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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ці мож на вас на зваць ле-

ту цен ні цай?

— На пэў на, не бо лей за ка го-

не будзь яшчэ. Як і ўсе, люб лю ма-

рыць, а ча сам і па ду рэць. Але ёсць 

шэ раг рэ чаў, да якіх заўж ды стаў-

лю ся сур' ёз на. Да якіх, ма быць, 

і нель га ста віц ца не сур' ёз на. Да 

твор час ці, ска жам, у якую трэ ба 

ўкла дац ца на поў ні цу. Да ка хан ня. 

Да ся мей на га ача га — до ма. Да 

До ма ў больш шы ро кім, агуль ным 

ра зу мен ні — Ра дзі мы.

Ну і фэн тэ зі, па вя лі кім ра хун ку, 

няхай і за баў ляль ны, але не ле-

ту цен ны жанр. За баў ля ю чы, тут 

мож на мно гае ска заць — і мно гае 

даць чы та чу. З са мым пад ступ ным 

пісь мен ніц кім раз лі кам.

— У ін тэр в'ю На ву му Галь пя-

ро ві чу вы ска за лі, што больш 

чым пі саць, лю бі це толь кі ма-

ля ваць. Ад чу ва е це перш за ўсё 

ся бе мас тач кай, ня гле дзя чы на 

тое, што лаў рэ ат ка На цы я наль-

най лі та ра тур най прэ міі?

— Не, я зу сім не мас так. Не пра-

фе сій ны дак лад на. Ама тар па ма-

ля ваць — гэ та ёсць. Прос та, як і 

лі та ра тур ныя сту дыі, ма ля ван не 

пры но сіць мне аса ло ду, пад ба-

дзёр вае. Да па ма гае раз гру зіць га-

ла ву. А ча сам да па ма гае па ра да-

ваць бліз кіх і сяб роў. Та му — так, 

люб лю ма ля ваць.

— У ча со пі се да ва шых тво-

раў змя шча юц ца і ілюст ра цыі. 

А вы ма лю е це сва іх ге ро яў?

— О, у «Бя роз цы» за раз маю 

апо весць «Пер шая пес ня» ілюст-

ры руе — як і ра ман «Век лю дзей» у 

«Ма ла до сці» — мас тач ка Ва ле рыя 

Дзят ко ва, яна ж Бес трам вай насць. 

Звя ла нас не ка лі агуль ная сяб роў-

ка, на мес ні ца га лоў нага рэдактара 

ча со пі са Све та Кур га на ва. І ака за-

ла ся, што сты ліс ты ка, у якой Ва-

ле рыя ба чыць тэкс ты, вель мі мне 

бліз кая. Ме на ві та Ва ле рыя ства ры-

ла «парт рэ тную» ілюст ра цыю для 

збор ні ка «Там, дзе сэр ца», і ёй жа 

на ле жыць ды зайн рэ клам ных кар-

так для гэ тай кні гі. Ва ле рыя ма лай-

чы на, ад ным сло вам.

Я са ма ра бі ла шэ раг ма люн-

каў да пуб лі ка цый, на прык лад, у 

«Ма ла до сці», і сва іх, і чу жых. Мне 

ўво гу ле заўж ды пра сцей ві зу а лі-

за ваць пер са на жаў і свет ва кол 

іх. Як толь кі ўба чу — «ідзе». І ўсё 

склад ва ец ца.

— Ад ной чы я бра ла ін тэр-

в'ю ў Але ся Ба да ка пра кон курс 

«Пер ша цвет». І ка лі па пра сі ла 

зга даць най больш вы дат ных 

удзель ні каў, «на дзей бе ла рус-

кай лі та ра ту ры», пер шым імем, 

якое ён на зваў, бы ло ва ша. А як 

вы ста ві це ся да кры ты кі сва іх 

тво раў?

— Мне, без умоў на, пры-

ем на, што Алесь Мі ка ла е віч 

пры га даў маё імя ў шэ ра гу 

пер шых. Да тыч на на дзей 

бе ла рус кай лі та ра ту ры — 

па ча ка ем яшчэ хоць бы 

га доў пяць, па ба чым, што 

атры ма ец ца ды на пі шац-

ца. Кры ты ка ж — гэ та нар-

маль ная з'я ва, як мне па-

да ец ца. Дас ка на лас ці не 

іс нуе, і та му хо ра ша, ка лі 

нех та мо жа па ка заць та-

бе на твае хі бы. Ска жам, 

я ня даў на за кан чва ла но-

вую апо весць, і мой ка ха-

ны ча ла век ра біў вя лі кую 

спра ву: вы чыт ваў кож ны 

раз дзел, па зна ча ю чы, што 

яго на сця рож вае або на-

пруж вае. Шчы ра ма гу ска-

заць: так пра ца ваць ку ды 

пра сцей, тэкст на вы ха дзе 

знач на леп шы.

На пэў на, уся ля кай кры ты кі ха-

па ла, уся го і не пры га даць. Мо жа, 

Пуш кін ка заў пра віль на: «хва лу и 

кле ве ту приемли рав но душ но». 

Што ка мусь ці па да ба ец ца, не пад 

густ ін ша му, і на ад ва рот. Та му 

да га дзіць усім і ўсім спа да бац ца 

не маг чы ма. Што маг чы ма — дык 

гэ та пра ца ваць над са бою і над 

тэкс та мі. Ад пра цоў ваць улас ны 

стыль, улас нае май стэр ства. Быць 

са бою.

— Да рэ чы, а ка го з су час ных 

лі та ра та раў лі чы це най больш 

выдатны мі, маг чы ма, бу ду чы мі 

кла сі ка мі?

— Ка лі шчы ра, ні ко лі ду жа не 

за дум ва ла ся пра та кую ка тэ го-

рыю. Ду маю, на ват са мым ге ні-

яль ным твор цам не вар та спя шац-

ца «бран за вець» і трап ляць у яе. 

А ўво гу ле, у нас ёсць шмат та ле-

на ві тай мо ла дзі — мне па шчас ці ла 

пра ца ваць з мно гі мі з іх, ка лі бы ла 

рэ дак та рам у «Ма ла до сці». І сён-

ня, ка лі бя ру іх кні гі ў ру кі, ад чу ваю 

го нар. Та му што яны ўсе роз ныя, 

ад мет ныя, з улас ны мі га ла са мі. Гэ-

та кру та. Яны кру тыя.

— Яшчэ Алесь Ба дак та ды ад-

зна чыў, што ў лі та ра ту ру па ча-

ло пры хо дзіць над звы чай шмат 

дзяў чат. Вы, як су час ная пісь-

мен ні ца, як ду ма е це, з чым гэ та 

звя за на?

— З тым, на пэў на, што дзяў ча-

ты, як і хлоп цы, так са ма пі шуць. 

А не ка то рыя яшчэ і ня кеп ска пі-

шуць. Ну і з ця гам ча су мя ня юц ца 

пры яры тэ ты: ця пер жан чы на, якая 

хо ча не ча га да маг чы ся ў твор час-

ці, у кар' е ры, не вы клі кае та ко-

га здзіў лен ня. Не толь кі «Kіnder, 

Küche, Kіrche» на па вест цы дня. Ва 

ўсіх свае ма ры, ва ўсіх ёсць маг чы-

мас ці для рэа лі за цыі ся бе як асо-

бы. Маг чы масць вы бі раць.

— На сай це На цы я наль най біб-

лі я тэ кі Бе ла ру сі ў вас ёсць «Блог 

пра фе сій на га чы та ча». Але да 

та го ж вы і пра фе сій ная лі та ра-

тар ка. Як ацэнь ва е це кні гу: усё ж 

як чы тач ці як твор ца?

— «Блог» ад па чат ку за дум ваў-

ся як шэ раг чы тац кіх ура жан няў 

ад роз ных кніг. Без ма ра лі за тар-

ства, без на вяз ван ня сва іх ацэ нак. 

Прос та пункт по гля ду, мер ка ван-

не, з якім мож на па га дзіц ца або не 

па га дзіц ца. І мне гэ та па да ба ец ца, 

та му што для «Бло га» ма гу пе ра-

чыт ваць кні гі не па-рэ дак тар ску, 

на ўскос, а ў сваю аса ло ду, сма ку-

ю чы. Мая мэ та — най перш пры цяг-

нуць ува гу да кні гі і пад штурх нуць 

на вед валь ні каў сай та да чы тан ня. 

А што яны вы не суць з та го чы тан-

ня — ужо іх аса біс тая спра ва.

Ган на ВА РОН КА.

Фо та да дзе на ге ра і няй.

Цал кам ін тэр в'ю чы тай це 

на сай це zvіazda.by

«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».

«Люб лю ма рыць, «Люб лю ма рыць, 
а ча сам а ча сам 

і па ду рэць»і па ду рэць»

ЗА МУЖ — 
НЕ ВЫ НОС НА!

У Ра сіі за раз шлюб ны бум: пас ля ка ра ві ру са гэ ты ры нак рэз ка 

ажы вае. («Ка ран цін скон ча ны. За гсы за ва ле ны за ява мі на раз-

вод».) Сё лет няй вяс ной пры клад на тра ці на пар у гэ тай кра і не 

вы ра шы лі ад клас ці за клю чэн не шлю бу праз пан дэ мію. («Для 

тых, чые вя сел лі пе ра не се ны з-за эпі дэ міі: Бог даў вам шанц... 

Спы ні це ся!») Пас ля ад ме ны ка ран ці ну ня вес ты кі ну лі ся на бы-

ваць бе лыя су кен кі. По пыт на іх толь кі за лі пень па вя лі чыў ся 

на 36 пра цэн таў у па раў на нні з чэр ве нем. А ў ад но сі нах да мі ну-

ла га го да — і ўво гу ле ў паў та ра ра за. («Аб' ява ў га зе це ў гра фе 

зна ём стваў: «Муж чы ну, пры го жа га, ба га та га, без праб лем з 

жыл лём, без шкод ных звы чак і ра ней шых жо нак хо чац ца прос та 

ўба чыць».) Ка неш не, част ко ва гэ та тлу ма чыц ца ад кла дзе ным 

по пы там, ка лі сё ле та з са ка ві ка да чэр ве ня праз пан дэ мію нель-

га бы ло пра во дзіць свя ты, і та му ў лі пе ні ад быў ся за ка на мер на 

ўсплёск на «шлюб ным фрон це». Так са ма экс пер ты ад зна ча юць, 

што са ма іза ля цыя — не адзі ная пры чы на та кой сі ту а цыі («— Як 

зма га лі ся ва шы баць кі з са мо тай, ка лі яшчэ не бы ло ін тэр нэ-

ту? — Не ве даю, я за даў гэ тае пы тан не сва ім пя ця рым бра там, і 

яны так са ма не ве да юць».) Прос та мно гія па ры пер ша па чат ко ва 

ад да юць пе ра ва гу пра вя дзен ню свя та ме на ві та ле там.

Ра зам з тым, па да ных бры тан скай пра гра мы па пла на ван ні шлю-

баў Brіdebook, пры клад на 64 пра цэн ты шлюб ных цы ры мо ній у све це 

ў 2020 го дзе бу дуць або ад ме не ны, або пе ра не се ны з-за ка ра на ві ру са 

на на ступ ны год. («— Ма мач ка, Глеб ска заў, што я цу доў ная дзяў чы на. 

Мож на, я яго ў гос ці за пра шу? — Не трэ ба. Ня хай і да лей так ду мае».) 

Экс пер ты абя ца юць рост коль кас ці шлю баў, за клю ча ных на пры ро дзе, 

а не ў рэ ста ра нах, і за ме ну пыш ных свят на больш дроб ныя, ка мер ныя 

ме ра пры ем ствы. Апроч мер бяс пе кі гэ та яшчэ і фі нан са вы склад нік 

пы тан ня, ак ту аль ны ва ўмо вах зні жэн ня да хо даў з-за пан дэ міі. («Стаць 

да рос лым — гэ та ка лі ты з'еў за ма му, за та ту, за бра та, за кош ку, а 

та бе ка жуць не «Во ма лай чы на», а «Ты што, зноў, гад, усю сям'ю без 

вя чэ ры па кі нуў?!») Па мя та е це, як зу сім ня даў на ра сій скую мо ладзь 

аб ві на вач ва лі ў тым, што, маў ляў, вя сел лі для іх — дзе ля ўлас на са-

мо га свя та, ней кіх пры гост ваў, а не най перш тры ва лы са юз, ста сун кі 

лю бя чых лю дзей? («— Да вай ажэ нім ся? — Не, не ха чу... Я ес ці ха-

чу! — Дур нень кі, дык на вя сел лі і пад' ясі...»)

Як на ўсё гэ та рэ агу юць тыя, хто ха цеў бы або хо ча вя сел ля? Па-

роз на му. («Я ў прын цы пе не вя лі кі ама тар вы свят ляць ад но сі ны, бо 

пас ля гэ та га аказ ва ец ца, што ні я кіх ад но сін у мя не ня ма».) На прык-

лад, ле там у Ры ме ня вес ты ўстро і лі ак цыю пра тэс ту. («— Чым мож на 

кра нуць ва ша ка мен нае сэр ца? — Па спра буй це гра нё ным ал ма зам».) 

Яны вы сту пі лі за ад ме ну аб ме жа валь ных мер на пыш ныя вя сел лі, 

уве дзе ныя ўла да мі ў су вя зі з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са. У не звы чай-

ным ме ра пры ем стве пры ня лі ўдзел 15 дзяў чат у бе лых су кен ках. 

«Я пра тэс тую, та му што ха чу за муж! Маё вя сел ле да вя ло ся пе ра нес ці 

на на ступ ны год, а я ўжо ўсё аб мер ка ва ла са свя та ром, але рэ ста ра ны 

і са ло ны пры га жос ці... З імі не атры ма ла ся да мо віц ца», — за яві ла ад на 

з ня вес таў. Ін шыя дзяў ча ты пры зна лі ся, што «хо чац ца гас цей, бес пе ра-

пын най ве ся лос ці, тан цаў да ран ку». Ні чо га не на гад вае? Але дзяў ча ты 

не бы лі б дзяў ча та мі, каб не вы да лі яшчэ адзін ар гу мент на ка рысць 

сва ёй па зі цыі. Італь ян кі за яві лі, што «ёсць ры зы ка, што з-за доў га га 

ча кан ня жа ні хі пе ра ду ма юць». («Ма ша зра зу ме ла, што не асаб лі ва 

пры ваб ная, ка лі хло пец пры му сіў яе ку ка рэ каць, вый граў шы ў кар ты на 

жа дан не».) Для дзяў чы ны гэ та тая яшчэ за дач ка! («Пас ля рас ста ван ня 

з ёй ён цэ лы мі дня мі ля жаў на ка на пе і па чэс ваў сваё раз бі тае сэр ца».) 

Пра тэст ма ла дых італь я нак пад тры ма ла Аса цы я цыя ар га ні за та раў 

шлюб ных ура чыс тас цяў. («Прый шла да до му, а на ста ле за піс ка: «Усё 

доб ра, я ў ба бы». Ся джу вось і ду маю — муж ці сын...»)

У Япо ніі ў гэ тым кі рун ку 

пай шлі яшчэ да лей. Там раз-

ві ва ец ца но вы від па слуг — 

вір ту аль ны шлюб. («— У ма ёй 

жон кі са мая най гор шая па-

мяць на све це! — Усё за бы-

вае? — Не, усё па мя тае!..») 

Яго мож на ад свят ка ваць дзе 

за ўгод на: хоць на Мар се, хоць 

на дне акі я на. Праў да, ка жуць, 

што ма ла да жо нам бы вае 

кры ху сум на ва та пад час та-

кіх цы ры мо ній, бо яны му сяць 

ся дзець у спе цы яль на аб ста ля ва най пус той сту дыі. («Мок рая пад ло га 

зра бі ла ад каз жа ні ха на шмат больш эма цы я наль ным».) Ка му ве ся лей, 

дык гэ та гас цям. Да плю соў яшчэ мож на ад нес ці тан насць та ко га за-

клю чэн ня шлю баў. («Я са бе знай шоў вель мі доб рую ква тэ ру: гас цёў ня, 

ста ло вая, спаль ня, ка бі нет... І так зруч на — усё ў ад ным па коі».)

І на пры кан цы — «ві шань ка на тор це». («Для ін сты ту та шлю бу мне 

не ха пі ла пра хад ных ба лаў».) Гэ та вя сел ле без... жа ні ха. («Учо ра нех та 

аба краў кра му ін тым-та ва раў. Мяр ку ю чы па скра дзе на му, зла чын ка 

бы ла ад на. Шмат га доў ад на».) Яго пры сут насць не ме ла ся на ўва зе 

пер ша па чат ко ва. Жы хар ка Са ра таў скай воб лас ці за ру чы ла ся са ма з 

са бой... («— Дзяў чы на, з ва мі мож на па зна ё міц ца? — Ад куль я ве даю, 

мож на вам ці нель га? Спы тай це ў сва ёй ма ці.») На та кі эк стра ва гант-

ны крок ра сі ян ку пад штурх ну лі па ста ян ныя пы тан ні пра тое, ка лі яна 

на рэш це вый дзе за муж. Да пяк лі, ма быць... («Як пра віль на пра са ваць. 

1. Па чы на еш пра са ваць. 2. Жон ка га во рыць, што ня пра віль на ро біш, і 

па чы нае пра са ваць за ця бе. 3. Га то ва!») Ва ры янт да ўся го апы нуў ся са-

мым эка на міч ным — «ня вес та» па тра ці ла ся на фа ту і каль цо. («— Хто 

ска заў, што лю боў і гро шы не су мя шчаль ныя? Я люб лю гро шы».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.


