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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ Пра га лоў наеПра га лоў нае

Маў чы, сум...Маў чы, сум...

Зра зу ме ла, ма са вай гэ тая з'я ва ста ла толь кі з раз віц цём су час най 
тэх ні кі. На пэў на, рэд кая дзяў чы на зай ма ла ся та кім «са ма стрэ лам» 
пад час па на ван ня стуж ка вых фо та апа ра таў, ка лі плён ку трэ ба бы ло 
пра яў ляць, а фо та дру ка ваць… Ды і здым кі по тым да лей за ўлас ны 
ар хіў не іш лі. Ін шая спра ва сён ня: лі та раль на не каль кі се кунд, і ты — 
«са ма са бе зор ка». Тут і за раз. Та кая пры го жая, сме лая і крэ а тыў ная… 
Але што тая тэх ні ка, су час ныя маг чы мас ці? Што іх ві на ва ціць, ка лі гэ та 
толь кі сро дак. Мо жа, нех та та кім чы нам і хва ліц ца сва ім но вым ай фо нам 
ці доб рай ка ме рай, але та кіх, пэў на ж, ня шмат. Ней кі «злом» у га ла ве 
зда ра ец ца зу сім на ін шым уз роў ні…

Са мая рас паў сю джа ная вер сія 
«са ма стрэ лаў» дзяў чат з да па мо-
гай люс тэр ка — жа дан не «за пра-
та ка лі ра ваць» сваю пры га жосць. 
Маў ляў, ма дэ ляў зды ма юць пра-
фе сій ныя фа то гра фы. А што ж 
нам, прос тым, але не менш пры-
го жым смя рот ным ра біць? Вось і 
да во дзіц ца не як са ма стой на вы-
ра шаць праб ле му. Пры га жосць 
не па він на пра па сці прос та так!.. 
Усё б ні чо га (ну, хо ча дзяў чы на 
мець та кое ўлас нае «парт фо ліа», 
мае пра ва!), каб не ад на ака ліч-
насць. Гэ тыя здым кі по тым «злі-
ва юц ца» ў са цы яль ныя сет кі. Га-
во раць, што ця пе раш няя мо ладзь 
у ней кім сэн се зня ве ча ная ін тэр-
нэ там: ка лі ця бе там ня ма, ты — 
нуль. Зна чыць, трэ ба аба вяз ко ва 
па кі нуць «свой след» у гіс то рыі, 

а по тым як ма га час цей аб наў ляць ста ту сы, пры цяг ваць ува гу лю бым 
спо са бам, каб пад тры маць ін та рэс да сва ёй асо бы. Та му час та фа та-
гра фіі, пра якія мы га во рым, ад но сяц ца да, ска жам так, спе цы фіч на га 
жан ру — ад лёг кай эро ты кі да фак тыч на пар наг ра фіі…

Ад куль у лю дзей імк нен не па ка заць сваю аго ле насць уся му све ту? 
Да во дзі ла ся су стра каць роз ныя тлу ма чэн ні гэ тай з'я ве. На прык лад, што 
нам (не ў якас ці пры кла ду па пя рэд ні кам) не ха пае ду шэў най бліз ка сці. 
Даб ра быт з'я віў ся, але са праўд ныя ча ла ве чыя па чуц ці, эмо цыі знік лі. 
Спат кан ні пад Ме ся цам за мя ні ла пе ра піс ка па элект рон най по шце, 
на зме ну ка хан ню прый шоў секс па тэ ле фо не… Мы ма шы наль на ад каз-
ва ем па сто ра зоў на дзень па ма біль ным тэ ле фо не дзя жур ны мі фра за мі 
і не ба чым ва чэй су раз моў цы… Ві да воч на, з-за гэ та га на пад свя до мым 
уз роў ні праз гэ тую пуб ліч ную аго ле насць це ла спра буе «га ва рыць» 
ду ша? Што мы па прос ту ста лі эга іс та мі. Нас аб са лют на не ці ка віць чу-
жое мер ка ван не, нам ні за што не со рам на. Ёсць толь кі «я». І, вя до ма, 
гэ тае «я» — са мае пры го жае, вар тае, каб на яго аба вяз ко ва гля дзе лі 
ін шыя. Гля дзе лі і зайз дрос ці лі. Най перш, не су мнен на, ма ла до му це лу, 
пры ваб най знеш нас ці. Зайз дрос ці лі «да га ла ва кру жэн ня». Не здар ма ж 
ёсць вы раз, што ў ін тэр нэ це не пры го жых ня ма. І гэ ты эга ізм, сна бізм 
ча сам ады гры ва юць з дзяў ча та мі вель мі злы жарт. Фа та гра фу юц ца, 
ска жам, у ван ным па коі, а на зад нім пла не ў кад ры за та кой «ка ра ле-
вай пры га жос ці» — уні таз… Ці шваб ра з ану чай… Ці ў люс тэр ку ві даць 
са праўд ны бар дак у па коі. Як там ва ўсё той жа вы шэй зга да най пес ні 
Юрыя Ан то на ва: «Да вай не ба чыць дроб на га»? Люс тэр ка ві да воч на 
ста но віц ца кры вым…

Не па ду май це, аса біс та я зу сім не су праць та кіх дзя во чых «са ма стрэ-
лаў». Імі не грэ бу юць на ват су свет на вя до мыя «зор кі». Па да ва ла ся б, 
гэ та пры іх маг чы мас цях? На прык лад, ся род ін шых у се ці ве «за свя ці-
ла ся» і су свет на вя до мая акт ры са Скар лет Ёхан сан: са ма ся бе зня ла 
на ка ме ру ма біль на га тэ ле фо на, ле жа чы аго ле най у лож ку, а по тым 
дэ ман стра тыў на рас пра ну ла ся 
ў ван ным па коі пе рад люс тэр-
кам. Уліч ва ю чы апош нюю мо ду 
ся род зна ка мі тас цяў на та ко га 
кштал ту здым кі, «за кі нуць» іх 
у ін тэр нэт маг ла, што най больш 
ве ра год на, і са ма Скар лет. Лі-
та раль на апош ні прык лад: у ку-
паль ні ку пе рад люс тэр кам са ма 
ся бе зня ла пыш наг ру дая Ган на 
Се мя но віч. Я не ў тым сэн се, 
што яна так са ма вы дат ная акт ры са… Ну, што тут ска жаш: дзяў чын-
кі — яны паў сюд на дзяў чын кі… І гэ та толь кі два пры кла ды, ада бра ныя 
па прын цы пе «зям ляц тва»: абедз ве на зва ныя асо бы ма юць бе ла рус кія 
ка ра ні. Ха ця са ма з'я ва — ін тэр на цы я наль ная, яна мае сва іх пры хіль-
ні каў паў сюд на.

…Ін шая спра ва, што фа та гра фіі па він ны быць пры го жы мі. А дзяў ча-
там, зда ра ец ца, не да па ма гае на ват доб рая тэх ні ка: ча сам не па кі дае 
ўра жан не, што ўсё зня та на «та пак». Я ўжо не ка жу пра штуч нае вы-
пі нан не роз ных «фі лей ных» час так, по зы «па ра лі ты ка» і вы луп ле ныя 
во чы з на дзі ма ны мі вус на мі… Гла мур — стра шэн ная сі ла. Та кі вось 
«след у гіс то рыі»…

Як там бы ло ў Ан то на ва: «Ка хан не бы вае доў гім/А жыц цё яшчэ даў-
жэй»?.. Ін шы мі сло ва мі, тое, што сён ня за баў ляе і па да ец ца цал кам 
нар маль ным, праз не ка то ры час мо жа на быць зу сім ін шы сэнс. Толь кі 
змя ніць неш та ўжо бу дзе нель га, і гэ ты са мы «са ма стрэл» вер нец ца да 
не абач лі вай асо бы «пры ві тан нем» з кры во га люс тэр ка…

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Гля джу ся ў ця бе, як у люс тэр ка/ Да га ла ва кру жэн ня/ І ба чу ў 
ім ка хан не тваё/ І ду маю пра яго/ Да вай не ба чыць дроб на га/ 
У ад люст ра ван ні/ Ка хан не бы вае доў гім/ А жыц цё яшчэ даў-
жэй»... Так не ка лі спя ваў наш вя до мы зям ляк Юрый Ан то наў. 
Ка лі ў гэ тых пры го жых рад ках за раз па мя няць сло ва «тваё» на 
«сваё», пес ню ў ней кім сэн се, на пэў на, мож на бу дзе на зваць 
гім нам су час ных дзяў чат, якія вель мі лю бяць... фа та гра фа-
ваць са мі ся бе ў люс тэр ку. Праў да, па ды хо дзіць на ўсе сто 
пра цэн таў?..

Да кра ні ся. Ад чуй. Не паў тор-
нае і не звы чай нае. У па мя ці 
па кінь ма тыль коў. За ду май ся, 
што пе ра шка джае та бе іс ці да 
ма ры? Што пе ра шка джае вы-
ба ру хо бі?
Су час ны час іна ва цый ных 
тэх на ло гій змя няе нас і на ша 
жыц цё: ім па чы на юць кі ра ваць 
ай фо ны, кам п'ю тар ныя гуль ні, 
ін тэр нэт. У пер шую чар гу гэ-
та адб і ва ец ца на мо ла дзі. За-
бы ва юц ца ці ка выя рэ чы, які мі 
мож на зай мац ца ў рэ аль ным 
жыц ці.

Здзіў ляе мно гае. Возь мем фа та гра фа ван не тэ ле фо нам 
ся бе, лю бі ма га, у люс тэр ку. Ну як гэ та ра зу мець? Маў ляў, 
па гля дзі, які ў мя не «кру ты» ай фон? А зна ка мі тыя «вус ны 
«як у кач кі», «у со неч ных аку ля рах на фо не ба бу лі на га 
ды ва на»?

Асоб на хо чац ца вы дзе ліць се рыі «Вось гэ та мая ежа» і 
«Я ў спар тыў най за ле». За ста лом па трэб на ес ці, а ў спорт-
за ле — трэ ні ра вац ца!

— Са цы яль ныя сет кі — аль тэр на ты ва рэ аль на му све ту. 
У жыц ці мы пра цу ем над ад но сі на мі, над тым, каб пра явіць 
ся бе, над на шы мі не да хо па мі... А, на прык лад, у «ВК» гэ та-
га не па трэб на. Усё да во лі прос та. Пры го жыя «ста ту сы» 
вось тут, гу мар — там, — так лі чыць Яў ген Пін чук, сту дэнт 
4 кур са БДУТ.

У ма ім дзя цін стве сяб ры бы лі не ан лайн, а на ву лі цы. 
Я заў сё ды ве да ла, дзе іх мож на знай сці. Для гэ та га не аба-
вяз ко ва бы ло мець тэ ле фон. Шпа цыр з сяб ра мі су пра ва-
джаў ся ці ка вы мі гуль ня мі і раз мо ва мі. За раз усё больш 
за ўва жаю, што вя чор кі пад лет кі мо гуць пра во дзіць ра зам, 
але част ка іх бу дзе ўсё роў на «ся дзець» у ай фо нах.

Даў но не ха дзі ла на дыс ка тэ кі ў мяс цо вы клуб. Не як за-
ві та ла, але больш чым на га дзі ну мя не не ха пі ла. Пры бліз на 
з дзя ся так пад лет каў, якія бяс кон ца фа та гра фу юц ца. Тро хі 

па ска чуць, і ру ку ў кі шэ ню — па тэ ле-
фон. Зноў са цы яль ныя сет кі. Гля джу 
са шка да ван нем на мо ладзь, якая за 
ад ну дыс ка тэ ку зро біць «ты ся чу і ад-
но» фо та, больш з фо та апа ра там па-
бе гае, чым па тан чыць. Маг чы ма, гэ та 
спро ба пра рэ кла ма ваць май стэр ства 
«па зі ра ваць» ці «фа та гра фа ваць»? 
На ступ ны крок — за пам поў ван не тых 
са мых «ты ся чы і ад на го» фо та, па ло-
ва якіх амаль не мае ад роз нен няў, у 
аль бом са цы яль най сет кі з под пі сам, 
ска жам, «Бы ло ве ся ло́...».

Зна ём ства ў са цы яль ных сет ках... 
Я зу сім не су праць гэ та га. Мы атрым-
лі ва ем маг чы масць зна хо дзіць ці ка вых 

су раз моў цаў, ад на дум цаў. Але ў той жа час мы раз ву чы лі ся 
зна ё міц ца на ву лі цы. Пер шы крок у ад но сі нах за раз мно гія 
ро бяць так: трэ ба па кі нуць не каль кі «ко мен таў» да фо та ці 
ста ту саў. Пра якое ка хан не мо жа іс ці раз мо ва, ка лі ты ба чыў 
толь кі фо та чалавека? У пад лет каў іс нуе дзіўная «тра ды-
цыя» аба вяз ко ва мець у сет ках «ся мей ны ста тус»...

Вя лі кае зна чэн не част ка мо ла дзі ад дае пра гля ду се ры-
я лаў. Ад іх я не атрым лі ваю аса ло ды. Амаль ні адзін з тых, 
што спра ба ва ла гля дзець, не прымусіў ха ця б тро хі за ду-
мац ца. Мя не вы хоў ва лі на год ных філь мах. Фільм, як і кні гу, 
мож на лі чыць доб рым, ка лі пас ля пра гля ду ты за ду маў ся. 
Нель га за смеч ваць га ла ву іды ёц кім гу ма рам, по шас цю, 
жорст кас цю. Тут да месца пры га даць мо мант з кні гі Д. Кі за 
«Квет кі для Ал джар но на». Хі рур гіч ным спо са бам ад на-
го дур ня зра бі лі ге ні ем. Пра цэс пераўтварэння ад бы ваў ся 
вель мі хут ка і, да сяг нуў шы пі ка, пай шоў у ад ва рот ным кі-
рун ку. Ме на ві та та ды га лоў ны ге рой за мест чы тан ня шмат 
часу праводзіў ка ля тэ ле ві за ра. «Глы таў» усё за пар, а ка лі 
ка нал спы няў вя шчан не, гля дзеў прос та на эк ран...

Каб не пе ра ўтва рыц ца ў пры мі тыў ную іс то ту з ад ной зві-
лі най, не ад ры вай цеся ад рэ аль нас ці. Інакш жыц цё, не паў-
тор нае і не звы чай нае, прой дзе без вас...

Ка ця ры на ЛЯ СУН.

Са мот ны жнi вень скi ве чар 
ахут вае пра ха ло дай. Дзён ныя 
тур бо ты па цi ху сы хо дзяць у 
ня быт, i на рэш це мож на рас-
сла бiц ца i ўдых нуць на поў ныя 
гру дзi. У та кi час лю бы за ня так 
ста но вiц ца ма лень кiм цу дам: цi 
то пры ем ны шпа цыр па цi хiх ву-
лач ках, цi то ку ба чак дух мя най 
гар ба ты ў ка вяр нi, цi пра гляд 
ста ро га доб ра га кi но.

Ста лiч ны Чыр во ны дво рык, што 
зна хо дзiц ца па ад ра се Рэ ва лю цый-
ная, 7, ужо не пер шы се зон з'яў ля ец-
ца ад ным з улю бё ных мес цаў ад па-
чын ку ма ла дых (i не толь кi) мiн чан. 
Тут, у ад ным са ста рых квар та лаў 
Мiн ска, лi та раль на ад чу ва ец ца по-
д ых мi ну лых дзе ся цi год дзяў. Са ма 
ат мас фе ра гэ тай цес най пля цоў кi 
па мiж ста рых чыр во ных бу дын каў, 
упры го жа ных ужо ў су час нас цi не-
на вяз лi вы мi гра фi цi, спры яе та-
му, каб ад чуць ся бе кры ху «не з 
гэ та га ча су». А яшчэ су пра цоў нi кi 
фо та сту дыi, што зна хо дзiц ца тут, 
час ад ча су ар га нi зоў ва юць роз ныя 
тэ ма тыч ныя ве ча ры ны i пра гля ды 
ста рых кi на сту жак. На ўпрост на 
ву лi цы. Ду шэў на i аб са лют на бяс-
плат на.

Я за вi та ла ў Чыр во ны дво рык, ка лi 
па каз ва лi ка рот ка мет раж кi з пер шай 
«зор кай» рус ка га кi не ма то гра фа Ве-
рай Ха лод най. «Сяб ры, пад рых туй це 
ва шы на соў кi, сэр цы, фра кi, ка цял-
кi, пенс нэ i баль ныя пан тоф лi — мы 
зноў ку вяр та ем ся да цём ных але яў 
i жарс цяў Ча роў най Эпо хi», — за-
пра ша лi ар га нi за та ры. Гле да чоў спа-
чат ку бы ло ня шмат, толь кi не каль кi 
дзяў чат пры мас цi лi ся на па ра пе це 
ў ба ку ад iм пра вi за ва най «кi на за-

лы». Ка ля ад ной са сцен ужо ста яў 
эк ран, на су праць вы ста вi лi не каль кi 
ра доў крэс лаў. Ка ля эк ра на — неш-
та па доб нае да сiн тэ за та ра i пi я нi на, 
яко му, як сцвяр джа лi ар га нi за та ры, 
ка ля сот нi га доў. Iн стру мен ты ста я лi 
не прос та «для ан ту ра жу»: iг ра на 
iх па вiн на бы ла су пра ва джаць «ня-
мое» кi но.

Тым ча сам па ча лi збi рац ца лю-
дзi, пе ра важ на мо ладзь. Але бы-
ла i ма ла дая ма ма з груд нiч ком 
на ру ках, i ста ла га ве ку ба бу ля з 
хлоп чы кам — пэў на, уну кам. Амаль 
усе пры хо дзi лi кам па нi я мi, вi та лi-
ся. Ся да лi на рас стаў ле ныя крэс лы, 
бар дзю ры, прос та на тра ву, ка рас-
ка лi ся на па жар ную лес вi цу. Нех та 
прад бач лi вы пры ха пiў гу мо выя ды-
ван кi i пле ды, гар ба ту ў тэр ма сах i 
пе чы ва. За не каль кi хвi лiн дво рык 

на поў нiў ся не менш як паў сот няй 
ча ла век.

I вось па ча ла ся дзея. На эк ра не 
за мiг це лi цiт ры: па каз ва лi стуж ку 
«Маў чы, сум... маў чы» 1918 го да. 
Тра гiч ная чор на-бе лая гiс то рыя 
цыр ка чоў, бед ных ву лiч ных му зы-
кан таў, мля вых пры га жунь i жорст-
кiх ба га це яў су пра ва джа ла ся iг рой 
на сiн тэ за та ры, ста га до вым фа но, 
клар не це, а да па ма га ла iм су час ная 
кам п'ю тар ная му зы ка, якая ўда ла 
пад крэс лi ва ла дра ма тыч ныя мо ман-
ты кар цi ны. Я ад чу ва ла ся бе ад на ча-
со ва быц цам бы ў тэ ат ры (бо гля дзе-
ла са праўд ны шэ дэўр мас тац тва) i ў 
цёп лай сяб роў скай кам па нii, хоць не 
ве да ла нi вод на га ча ла ве ка на во кал. 
Аказ ва ец ца, ства рыць утуль ную ат-
мас фе ру так прос та.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

«СА МА СТРЭЛ» 
З КРЫ ВО ГА 
ЛЮС ТЭР КА

КАБ ЖЫЦЦЁ НЕ ПРАЛЯЦЕЛА МІМА

АД ЧУЦЬ СЯ БЕ КРЫ ХУ
«НЕ З ГЭ ТА ГА ЧА СУ»

Фа та гра фу юц ца, ска жам, 
у ван ным па коі, а на зад нім 
пла не ў кад ры за та кой 
«ка ра ле вай пры га жос ці» — 
уні таз... Ці шваб ра з ану чай... 
Ці ў люс тэр ку ві даць 
са праўд ны бар дак у па коі.
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