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УЗРОС Т
ІНФАНТЫЛЬНАСЦІ
Усе ж па мя та юць «ба ра да ты» анек дот: «Пер шыя 40 га доў дзя-

цін ства са мыя скла да ныя ў жыц ці хлоп чы ка»? Дык, як вы свет-

лі ла ся, — і не жарт гэ та ўжо. («— На якім тэр мі не вы ад чу лі ва-

ру шэн не дзі ця ці? — Ка лі ён улад ка ваў ся на ра бо ту і па чаў жыць 

асоб на».) Як па ка за лі вы ні кі да сле да ван няў бры тан скай кам па ніі 

Plusnet, ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 25 да 34 га доў прак тыч-

на не пры ста са ва ныя да ра бо ты па до ме. («— Раз бэс ці лі мы ця-

бе, сы нок! Бу дзем ка раць! — І дзе спра вяд лі васць?! Раз бэс ці лі, 

зна чыц ца, вы, а ка раць — мя не?») Га вор ка ідзе пра мі ле ні я лаў, 

прад стаў ні коў па ка лен ня Y, як іх на зы ва юць са цы ё ла гі, — лю-

дзей, што на ра дзі лі ся пры клад на з ся рэ дзі ны 1980-х да ся рэ дзі-

ны 1990-х га доў. («— Ну што, знай шоў ха ту на Но вы год, ці зноў, 

як ёлу пень апош ні, свя та з баць ка мі бу дзеш су стра каць? — Ну 

ма а а ам...») Як вы ра зу ме е це, хоць раз мо ва най перш ідзе, вя до-

ма, пра тых са мых хлоп чы каў, дзяў ча ты-ра вес ні цы ўба ку так са-

ма на за ста юц ца. У нас жа, асаб лі ва за мя жой, ця пер час роў ных 

маг чы мас цяў, так? («Ка лі я бы ла ма лень кая, пры нес ла да до му 

ба дзяж нае ка ця ня. На што мне ма ці ска за ла: «Вось вы рас цеш, 

ста неш да рос лай, бу дзеш мець сваю ква тэ ру — хоць ба ра на 

пры водзь». Як у ва ду гля дзе ла!»)

Як вы свет лі ла ся, мно гія мі ле нія-

лы прак тыч на не пры ста са ва ныя 

да руч ной ра бо ты. («Я з та го па ка-

лен ня, якое бі ла тэ ле ві зар ку ла ком 

і пе ра клю ча ла ка на лы аб цу га мі. Так 

што не злуй це нас!») Боль шасць з 

іх звяр та ец ца да ін струк цый у по-

шу ка ві ках для та го, каб зра біць 

са мыя прос тыя спра вы: укру ціць 

лям пач ку, пад кру ціць болт. («Пад-

лет кі ця пер прос та не ра зу ме юць, 

як ім па шчас ці ла жыць з усі мі гэ ты мі 

смарт фо на мі. Нам ра ней да во дзі-

ла ся чы таць са стаў асвя жаль ні ка 

па вет ра ў пры бі раль ні, а ця пер са 

смарт фо нам мож на прос та сфа та-

гра фа ваць ба лон чык і чы таць, дзе 

за ўгод на».) 87 пра цэн таў апы та ных 

з больш чым дзвюх ты сяч за яві лі, 

што перш чым за няц ца па доб ны мі 

ра бо та мі, звяр та юц ца да «Гуг ла» 

або пі шуць у са цы яль ныя сет кі. («— Сы нок, па-за ме жа мі ін тэр нэ ту ёсць 

жыц цё! — Скінь спа сыл ку».)

Ад бы ва ец ца гэ та праз тое, што ма ла дыя лю дзі не ўпэў не ныя ў сва іх 

здоль нас цях вы ра шыць та кія за да чы. («Цац кі ця пер: ма шы на з кан струк-

та ра, поў ны пры вад, пульт дыс тан цый на га кі ра ван ня, бач на, як хо дзяць 

порш ні ў ру ха ві ку. Цац кі ў ма ім дзя цін стве: цаг лі на — гэ та танк».) А ка ля 

чвэр ці бу дзе шу каць праз се ці ва тых, хто лепш спра віц ца з на зва ны мі ра-

бо та мі. («Ін тэр нэт усё ж та кі вель мі па доб ны на рэ аль нае жыц цё. Сха дзіў 

да го лых дзяў чат і зла віў два ві ру сы».) Апроч спе цы я ліс таў, 16 пра цэн таў 

апы та ных ма ла дых лю дзей га то вы звяр нуц ца па да па мо гу да бра та ці 

ма ці, а 40 пра цэн таў — да баць кі. («Сын-пад ле так ка жа баць ку: — Та та, 

я па да ру та бе на дзень на ра джэн ня са мы леп шы па да ру нак, які толь кі 

мо жа зра біць сын свай му баць ку! — І што гэ та бу дзе? — Я да дам ця бе 

ў сяб ры ў са цы яль ных сет ках!»)

Доб ра, ка лі баць ку ў свой час ра біць штось ці сва і мі ру ка мі на ву чы лі. 

(«Ка лі я быў ма лень кі, баць ка ад плыў ад бе ра гу на лод цы і кі нуў мя не за 

борт. Я да плыў да су шы і на пі саў на яго за яву ў мі лі цыю. Так та та на ву чыў 

мя не пі саць».) А ка лі не?.. («— А вы ўпэў не ны, што сын вам род ны? — Дык 

у яго за раз і мя нуш ка ў два ры та кая ж, якая бы ла і ў мя не ў дзя цін стве. — 

Ну, так тут на ват экс пер ты зу на ДНК ра біць не трэ ба».)

...Ня даў на ў Дзярж ду му Ра сіі быў уне се ны за ко на пра ект ад нос на ма ла-

дзёж най па лі ты кі. («Плю сы дзя цін ства: 1. Сон пас ля абе ду. 2. Трох ра зо вае 

хар ча ван не. 3. Муль ці кі. 4. Усе дзе ці — сяб ры. 5. «Да маш ка» скла да ец ца 

ўся го толь кі з трох за дач. Плю сы да рос ла га жыц ця. 1. 2. 3. Іх ня ма») Апроч 

ін ша га, ён мае на ўва зе па вы шэн не азна чэн ня ўзрос ту мо ла дзі да 35 га доў, 

та ды як ця пер у гэ ту ка тэ го рыю трап ля юць гра ма дзя не ад 14 да 30 га доў 

(«Ка лі ты на ра дзіў ся ў 80-я, вы рас у 90-я і даб ра ўся да 2020-х... Дык ты 

ба чыў ча ты ры дзе ся ці год дзі, два ста год дзі, два ты ся ча год дзі і пры гэ тым 

та бе ня ма на ват 40!») Та кія за ха ды тлу ма чац ца тым, што ця пер, дзя ку ю чы 

больш аба ро не на му, чым у прод каў, су час на му жыц цю, мо ладзь ро біц ца 

ін фан тыль най. («Ад ной чы ма ці ўзя ла мя не з са бой у жа но чую лаз ню. Гэ та 

бы ла яе апош няя спро ба знай сці мне жон ку».) Маў ляў, у на шы дні ме на-

ві та ў 35 га доў ча ла ве ка мож на лі чыць цал кам сфар мі ра ва най асо бай з 

пэў ны мі жыц цё вы мі да сяг нен ня мі. («— Ма ма, я па са дзіў дрэ ва, па бу да ваў 

дом, на ра дзіў сы на. Мож на, я пай ду па гу ляю?»)

А ў Дорт смунд скім ка ле джы і На цы я наль ным бю ро эка на міч ных да-

сле да ван няў ву чо ныя вы свет лі лі са мы скла да ны і не шчас лі вы ўзрост 

ча ла ве ка. Па іх вер сіі, гэ та 47—48 га доў. («— Як бы вы апі са лі сваё жыц цё 

ў двух сло вах? — За што?») Ад нак ра сі я не, жы ха ры Кі тая і Мек сі кі ўва-

хо дзяць у «цяж кі» ўзрост ра ней — у 43 га ды. Ву чо ныя тлу ма чаць гэ та 

бія хі міч ны мі пра цэ са мі, гар ма наль ным фо нам і агуль ным ста рэн нем ар га-

ніз ма. («Са мая па воль ная хут касць — у гу ку. Тое, што та бе баць кі ка за лі 

ў дзя цін стве, да хо дзіць толь кі пас ля 40 га доў»). А пры клад на да 65 га доў 

лю дзі зноў па чы на юць ад чу ваць ся бе шчас лі вы мі і за да во ле ны мі жыц-

цём. Васт рэй за ўсё гэ та ад чу ва ец ца блі жэй да 80 га доў. («Ура а аа! Ма ма 

пры еха ла!» — бег ла ба бу ля, аб га ня ю чы ўну каў».)

Як ві даць, у кож на га ўзрос ту ёсць свае цяж кас ці. Та му на пры кан цы 

та кі жарт... «Хо чаш быць шчас лі вы? Будзь ім. Але толь кі так, каб ні хто 

не ба чыў. Не раз драж няй на ва коль ных».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

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

Трэ ба ска заць, што баць кі заў сё ды пад трым лі ва лі 

ў твор чых па мкнен нях на ша га су раз моў ні ка, але іх 

жыц цё вы до свед пад каз ваў, што аду ка цыя па трэб-

на «сур' ёз ная». Та му пас ля па спя хо ва га за кан чэн-

ня шко лы хло пец па сту піў у Ма гі лёў скі дзяр жаў ны 

тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт хар ча ван ня. Ад нак ужо на 

пер шым кур се ма ра пра сцэ ну пры вя ла Па шу ў ан-

самбль «Спя ва ю чыя сэр цы». Ме на ві та на ад дзя лен ні 

ха ра вых спе ваў пад кі раў ніц твам та ле на ві тай Яў ге ніі 

Цеў лі най ма ла ды ча ла век ад чуў, што зна хо дзіц ца ў 

куз ні му зыч на га май стэр ства.

*  *  *
— Зга да ем ву чо бу на ва ка ле пад кі раў ніц твам 

сла ву тай На тал лі Гай ды.

— Гэ та над звы чай яр кі, цу доў ны час, ка лі ад бы ва-

ла ся ста наў лен не мя не ўжо як пра фе сій на га ар тыс та. 

Я ўдзяч ны Бо гу і лё су за тое, што на ма ім шля ху су-

стрэў ся та кі ча ла век як На тал ля Вік та раў на — гэ та 

не прос та ар тыст ка з вя лі кай лі та ры, а яшчэ і вы дат-

ны пе да гог. Ву чыў ся я на эст рад ным ва ка ле, ад нак 

ба зу атрым лі ваў ака дэ міч ную. Як сцвяр джа ла та ды 

май стар, ка лі на ву чыц ца пра ца ваць у ака дэ міч ным 

сты лі, то «па пса» бу дзе як сем кі (смя ец ца). І я вель мі 

ўдзяч ны ёй за гэ та, бо ця пер ма гу сме ла ка заць, што 

я ўні вер саль ны ар тыст.

— У ад ной з тэ ле пе ра дач вы ка за лі, што не лі-

чы це ся бе кон курс ным спе ва ком...

— Спра ва ў тым, што дух са пер ніц тва не як пе-

ра шка джае поў нас цю рас крыц ца, не ве даю, ча му. 

Іс ну юць кон курс ныя «бай цы», якія га то выя іс ці атрым-

лі ваць ней кія гран-пры і гэ так да лей. Мне ж лепш 

даць кан цэрт, чым удзель ні чаць у кон кур се. Вось та кі 

псі ха тып, на пэў на. Да рэ чы, у жу ры я ад чу ваю ся бе 

так са ма ня ўтуль на, не ра зу мею, як уво гу ле мож на 

су дзіць твор часць аб' ек тыў на.

— Рас ка жы це аб ра бо це над сва ім но вым хі том 

«Ка хан не-паст ка», які стаў свое асаб лі вым экс пе-

ры мен там у но вым для вас сты лі.

— Так, гэ та экс пе ры мент чыс тай ва ды, і ён атры-

маў ся. Гэ тым ра зам прый шло ся пе рай сці ў ін шы вы-

ка наль ніц кі стыль ды кры ху змя ніць сваё ва каль нае 

клі шэ, ад нак што да ты чыц ца ра ман ты кі і лі ры кі, ха рак-

тэр ных для ма ёй твор час ці, гэ та ўсё за ста ец ца. Трэк 

да стат ко ва хут ка на бі рае аба ро ты па па пу ляр нас ці і 

быў уда сто е ны ўва гі ра дыё стан цыі «Мат рош ка FM», 

пер шай расійс кай ра дыё стан цыі, якая атры ма ла бры-

тан скую лі цэн зію на вя шчан не ў Лон да не. Гэ тым я 

га на ру ся і ха чу па дзя ка ваць бе ла рус ка-ўкра ін ска му 

тан дэ му, з да па мо гай яко га вы пус ціў гэ ты трэк, — 

Дзя ні су Ма нён ку і Аляк санд ру Ма ці ен ку, кам па зі та ру, 

які пра цуе з та кі мі ар тыс та мі, як Monatіk, Свят ла на 

Ла ба да, Ці на Ка раль і ін шы мі.

— На пэў на, сяб ру е це з вя до мы мі ар тыс та мі?

— Я ве даю шмат су час ных па спя хо вых вы сту поў-

цаў, але сяб рую з ня мно гі мі. Ма гу на зваць сва і мі сяб-

ра мі Сяр гея Мінск ага, Аль бер та Ска ра хо да, Ры го ра 

Глад ко ва — гэ та тыя лю дзі, з які мі мы ка му ні ку ем, 

у нас агуль ныя па мкнен ні і ў му зы цы, і ў спор це.

— Як і ў лю бо га ар тыс та, бяс спрэч на, у вас 

шмат пры хіль ніц. Ва ша дру гая па ла ві на не раў-

нуе?

— (Усмі ха ец ца.) Яны ёсць, без умоў на. Што да ты-

чыц ца ма ёй жон кі Але ны, то рэ агуе яна адэ кват на, 

ве ра год на, та му, што са ма з лі ку твор чых лю дзей. Яна 

пі ша каз кі і вер шы для дзя цей і вы да ец ца ў то па вых 

ча со пі сах не толь кі ў кра і не, але і за мя жой. Па сва ёй 

сут нас ці я ад на люб і маё сэр ца на ле жыць толь кі ад ной 

адзі най жан чы не. З ёй мы су стрэ лі ся ў тым са мым ан-

самб лі «Спя ва ю чыя сэр цы» і да гэ та га ча су ра зам.

*  *  *
Па ша Люб чан ка ста ра ец ца атрым лі ваць аса ло ду 

ад прос тых і шчы рых рэ чаў, на прык лад, ка лі пад час 

вы ступ лен ня ў па да ру нак пры но сяць вя ліз ную па пку з 

пуб лі ка цы я мі пра спе ва ка (ча ла век збі раў гэ тую ка лек-

цыю на пра ця гу двух га доў). Ка лі пры хіль ні кі твор час ці 

ра ду юць ар тыс та лю бі мы мі кан ды тар скі мі ла сун ка мі 

або пры го жа аформ ле ны мі су мес ны мі фо та з кан цэр-

таў. А яшчэ муж чы не пры ем на бы ваць на ўлас ным 

ле ці шчы, дзе ра зам з абран ні цай ён бу дуе ве ран ду і 

га на рыц ца, што мно гае ўмее ра біць сва і мі ру ка мі.

*  *  *
— Як уз нік ла ідэя ства рэн ня фут боль най арт-

ка ман ды «Дняп ро STARS»?

— Ідэй ны мі на тхняль ні ка мі з'яў ля юц ца мае сяб ры, 

заў зя тыя пры хіль ні кі спор ту Сяр гей Мін скі і Аль берт 

Ска ра ход. З'я ві ла ся ма гі лёў ская арт-ка ман да адзі-

нац цаць га доў та му, на пя рэ дад ні рэс пуб лі кан ска га 

чэм пі я на ту ся род ар тыс таў. У скла дзе — ар тыс ты 

цыр ка, эст ра ды, тэ ат ра, прад стаў ні кі тэ ле ра дыё кам-

па ніі, фо та ка рэс пан дэн ты... Ра зам з ка ман дай мы 

на вед ва ем шмат га ра доў, дзі ця чыя лет ні кі, дзе до рым 

сваю твор часць і па пу ля ры зу ем зда ро вы лад жыц ця, 

імк нём ся вы хоў ваць па тры я тызм у мо ла дзі.

*  *  *
На дум ку спе ва ка, спорт і куль ту ра па він ны ўзаема-

дзей ні чаць. Ар тыст му сіць мець доб рую фі зіч ную 

фор му, а спорт як раз да па ма гае тры мац ца ў то ну се. 

Сё ле та пад час свя та пісь мен нас ці ў Бя лы ні чах ар-

тыс тыч ная фут боль ная ка ман да «Дняп ро STARS» 

на ве да ла аб ноў ле ны ста ды ён, згу ля ла ў та ва рыс кіх 

мат чах і па ра да ва ла пуб лі ку сва ёй твор час цю.

Па ша пры мае ўдзел у роз ных га рад скіх ме ра-

прыем ствах, ста ра ец ца зра біць свой унё сак у раз-

віц цё Ма гі лёў шчы ны. Ня даў на ў твор чы ба гаж ар-

тыс та да даў ся но вы кліп на пес ню «Мая ка ра ле ва 

Бе ла русь», у сю жэ це яко га па ка за ны мяс ці ны ба я вой 

сла вы Ма гі лё ва. Да рэ чы, для спе ва ка род ны го рад 

заў сё ды быў най мі лей шы за лю бую ста лі цу.

На маё пы тан не пра пла ны ар тыст ад ка заў, што ў 

хут кім ча се пла нуе даць соль нік у Мін ску — там так-

са ма шмат пры хіль ні каў яго твор час ці.

На дзея ЗУ Е ВА.

Фо та Іга ра БА ГА МА ЗА ВА.

«Лепш кан цэрт, «Лепш кан цэрт, 
чым удзел у кон кур се»чым удзел у кон кур се»

«Як сцвяр джа ла та ды май стар, 
ка лі на ву чыц ца пра ца ваць у ака дэ міч ным 
сты лі, то «па пса» бу дзе як сем кі».
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