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(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Што да но ва га «пра моў ша-

на»...

— Што да яго, то ў кан цэп цыю 

«Больш чым ча со піс» ува хо дзяць 

дзве маш таб ныя ак цыі, цес на 

спле це ныя ад на з ад ной і ў той жа 

час не за леж ныя. Гэ та цыкл рэ дак-

тар скіх лек цый «МаладосTEAM на 

ўвесь свет», з якім мы за яў ля ем ся 

ва ўні вер сі тэ ты і які ўклю чае тэ мы, 

ак ту аль ныя для бу ду чых лінг віс-

таў, фі ло ла гаў, жур на ліс таў, вы-

даў цоў і прос та твор чай мо ла дзі. 

Гэ та лек цыі і пра лі та ра ту ру, і пра 

жур на ліс ты ку, і пра «Ма ла досць». 

Дру гі склад нік кан цэп цыі — ан ке-

та ван не, якое пра во дзіц ца пад час 

лек цый або мо жа быць здзейс не на 

на ін тэр нэт-ста рон цы на ша га вы-

дан ня. Яно мае па двой ную мэ ту: 

нам яго вы ні кі да па мо гуць яшчэ 

вы раз ней ба чыць сваю аў ды то-

рыю, а мо ладзь атры мае маг чы-

масць больш ве даць пра наш ча со-

піс і перс пек ты вы су пра цоў ніц тва з 

рэ дак цы яй. Па зна ка на ан ке це — 

пра маг чы мас ці, якія вы дан не га-

то ва даць тым, «ка му ёсць што 

ска заць све ту», — гэ та не прос та 

сло ган. Мы пра па ну ем ма ла дым 

лю дзям быць су ства раль ні ка мі ча-

со пі са. Ад гэ та га і пы тан ні ад мыс-

ло ва га кштал ту, і не ар ды нар ныя 

пра па но вы: «Уя ві, што та бе трэ ба 

пра даць руб ры ку», «Уя ві ся бе га-

лоў рэ дам»...

— Вы на ват пра па ну е це вы-

лу чаць кан ды да таў на «но бе-

леў ку»...

— Ну, так (з усмеш кай). У про-

ці ва гу вы ра зу «Ні чо га аса біс та га» 

тут трэ ба ска заць: «Толь кі аса біс-

тае». У руб ры ку «Мой на бел іст» 

кож на му па тэн цый на му яе аў та ру 

пра па ну ец ца на пі саць пра пісь-

мен ні ка, яко га аса біс та ён, гэ ты 

аў тар, уз на га ро дзіў бы ўлас най 

Но бе леў кай, з аб грун та ван нем: за 

што. Гэ та па він на быць аса біс тая 

ар гу мен та цыя на ка рысць твор цы, 

які на пэў ным эта пе жыц ця аў та ра 

моц на на яго паў плы ваў. Пісь мен-

нік мо жа быць з лю бой кра і ны і 

лю бой эпо хі і на ват ма ла вя до мы 

і ма ла пры зна ны. Тут дзей ні чае 

прын цып «не для ўся го све ту, але 

для мя не аса біс та». Руб ры ка мае 

не каль кі мэт, і пра па ган да тво ра, 

уз мац нен не ці ка вас ці да пісь мен-

ні ка — пер шая, але не са мая важ-

ная. А мо і на огул не мэ та на фо не 

на ступ на га: важ на па ве да міць ма-

ла дым чы та чам, якія па боль шас-

ці ад на ча со ва і са мі лі та ра та ры, 

па-пер шае, на коль кі гэ та ад каз-

на — пі саць, ве да ю чы, што ця бе 

пра чы та юць, а па-дру гое, на коль кі 

ін ды ві ду аль насць мац ней шая, чым 

мо да, ма сы, брэн ды і трэн ды. Бо 

ўсё апош няе пе ра лі ча нае ства ра-

ец ца пер шым.

— Ва ша руб ры ка «100slow» — 

та кая ні бы се рыя са ма прэ зен та-

цый ма ла дых аў та раў...

— Так і за дум ва ла ся, але больш 

не для са міх гэ тых аў та раў, а для 

тых, хто яшчэ толь кі на важ ва ец ца 

да іх да лу чыц ца. Гэ та лі та раль на 

100 слоў, якія пра па ну ец ца на пі-

саць на шым твор цам пра тое, як 

яны дай шлі да вы дан ня. Але звяр-

ні це ўва гу на slow — «па воль ны». 

Ідэя ў тым, што «Ма ла досць» 

пра цяг вае за ста вац ца ча со пі сам, 

тра піць у які са сва ім на пі са ным — 

неш та ды зна чыць. Яго ро ля для 

ма ла дых за клю ча ец ца ся род ін-

ша га і ў тым, каб даць зра зу мець, 

што лі та ра ту ра — гэ та не прос та 

збег ду мак, ідэй і на тхнен ня, што 

гэ та не толь кі твор чы па лёт, але і 

па ку ты — су мнен ні, ста ран не, по-

шук, што та лент трэ ба не толь кі 

пра яў ляць, але і вы хоў ваць. «Ма-

ла досць» — не збор нік тво раў, 

без агляд на пры ня тых да дру ку, 

хут чэй гэ та збор нік на бе ла пе ра-

пі са ных чар на віч коў, над які мі аў-

тар пра ца ваў упар та і ча сам доў га, 

пад на гля дам рэ дак та раў. І ў тых 

слё зы шчас ця на ва роч ва юц ца на 

во чы, ка лі ў «100slow» пры сы ла ец-

ца, ска жам... А вось я вам не ка то-

рае пра чы таю:

«Не ад мя лі, не па смя я лі ся. 

Тэкс ты ўзя лі, удум лі ва пра чы та лі, 

па тлу ма чы лі, дзе па мыл кі. Слоў ні кі 

па ра і лі, рэ сур сы і да вед ні кі. Па хва-

лі лі, пад тры ма лі, у друк ад пра ві лі. 

І вы рас ла дзяў чын ка за тры га ды 

ў па спя хо вую, за па тра ба ва ную аў-

та рку. Вось што та кое для мя не 

«Ма ла досць».

«Пер шае эсэ для «Ма ла до-

сці» я на пі са ла не дзе ка ля свай го 

18-год дзя — ча су са ма- (-ка пан-

ня, -по шу ку, -бі ча ван ня, -ана лі зу). 

Ха це ла ся зра зу мець, хто я, але 

атрым лі ва ла ся так-сяк-на ка сяк, 

абы не па-люд ску. З кож ным но-

вым тэкс там, вы плюх ва ю чы стра-

хі, спа дзя ван ні, ма ры, улас ці выя 

юнац тву, я ста ле ла ў «Ма ла до сці», 

і, вель мі спа дзя ю ся, хто-не будзь з 

ад на год каў ра зам са мной. З ча-

со пі сам я дзя лі ла ся ванд роў ка мі, 

су стрэ ча мі, жыц цём у ін тэр на це, 

дум ка мі пра лёс»,

«Толь кі ўя ві це: ва шы тво ры чы-

та юць. Пад праў ля юць. Дру ку юць 

(ага, на ват на па пе ры!). А ў паш-

то вую скры ню ля цяць зва рот ныя 

«ма ла до сцеў скія» ліс ты з пра па но-

вай на ве даць ім прэ зу, на пі саць у 

руб ры ку. Да слаць штось ці но вень-

кае. Тры га ды мі ну ла, а я ўсё дзіў-

лю ся. Дзіў лю ся — але да сы лаю. 

Па спра буй це і вы».

«Бы каў тын ка ваў бу дын кі, на ву-

ча ю чы ся ў ФЗА, Даў ла таў бу да ваў 

мет ро ў Ле нін гра дзе, Стэй нбек па-

раб ка ваў, а Бу коў скі, зда ец ца, на-

огул усім зай маў ся. Так-так, я ві да-

воч на ліс лі віў са бе, ка лі пе ра бі раў 

усе гэ тыя ім ёны, ад ной ру кой гар-

та ю чы па ве дам лен не ад рэ дак цыі, 

што тэкст пры ня ты, а дру гой тын-

ку ю чы сцен ку. Чар го вая, трыц цаць 

вось мая, спро ба за вя заць неш та 

пі саць ад кла да ец ца. Праў да, бра лі 

мя не псі хі яшчэ ра зоў во сем да тых 

трыц ца ці вась мі, але ні чо га, нар-

маль на. Бу дзем, зна чыць, пра ца-

ваць і раз ві вац ца ра зам, ка лі ўжо 

да ве ры лі!»

Вось та кія вод гу кі аў та раў на 

ра бо ту з імі, а га лоў нае — на іх 

ра бо ту над са бой і сва і мі тво ра-

мі. І гэ та так са ма да тэ мы «Больш 

чым ча со піс», та му што га рэць 

ідэ я мі — гэ та вель мі ма ла, і за-

паль ваць ін шых — так са ма толь-

кі па ло ва спра вы. Трэ ба не як так 

па ста рац ца, каб агонь, за па ле ны 

ў ін шых, не зга саў. Вось да гэ та га 

мы імк нём ся. А як бу дзе — па ка-

жа час...

Гу та рыў Аляк сей ЗБАР СКІ.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

«Мы пра па ну ем 
ма ла дым лю дзям быць 
су ства раль ні ка мі ча со пі са. 
Ад гэ та га і пы тан ні 
ад мыс ло ва га кштал ту, 
і не ар ды нар ныя пра па но вы: 
«Уя ві, што та бе трэ ба 
пра даць руб ры ку», «Уя ві ся бе 
га лоў рэ дам»...

«У руб ры ку «Мой на бел іст» 
кож на му па тэн цый на му 
яе аў та ру пра па ну ец ца 
на пі саць пра пісь мен ні ка, 
яко га аса біс та ён, гэ ты 
аў тар, уз на га ро дзіў бы 
ўлас най «но бе леў кай», 
з аб грун та ван нем: за што».

«Лі та ра ту ра — гэ та не прос та 
збег ду мак, ідэй і на тхнен ня, 
што гэ та не толь кі твор чы 
па лёт, але і па ку ты — 
су мнен ні, ста ран не, по шук, 
што та лент трэ ба не толь кі 
пра яў ляць, але і вы хоў ваць».

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ 
«МА ЛА ДО СЦІ»,«МА ЛА ДО СЦІ»,

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ 
ВЫ БА РУ

Ня даў на ча со піс People пры сво іў спе ва ку Джо ну Ле джэн-

ду зван не «са ма га сек су аль на га з ця пе раш ніх муж чын». Ні 

больш ні менш. Чу лі пра гэ та? Той за явіў вы дан ню, што на ві на 

«ад на ча со ва хва люе і па ло хае» яго. Ну яшчэ б! («87 пра цэн таў 

лю дзей спе цы яль на пі шуць сло ва «ша лаш» за дам на пе рад».) 

Мо жа, вы ве да е це на зва ную асо бу не пад псеў да ні мам, а пад 

са праўд ным імем — Джон Ро джэр Сты венс? («— Ты раз бі ра-

еш ся ў паэ зіі Ся рэб ра на га ве ку? — Ка неш не! — І Ахма та ву ад 

Се вя ра ні на ад роз ніш? — Ды лёг ка! Па каз вай фот кі...») Не, не 

тое каб я вель мі так ужо зайз дрос ціў пры свое на му ты ту лу, 

прос та аса біс та для мя не ўся зга да ная ін фар ма цыя — мі ма. 

Мо жа, знаў цам да па мо гуць да дат ко выя звест кі: га вор ка ідзе 

пра 40-га до ва га спе ва ка, ак цё ра, аў та ра пе сень, ула даль ні ка 

прэ мій «Грэ мі», «Ос кар», «За ла ты гло бус» і «Эмі»? Мне зноў 

жа, пра бач це, не.

Я ўпэў не ны, што гэ та не-

бла гі і, вя до ма ж, та ле на ві-

ты ча ла век, прос та я яго не 

ве даю. Як не ве даю, з кім ён 

спа бор ні чаў. Та му аса біс та 

мя не і здзіў ляе та кое гуч-

нае зван не. («Пад час сек су 

з му жам уя ві ла Джо ні Дэ-

па. Ну што ма гу ска заць... 

Ад ка го-ка го, а ад Джо ні я 

ча ка ла боль ша га...») Гэ та 

пры клад на тое ж са мае, ка-

лі чу еш ці чы та еш пра «зор-

ку» ней кіх там се ры я лаў і 

ду ма еш пра ся бе: хто ты? 

Хто та бе даў гэ та «зван не»? Ну, вы шэй на зва ную сі ту а цыю ўраў на важ-

вае адзін ню анс — ты тул пры свое ны па вер сіі ча со пі са. («— Ві кен цій, 

а як вы даведаліся, што вы — ма ча? — Ма ма ска за ла...») Гэ та ка лі не 

цал кам апраўд вае вы бар, дык пры нам сі зды мае не ка то рыя пы тан ні.

Той жа ча со піс People кры ху ра ней на зваў са май пры го жай жан чы-

най све ту 47-га до вую Джэ ні фер Гар нер, ма ці трох дзя цей, ра ней шую 

жон ку Бе на Ал фе ка (яго я хоць ве даю). Зноў жа — мне не шка да! 

Тым больш, па вод ле слоў акт ры сы, яна са ма здзі ві ла ся свай му но-

ва му ста ту су. («— Ёсць та кая пра фе сія ў жан чын — ар хі тэк тар-аф-

таль мо лаг... — Ні ко лі не чуў. Што ж яны ро бяць? — Воч кі стро яць...») 

А «жы вая Бар бі» На нет Ха монд з ЗША ле тась тра пі ла на вок лад ку 

сла вац кай вер сіі Playboy як... «Дзяў чы на го да». Жан чы не 45 га доў, яна 

ма ці шас ці (!) дзя цей. («Доб ра быць жан чы най га доў трыц ца ці... Мо жаш 

су стрэць муж чы ну га доў на дзе сяць ста рэй ша га ці на дзе сяць га доў 

ма ла дзей ша га... Які дыя па зон, якія перс пек ты вы... Двац ца ці га до вым 

дзяў ча там па ло ва оп цый не да ступ ная».) Яшчэ «Бар бі» вя до мая тым, 

што па тра ці ла амаль паў міль ё на до ла раў на плас тыч ныя апе ра цыі, 

каб быць па доб най на сла ву тую ляль ку. На нет трой чы па вя ліч ва ла 

гру дзі, ра бі ла плас ты ку тва ру і ін шых час так це ла. («Ка жуць, што ўра-

чоў не трэ ба са ро мец ца. Яны, маў ляў, бяс по лыя... Прос та гэ тыя лю дзі 

не ба чы лі на шу дан тыст ку з пя тым па ме рам бюс та. На хі ля ю чы ся над 

па цы ен там, яна на ват не про сіць яго рас крыць рот».)

Хоць бы вае і зу сім про ці лег лы вы бар. Ужо ра сій ская «Бар бі» Ва ле-

рыя Лук' я на ва, якая так са ма па тра ці ла ве лі зар ныя гро шы на плас ты ку 

дзе ля па да бен ства з аме ры кан скай ляль кай (каб па вя лі чыць во чы да 

па трэб ных па ме раў, на ват вы ка рыс тоў ва ла спе цы яль ныя кан такт ныя 

лін зы і ўні каль ную тэх ні ку на ня сен ня ма кі я жу), вы ра шы ла раз ві тац ца 

з гэ тым воб ра зам. («Знай шла ў ін тэр нэ це па ра мет ры ідэа льнай фі-

гу ры. Аб ме ра ла ся бе. Вы яві ла ў іх не каль кі сур' ёз ных па мы лак...») 

Ця пер яна вы гля дае як зу сім звы чай ная дзяў чы на. («Вы праў ле на му 

ве рыць. Кас ме то лаг».)

А на прык лад, аме ры кан скі ква тэр бек «Ка ра лі ны Пэн тэрс» Кэм Н'ю-

тан вы ра шыў на пя рэ дад ні сё лет ня га се зо на На цы я наль най фут боль-

най лі гі на ме сяц ад мо віц ца ад сек су і пе рай сці на ве ган скую ды е ту. Усё 

дзе ля па спя хо ва га вы ступ лен ня. Ад мо ва ад мя са, на дум ку спарт сме-

на, па він на бы ла ста ноў ча ад біц ца на ста не яго ар га ніз ма. («— Я ве-

ган! — Ды ў ця бе прос та доб ра га шаш лы ку не бы ло!») Ну лад на, з тым 

мя сам... 29-га до вы фут ба ліст вы ра шыў, што ме сяч нае ўстры ман не 

да зво ліць яму за ха ваць мен таль ную сі лу. А дзяў чы на ў аме ры кан ца, 

між ін шым — ма дэль і ра ней шая стрып ты зёр ка Ша кія Прок тар, да рэ-

чы, па ра вы хоў вае тра іх дзя цей. Во сі ла во лі! («— Мі лы, ве да еш, што 

я за раз раб лю? Сма жу буль бу, і на мне амаль што ні чо га ня ма. — Так, 

тэр мі но ва вы яз джаю! — Па за баў ля ем ся? — Ты там гля дзі, не зжа ры 

ўсё!») Не ве да е це, чым усё скон чы ла ся? Не як страш на ва та са мо му 

пра бі ваць ін фар ма цыю... («Як га во раць бе ла ру сы, у за пра шэн ні на 

дра ні кі ад чу ва ец ца ней кі сек су аль ны пад тэкст...»)

Не заў сё ды вы бар за ле жыць ад нас са міх. Ка роль Тай лан да, ледзь 

па спеў шы ажа ніц ца ў лі пе ні, ужо па зба віў сваю чац вёр тую абран ні-

цу — пра фе сій ную вай ско вую лёт чы цу, ге не рал-ма ё ра, мед сяст ру 

і це ла а хоў ні цу — усіх яе афі цый ных зван няў і ты ту лаў, асаб лі ва га 

ста ту су. Па мя та е це, як у вя до май пес ні з «Вя лі ка й пе рамены»: «Мы 

вы бі ра ем, нас вы бі ра юць, як гэ та час та не су па дае...»? Як па ве дам-

ля ец ца, за ве ра лом ства — яна быц цам спра ба ва ла ўзвы сіц ца да 

ка ра ле вы. («Як га ва ры ла ад на ідэа льная ба ба... Ды ні як яна не га ва-

ры ла... Ня мая бы ла».)

Так што з вы ба рам лепш быць асця рож ны мі. Ці ма ла што? («У агенц-

тве: — Ха чу зняць ква тэ ру з ма ла дым ча ла ве кам. У цэнт ры. Ца на — па 

да моў ле нас ці. З мэб ляй і бы та вой тэх ні кай. — Ма ла ды ча ла век ваш 

ці наш?»)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.


