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

Ду маю, іх мож на па раў наць 
з твор час цю Ні ла Гей ма на, бо 
ка лі дзі ця ці даць па чы таць, на-
прык лад, «Ка ра лі ну», ма ле ча ў 
ней кіх мес цах мо жа спа ло хац ца, 
але як бы страш на ні бы ло, неш-
та для ся бе вы не се. Я лі чу, што 
су час ныя дзе ці здоль ныя мно-
гае зра зу мець і пе ра жы ва юць 
яны больш тон ка, чым іх баць-
кі. Па гля дзі це, у дыс не еў скіх 
муль ці ках да бро бы ло свет лым, 
а зло чор ным, сён ня ж усё не так 
ад на знач на. Та му я і лі чу, што 
каз кі, якія пі шу, бу дуць доб ра 
зра зу ме лыя для чы та чоў роз-
на га ўзрос ту. Прос та спра бую 
ба лан са ваць па між Эд га рам По 
і Ні лам Гей ма нам.

— Мно гія здзіў ля юц ца тва ёй 
ней ма вер най пра ца ві тас ці ў лі-
та ра ту ры. Як атрым лі ва ец ца так 
шмат пі саць, пры гэ тым ма ю чы 
ін шы за ня так у жыц ці?

— Маг чы ма, гэ та прос та ры са 
ха рак та ру. Апош нія не каль кі га доў 
я пі шу менш, бо ні ку ды не спя ша-
ю ся. Сён ня па-ін ша му ўспры маю 
сам пра цэс пісь ма, спа лу чаю яго 
з пра цай і хо бі. Спа чат ку раб лю 
план, які па кры се вы кон ваю, ка лі 
больш-менш воль ны. Ма гу ў га ла-
ве на сіць част кі тэкс ту, што ха чу 
на пі саць, але ча каць ад па вед на га 
мо ман ту, ка лі ты дзень-два зма гу 
па пра ца ваць над тво рам. Ча сам 
з'яз джаю з Мін ска, каб пі саць, або 
раб лю са бе вы хад ныя на ты дзень. 
Мая пра ца сты ліс та-тэх но ла га гэ та 
да зва ляе. Але ў той жа мо мант, 
ка лі ёсць ідэя, ма гу пі саць у роз-
ны час су так пры роз ных знеш ніх 
аб ста ві нах. На пэў на, гэ та звя за на 
з тым, што і ў дзя цін стве, і ў юнац-
тве я не меў свай го кут ка, дзе мог 
ад асо біц ца ад усіх, чы таць, та му 
на ву чыў ся пры ста соў вац ца да лю-
бых умоў. Не ве ру, што ёсць му за, 
якую трэ ба ча каць. Прос та ёсць 
тое, што та бе трэ ба вы ка заць, і 
ка лі яно з'яў ля ец ца ў свя до мас ці, 
ты прос та пра цу еш, ня гле дзя чы 

на сто му і знеш нія аб ста ві ны. Гэ та 
прос та за хап ляе.

— У лі та ра тур най ту соў цы ця-
бе хут чэй не лю бяць, не лі чаць 
ад мет ным твор цам, час та кры ты-
ку юць. Але ж чы та чы з пры яз-
нас цю пры ма юць кож ную но вую 
кні гу, пра ект...

— Гэ та са праў ды дзіў на. Маг чы-
ма, у мя не прос та скла да ны ха рак-
тар ці мы з ка ле га мі па цэ ху ўво гу ле 
ад но ад на го не ра зу ме ем (смя ец ца). 
У мя не ёсць сяб ры-пісь мен ні кі, якіх 
я ца ню і якія для мя не з'яў ля юц ца 
са мы мі га лоў ны мі да рад ца мі ў твор-
час ці і па жыц ці. Уся го ас тат ня га, 
што ад бы ва ец ца ў ту соў цы, я не 
ве даю. І доб ра, што не ве даю. Бо 
атрым лі ваю ад чы та чоў шмат па-
дзяк, ці ка вых ідэй, пра па ноў, у нас 
ёсць ка му ні ка цыя. А пісь мен ні кі? Я 
ж не пі шу дзе ля та го, каб мя не па-
лю бі лі ме на ві та яны. У прын цы пе 
на ту раль на, што аў та ры ста вяц ца 
ад но да ад на го як да кан ку рэн таў.

— Ты ма еш твор чае аль тэр-
эга — пісь мен ні ка Аляк санд ра 
Бац ке ля. Дзе мя жа па між Ка лен-
дам і ім, і, уво гу ле, на вош та та бе 
бы ло ства раць апош ня га?

— Бац ке ля мне трэ ба бы ло пры-
ду маць толь кі дзе ля та го, каб зра-
зу мець, што ад бы ва ец ца са мной і 
з ты мі тво ра мі, якія я пі шу. Я тра піў 
у лі та ра тур ны пра цэс у до сыць ма-
ла дым уз рос це, ня во пыт ным, і праз 
гэ та час та на пош ту атрым лі ваў па-
гро зы ад не вя до мых лю дзей. Та му 
вы ра шыў, што знік ну і ста ну пі саць 
пад псеў да ні мам. Ха цеў вы зва ліц-
ца ад свай го проз ві шча, жыц ця. І 
са праў ды, пры ду маў шы Бац ке ля, 
ад чуў: ста ла лёг ка раз ва жаць на 
лю быя тэ мы, па чаў не як збо ку на 
ся бе гля дзець. Бац ке ле вы кні гі на-

ват па ча лі па да бац ца лі та ра тур-
ным кры ты кам больш, чым на пі-
са ныя ўлас на Ка лен дам. У мя не 
атры ма ла ся пад ма нуць і не ка то-
рых пісь мен ні каў, якія не вель мі 
доб ра ра ней ста ві лі ся да мя не, 
але Бац ке ля па лю бі лі. Гэ ты псеў-
да нім даў мне сі лы пра ца ваць, 
іс ці да лей. На ват скон чыў за тры 
ме ся цы ра ман, які не склад ваў ся 
тры га ды.

— Ста ра ўся за хоў ваць та-
ям ні цу?

— Пер шы год. Пры ду маў ад-
рас элект рон най пош ты, пе ра піс-
ваў ся ад імя Бац ке ля з не ка то ры-
мі пісь мен ні ка мі. Пер шай, хто мя-
не рас крыў, бы ла пе ра клад чы ца 
Ма ры на Шо да, а праз не ка то ры 
час на пі саў па эт і пе ра клад чык 

Анд рэй Ха да но віч, па він ша ваў май-
го сяб ра, па хва ліў кні гу і за пы таў ся, 
ці пер шая гэ та яго кні га, каб прад-
ста віць у кон кур се ма ла дых лі та-
ра та раў «Дэ бют». Та ды я па ду маў: 
клас на бы ло б схлу сіць, ад пра віць 
кні гу на кон курс. Ру ка трэс ла ся, але 
я на пі саў, што гэ та не пер шая кні га... 
Та ям ні цу рас кры лі, але бы ло фай на 
так па гу ляць. Пад псеў да ні мам я пі-
саў за ма лёў кі пра жыц цё Бац ке ля ў 
ма ёнт ку, пры ду маў пісь мен ні ка, які 
з'е хаў з го ра да і па ся ліў ся ў вёс цы. 
Фак тыч на ства рыў воб раз... А праз 
год з'я віў ся Анд русь Гор ват, аў тар, 
які на са мрэч пе ра ехаў у дзе да ву 
ха ту на Па лес се і жы ве там. Та му 
вы ра шыў, што да лей ня ма сэн су пі-
саць па ра лель на тое, што апіс вае 
Гор ват, ён жа гэ тым жы ве, а я пры-
дум ваю. Та му трэ цяя кні га Бац ке ля 
ста не яго апош няй.

— За б'еш яго?
— Не, ён прос та пе ра ста не пі-

саць. Але, маг чы ма, і са праў ды за-
б'ю. За біць сваё аль тэр-эга так са ма 
бы ло б ці ка ва (смя ец ца). Ду маю, 
прос та па кі ну яго ў тым све це, дзе 
ўсё па трэб нае ёсць, а сам бу ду да-
лей жыць і пра ца ваць як Ка лен да. 
За гэ ты час у мя не з'я ві ла ся шмат 
пра цы, эмо цый, лі та ра тур на га во-
пы ту — кеп ска га, доб ра га, да гэ-
туль не зра зу ме ла га. Да лей бу ду 
ства раць не так, як ра біў да гэ туль. 
Ра ней прос та ха це ла ся вы каз вац-
ца, з ся мей ных, аса біс тых аб ста він 
шмат вы но сіў бру ду. Ця пер ба чу, 
што жыц цё мож на па каз ваць у ін-
шым ра кур се, у ін шых кні гах.

— Мно гія чы та чы і кры ты кі лі-
чаць, што твае кні гі цал кам аў та бія-
гра фіч ныя. Гэ та са праў ды так?

— Лі та ра ту ра тым і ці ка вая, што 
не зра зу ме ла, дзе праў да пе ра кры-
жоў ва ец ца з вы дум кай. Як аў тар 
я ні ко лі не рас ка жу, што бы ло на-
са мрэч, ня хай гэ та за ста нец ца не-
да вы ка за ным. Гэ та ж усё роў на я, 
мой во пыт і жыц цё, не за леж на ад 
та го, бы ло тое ці не. Не трэ ба шу-
каць у тэкс тах са мо га аў та ра, вар-
та звяр тац ца да та го, што ён хо ча 
да вес ці.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

23 03 2017 г.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

«Не ве даю, на коль кі мая 
за дум ка рэа лі зу ец ца 
і бу дзе ці ка вай чы та чу, 
але я збі ра ю ся пі саць 
га тыч ныя каз кі».

«Бац ке ле вы кні гі 
на ват па ча лі па да бац ца 
лі та ра тур ным кры ты кам 
больш, чым на пі са ныя 
ўлас на Ка лен дам».

ШТО Ў СЭЛ ФІ 
ТВА ІМ?

У се ці ве даў но гу ляе жарт пра тое, што пер шае сэл фі ў 
Са вец кім Са ю зе зра біў не ка лі Воўк з куль та ва га па тых ча сах 
мульт філь ма «Ну, па ча кай!» Прос та мы та ды не ве да лі, што 
гэ та та кое і як на зы ва ец ца. («Сён ня на ву лі цы ма ла ды ча ла век 
«стрэль нуў» у мя не вад касць для элект рон най цы га рэ ты. Я 
зра зу меў, што бу ду чы ня на сту пі ла».) Па мя та е це, у ад ной з 
се рый Воўк на ста ды ё не вы хоп лі вае ў рэ пар цё раў фо та ка ме ры 
і па чы нае сам ся бе бяс кон ца зды маць з роз ных ра кур саў? 
Хоць ты за раз су час ны за кад ра вы тэкст на клад вай: «О бо жа, 
які муж чы на...» Але, як вы свят ля ец ца, ча каць ад не ка то рых 
су час ных ама та раў сэл фі сы на і дач ку, як спя вае На та лі, не 
вар та. У гэ тым пы тан ні аду ка ваць нас па ста ра лі ся як заў сё ды 
ня ўрымс лі выя на ву коў цы-да след чы кі, якія зра бі лі пра цэс 
фа та гра фа ван ня са міх ся бе тэ май чар го ва га вы ву чэн ня. 
(«Сту дэнт, азна ё міў шы ся са ста ту са мі сяб роў у са цы яль ных 
сет ках, на «вы дат на» здаў эк за мен па фі ла со фіі».)

У свой час бы ло шмат ска за на пра не бяс пе ку вы клад ван ня аса біс тай 
ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це. («— Ва шы фа та гра фіі тра пі лі ў се ці ва. — Без 
адзен ня? — Без фо та шо па».) Лепш не хва ліц ца пе рад ста рон ні мі сва ім 
даб ра бы там, не пі саць, ка лі і на коль кі едзеш у вод пуск і г. д. І мно гія 
па кры се па ча лі пры слу хоў вац ца да гэ тых слуш ных па рад. Але ж... Сэл фі 
да гэ туль за ста ец ца лю бі май за баў кай вель мі шмат ка го. («— Гля дзі — 
гэ та ві дэа пра тое, як я пра вод жу свой дзень. — Але ж гэ та фа та гра фія, 
дзе ты ля жыш на ка на пе! — Гэ та ві дэа».) Толь кі вось са мі ама та ры фа-
та гра фа ваць са міх ся бе, як вы свет лі лі на ву коў цы, на ват не зда гад ва юц-
ца, коль кі ін фар ма цыі яны па ве дам ля юць ста рон нім лю дзям, на ват ка лі 
вы кон ва юць вы шэй зга да ныя пра ві лы бяс пе кі. Да сле да ван ні за свед чы лі, 
што сэл фі — гэ та як по чырк у ча ла ве ка, па якім мож на шмат ча го ска заць 
пра ама та ра «ся бе шак». («— Акей, гугл... Дзе я ўчо ра ад па чы ваў? — Я 
пас ля ўча раш ня га з та бой не раз маў ляю!»)

Дык вось. Аме ры кан скія ву чо ныя пра вя лі да сле да ван не, вы ні кі яко га 
па ка за лі, што най час цей сэл фі ро бяць тыя, хто... па ку туе ад не да хо пу 
сек су. («Ран кам ён вый шаў з ква тэ ры пісь мен ні цы і па ду маў: «Кні га леп-
шая».) Пад час экс пе ры мен ту ў Ма са чу сец кім уні вер сі тэ це спе цы я ліс ты 
пра ана лі за ва лі звыш 220 ты сяч акаў нтаў у са цы яль ных сет ках і вы яві лі 
су вязь па між сек су аль ным жыц цём і жа дан нем зды маць са мо га ся бе. 
(«Пра гля даю фа та гра фіі са мо га ся бе з 2010-га па 2016-ы і на зі раю, як з 
ма іх ва чэй зні кае ра дасць».) Экс пер ты прый шлі да вы сно вы, што ў ама-
та раў сэл фі да стат ко ва час та ня ма бліз кіх ад но сін або ін тым ная су вязь 
ад бы ва ец ца да во лі рэд ка. («— Зна чыць, ты мя не не ка ха еш? — Не бу ду 
ма ніць... Я не ўпэў не ная, што ўво гу ле ка го-не будзь ка хаю. Зрэш ты, з 
усіх, ка го я ве даю, ты мне най менш агід ны».)

Так, вы ні кі да сле да ван ня па ка за лі, што пры клад на 82 пра цэн там 
прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва, якія рэ гу ляр на вы клад ва юць 
свае здым кі ў ін тэр нэ це, не ха пае ад но сін з прад стаў ні ка мі про ці лег ла га 
по лу ці яны ўво гу ле па збаў ле ны сек су. Як вам та кое? А па гля дзіш на 
шмат лі кія сэл фі дзяў чат у се ці ве, дык ура жан не, што ў іх ад ка ва ле раў 
ад бою ня ма. («Вель мі час та на роў ным ас фаль це мож на су стрэць на-
ступ ныя над пі сы: «Я ця бе ка хаю!», «Ты маё шчас це!», «Дзя куй, што ты 
ёсць!». А ўсё та му, што роў ны ас фальт — гэ та рэд касць, яго нель га не 

лю біць».) Што ж да ты чыц ца муж-
чын, дык пры бліз на 60 пра цэн таў 
з тых, хто пуб лі куе сэл фі, так са ма 
па ку ту юць ад не да хо пу ін тым най 
бліз ка сці. («— Што вас рас слаб ляе 
най лепш? — Секс, але да во дзіц ца 
за да валь няц ца пі вам».)

Што ці ка ва, да след чы кі не аб ме жа ва лі ся агуль ным вы ву чэн нем сі ту-
а цыі, а зра бі лі гра да цыю па во дзін ча ла ве ка ў за леж нас ці ад та го, якія 
здым кі ён вы клад вае. На дум ку ву чо ных, ка рыс таль ні кі, якія пуб лі ку юць 
на сва іх ста рон ках фа та гра фіі пей за жаў, або за да во ле ныя сва ім парт нё-
рам, або не ма юць сек су аль ных ад но сін уво гу ле, але аб са лют на не па ку-
ту юць з-за гэ та га. («На ву ка вы дзя ляе ча ты ры раз на від нас ці абы яка вас ці: 
ка ля ро вы — фі я ле та вы, геа мет рыч ны — па ра лель ны, му зы каль ны — па 
ба ра ба не, ну і, вя до ма ж, са мы га лоў ны: ана та міч ны...») Да сле да ван не 
так са ма па ка за ла, што мі мі міш ныя фо та чкі з ты мі ж ко ці ка мі свед чаць 
пра па лі гам насць ка рыс таль ні каў. («— Дык ты жа на ты?! — Гэ та не па-
літ ка рэкт на. За ве дзе на га ва рыць «муж чы на з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі».) А са мы мі за пры го не ны мі, як вы свет лі ла ся, бы лі ама та ры цы тат. 
(«Хто не пра цуе — тая ўда ла вый шла за муж».)

Мож на бы ло б, вя до ма, па смя яц ца з гэ та га да сле да ван ня. Але бы ло б 
дзіў ным, каб у наш час маг чы мас ці сэл фі не бы лі вы ка ры ста ны цал кам 
па-сур' ёз на му. («Я стра шэн на зайз дро шчу ноў тбу ку: ён то ў рэ жы ме сіл-
ка ван ня, то ў рэ жы ме сну...») Не каль кі аме ры кан скіх кар па ра цый па чы-
на юць вы ка ры стан не сэл фі для ідэн ты фі ка цыі асо бы ча ла ве ка. Пра гра ме 
па трэб ныя не ка то рыя клю ча выя асаб лі вас ці: ад фор мы і ко ле ру ва чэй 
да ней кіх асаб лі вых вы ра заў тва ру. («Люб лю гля дзець лю дзям прос та 
ў во чы... Не ка то рыя з пе ра пу ду на ват ві та юц ца».) Зрэш ты, з но ва га тут 
толь кі тэх на ло гія, а прын цып — спрад веч ны. («— Муж чы на, гля джу і на-
ват не ве даю, як вам ад дзя чыць... — Ве да е це-ве да е це!»)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Псеў да нім даў мне «Псеў да нім даў мне 
сі лы іс ці да лей»сі лы іс ці да лей»

«Cэл фі — гэ та як по чырк 
у ча ла ве ка, па якім мож на 
шмат ча го ска заць пра 
ама та ра «ся бе шак».
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