)

А пач ну з па ра док су. («Па мя таю, як школь ны на стаў нік пра цоў на га 
на ву чан ня ска заў нам: «Жыц цё — гэ та вам не гэ та». І, ве да е це, з та го 
ча су ні вод ная фі ла соф ская сіс тэ ма не змаг ла аб верг нуць гэ тую гар ма-
ніч ную кан цэп цыю».) За раз ма дэль ны свет за хоп лі ва юць дзяў ча ты з 
не звы чай най знеш нас цю. Пад апош няй ма юц ца на ўва зе ра дзі мыя пля-

мы і на ват ві ты лі-
га (за хвор ван не 
ску ры), якія ча сам 
па кры ва юць ці не 
ўсё це ла... Дзяў-
ча ты і не ду ма юць 
ха ваць гэ та ад на-
ва коль ных і вы да-
ляць пля мы, хоць 
мно гіх з іх драж-
ні лі (і драж няць) 
амаль усё жыц цё, 
па раў ноў ва ю чы 
то з ба на нам, то 
з ге пар дам. Яны 
ка рыс та юц ца вя-
лі кай па пу ляр нас-
цю ў се ці ве, ма юць 
дзя сят кі ты сяч 
пад піс чы каў у «Ін-
стаг ра ме», за клю-
ча юць кант рак ты 

з вя до мы мі ма дэль ны мі агенц тва мі! Дзяў ча ты «гнуць сваю лі нію», на-
стой ва ю чы на тым, што лю дзям не заў сё ды вар та пад па рад коў вац ца 
гра мад скай дум цы. («Сва бод ны ча ла век не ад чу вае ня на віс ці да па ня-
дзел каў і не ча кае пят ніц».) Па га дзі це ся, гэ та да ра го га вар та! Ма дэ лі 
здо ле лі пе ра ўтва рыць хі бы пры ро ды ў свое асаб лі вую «фіш ку», якая 
на са мрэч вы лу чае іх ся род ін шых. Ці ўсё ж та кі тут на пер шым мес цы не 
знеш насць? («Пры га жосць вы ра туе свет. Толь кі ўнут ра ная, а не ва шы 
на ма ля ва ныя бро вы».)

А вось з ула даль ні цай са мых пры го жых яга дзіц Кі тая апош нія сыг ра лі 
злы жарт. Пе ра мож ца ў на цы я наль ным спа бор ніц тве «пя тых кро пак», 
за ду ма ным як «іх ад каз» вя до ма му бра зіль ска му кон кур су, па скар дзі ла-
ся на... лі шак ува гі з бо ку на ва коль ных. Вось та бе на! («Цяж кая жа но чая 
до ля: ку пі ла туф лі — ня ма спад ні цы. Ку пі ла спад ні цу — ня ма блуз кі. 
Ку пі ла блуз ку — ня ма курт кі. Ку пі ла курт ку — ня ма сум кі. Ку пі ла сум-
ку — туф лі не па ды хо дзяць!!!») 19-га до вая пе ра мож ца са ма імк ну ла ся 
стаць най леп шай у вы шэй на зва най на мі на цыі 
ся род 50 удзель ніц кон кур су, па ка заць, як той 
ка заў, та вар «тва рам», а ця пер га во рыць, што 
му сіць на сіць меш ка ва тыя шта ны, каб пры-
крыць «пя тую кроп ку». («— Ні што са бе, як 
ты вы рас ла! А ўся го толь кі ме сяц та му бы ла 
ма лень кай. Як ця бе ў вёс цы ад кар мі лі! — Пе-
ра стань раз маў ляць з ма ёй «пя тай кроп кай».) 
Дзяў чы на скар дзіц ца, што апош няя на ват ста но віц ца на го дай для спрэ-
чак па між мі на ка мі. Не як ма ла ды ча ла век па хва ліў фі гу ру пе ра мож цы, 
і гэ та па слу жы ла пры чы най яго кан флік ту з улас най спа да рож ні цай. 
(«А ча му мя не ні хто не па пя рэ дзіў, што секс дзе ля пры мі рэн ня па ві нен 
быць аба вяз ко ва са сва ёй дзяў чы най?») Дык чым ду ма ла кі та ян ка, ка лі 
ўдзель ні ча ла ў тым кон кур се, жа да ю чы быць не як усе? («— Пры ві тан-
не, ва шай ма ці зяць не па трэб ны? — Па трэб ны! — ... — Што да лей? — 
А вось так да лё ка я яшчэ не за хо дзіў».)

Ну, у па пя рэд няй гіс то рыі хоць усё на ту раль нае, пры род нае. А ня мец-
кая ма дэль з дзя цін ства ма ры ла быць па доб най на Бры джыт Бар до і 
Шэр, ад нак дзяў чы ну пры цяг ва ла зу сім не іх пры га жосць, а толь кі тон кая 
та лія. («Яна кож ную ноч кла ла ся на краі, каб прый шоў ваў чок і ад ку сіў 
не на віс ныя ба кі».) І ў 30 га доў зра бі ла плас тыч ную апе ра цыю — вы да-
лі ла са бе ча ты ры «ліш нія» раб ры ны. Ця пер у яе та лія... 20 сан ты мет раў 
(на здымку). Да рэ чы, вы ра за ныя рэ бры «пры га жу ня» за бра ла пас ля 
апе ра цыі са бе, каб... упры го жыць іх брыль ян та мі і пра даць на аў кцы ё-
не. Гэ та прос та да дат ко вы штрых да ра зу мен ня асо бы. («Што па да рыць 
ча ла ве ку ў ле а пар да вых ла сі нах, ка лі па чуц цё гус ту ў яго ўжо ёсць?») 
Ка ра цей, «гэ та» трэ ба ба чыць, хоць, па шчы рас ці, лепш бы не... («Сам 
мозг, зразумела, ня бач ны, але яго ад сут насць кі да ец ца ў во чы».) Ма дэль 
хо дзіць з цяж кас цю, не мо жа на сіць сум ку, ся дзіць толь кі ў спе цы яль ных 
крэс лах... («Ня ма ні чо га больш прос та га, як ус клад ніць са бе жыц цё».) 
Пры гэ тым за яў ляе, што для яе са мой зда роўе не мае зна чэн ня. Маў ляў, 
га лоў нае, гэ та пры га жосць. Ка жа, што ма ра збы ла ся...

Скон чыць ха це ла ся б не столь кі смеш ным, коль кі фі ла соф скім. 
«Я не ве даю, хто пі ша сцэ на рый май го жыц ця, але па чуц цё гу ма ру ў 
яго дак лад на ёсць»...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

А што ў нас заў сё ды 
пад ру кой? Мы са мі! 
Тут га лоў нае — 
як рас па ра дзіц ца 
та кім ба гац цем...


