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ПАКАЛЕННЕ XXI

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ»)

Гэ та ўжо бяс спрэч на ве-

да юць удзель ні кі кон кур су. 

Па-пер шае, мно гія з іх да-

сы ла лі свае «про бы пя ра» 

на на ша твор чае спа бор ніц-

тва не пер шы раз. Па-дру-

гое, амаль усе яны пра яві лі 

ці ка васць да пра фе сіі жур-

на ліс та год-два-тры та му. 

Па-трэ цяе, пад ма цоў ва ю чы 

і раз ві ва ю чы яе, за пі са лі ся і 

на вед ва юць гурт кі жур на ліс-

ты кі або пад рых тоў чыя кур-

сы для па ступ лен ня. Ка неш-

не, не ўсё заў сё ды атрым лі-

ва ец ца глад ка і ў іх. Ад нак 

удзель ні кі на ша га кон кур су 

ма юць у сва ім ба га жы га-

лоў нае — ма ты ва цыю. Яны 

ўжо па спы та лі «жур на лісц-

ка га хле ба» і, ня гле дзя чы на 

пэў ныя ня ўда чы, не збо чы лі 

з абра на га шля ху. Ме на ві та 

та му ўсе ра бо ты, якія бы лі 

апуб лі ка ва ныя на ста рон ках 

«Чыр вон кі. Чыр во най зме-

ны», мож на лі чыць са праў-

ды най леп шы мі. І мы ра і лі б 

па тэн цый ным абі ту ры ен-

там на ступ ных га доў браць 

прык лад ва ўсім ме на ві та з 

іх аў та раў.

Бу дзем шчы ры мі, не ўсе 

з апош ніх па сту пяць на 

жур фак. Прос та та му, што 

нех та пе ра ду мае ў апош ні 

мо мант, як гэ та бы ло ўжо 

не ад ной чы з удзель ні ка мі 

і на ват пе ра мож ца мі па пя-

рэд ніх твор чых кон кур саў. 

Гэ та жыц цё, ні чо га страш-

на га ў гэ тым ня ма, ка лі 

ма ла ды ча ла век вы ра шае 

абраць ін шы жыц цё вы і 

пра фе сій ны шлях. Але 

ўмен ні зна хо дзіць тэ мы, 

пра віль на вы кла даць свае 

дум кі на па пе ры, за да ваць 

пы тан ні і лі та ра тур на апра-

цоў ваць тэкст мо гуць спат-

рэ біц ца ў лю бой пра фе сіі. 

І мы бу дзем ра ды, ка лі на ша 

пля цоў ка для са ма вы яў лен-

ня твор чай бе ла рус ка моў-

най мо ла дзі — «Чыр вон ка. 

Чыр во ная зме на» — змо-

жа стаць ка рыс най у гэ тым 

пла не...

Але вер нем ся да пад вя-

дзен ня вы ні каў кон кур су се-

зо на 2017—2018 га доў і не-

вя лі ка га «раз бо ру па лё таў». 

На жаль, як яно зда ра ец ца 

амаль заў сё ды, не ва ўсіх аў-

та раў да сла ныя ра бо ты ад-

па вя да лі тэ ме эпі ста ляр на га 

твор ча га спа бор ніц тва. Ад на 

з та кіх «проб пя ра» па гэ тай 

пры чы не на дру ка ва на па-

за кон кур сам як звы чай ны 

жур на лісц кі ма тэ ры ял. Ся-

род удзель ні каў трэ ба ад зна-

чыць тых, хто да слаў больш 

за ад ну ра бо ту (на га да ем, 

умо ва мі гэ та не за ба ра ня-

ец ца). Та кіх аў та раў сё ле та 

бы ло тры. Ка лі га ва рыць пра 

геа гра фію, зноў жа тра ды-

цый на па-за кан ку рэн цы яй 

прад стаў ні кі ма ла дзе чан-

ска га «Ма ла дзі ка» — ад туль 

прый шла най боль шая коль-

касць «проб пя ра».

...А пе ра мож ца мі кон кур-

су, на дум ку рэ дак цый на га 

жу ры, ста лі Па лі на ПРА КА-

ПЕ НЯ, Анас та сія ЯРАХ НО-

ВІЧ і На дзея БОБ РЫК.

Па лі на Пра ка пе ня — са 

Сма ля віч, скон чы ла лінг-

віс тыч ны ка ледж — фі лі ял 

Мінск ага дзяр жаў на га лінг-

віс тыч на га ўні вер сі тэ та. 

Сё ле та збі ра ец ца па сту-

паць на жур фак. З «Чыр-

вон кай. Чыр во най зме най» 

дзяў чы на су пра цоў ні ча ла 

з па чат ку во се ні мі ну ла-

га го да. Апроч ра бо ты на 

кон курс Па лі на за ка рот кі 

тэр мін да сла ла яшчэ во сем 

ма тэ ры я лаў. Боль шасць з 

іх ужо бы ла на дру ка ва на, 

ас тат нія з'я вяц ца на ста-

рон ках да дат ку ў на ступ-

ных ну ма рах. Пе ра мо га ў 

кон кур се аў та рцы пры су-

джа на за ма тэ ры ял «Хлоп-

цы, не трэ ба!» («ЧЗ» ад 

5.04.2018).

Анас та сія Ярах но віч — 

вы пуск ні ца 11 кла са ста ліч-

най гім на зіі № 12. Ма рыць 

стаць або дык та рам, або вя-

ду чай ма ла дзёж най пра гра-

мы. Сё ле та так са ма збі ра-

ец ца па сту паць на жур фак, 

дзе ля ча го на вед ва ла пад-

рых тоў чыя кур сы. Дзяў чы-

на ад зна ча на за ма тэ ры ял 

«Вя лі кае ма лень кае шчас-

це» («ЧЗ» ад 3.05.2018). 

Апроч яго ў Анас та сіі бы ла 

на дру ка ва на яшчэ ад на не-

вя лі кая «про ба пя ра».

Ча му ў кон кур се пе ра-

маг лі ме на ві та на зва ныя 

твор чыя ра бо ты? Як мож-

на за ўва жыць, іх аб' яд ноў-

вае жанр — эсэ. Гэ та ка лі 

аў тар дзе ліц ца сва і мі ўра-

жан ня мі і дум ка мі. Па да ва-

ла ся б, са мае прос тае, што 

мо жа быць. Так па мыл ко-

ва ду ма юць мно гія ма ла-

дыя аў та ры, збі ва ю чы ся ў 

вы ні ку на агуль ны па фас 

і транс лю ю чы пэў ныя штам-

пы. На са мрэч жанр не та-

кі прос ты. Ін ды ві ду аль ныя 

ўра жан ні па він ны быць вы-

кла дзе ны па кан крэт най, а 

не аб стракт най, на го дзе. 

Га лоў нае — не збіц ца на рэ-

флек сіі, а пра пус ціць эмо цыі 

праз ся бе. У аў то рак гэ та 

атры ма ла ся. Іх ма тэ ры я лы 

ў най боль шай сту пе ні ад-

па вя да юць наз ве кон кур су: 

дзяў ча ты вы раз на аба зна-

чы лі, што не ўсё роў на для 

іх, а што — каш тоў на: са мо 

жыц цё, бліз кія і род ныя лю-

дзі, Ра дзі ма... Паў то рым ся, 

гэ та зу сім не азна чае, што 

«про бы пя ра» ас тат ніх аў та-

раў у не чым гор шыя. У на-

шым кон кур се мы імк нём ся 

«тры маць план ку». Па лі на 

і Анас та сія ўзня лі яе кры ху 

вы шэй за ін шых.

Тое ж са мае мож на ска-

заць і пра трэ цюю пе ра мож-

цу — вы пуск ні цу 11 кла са 

ма ла дзе чан скай гім на зіі 

№ 7 Над зею Боб рык. Па-

пер шае, дзяў чы на ўдзель-

ні чае ў на шым кон кур се 

не пер шы год. Па-дру гое, 

яна ад на з тых трох аў та-

рак, якія сё ле та да сла лі па 

дзве «про бы пя ра», што бы-

лі апуб лі ка ва ны. Па-трэ цяе, 

тэ мы яе твор чых ма тэ ры я-

лаў (што са мае га лоў нае) у 

не чым су гуч ныя з па сы ла мі 

дзвюх па пя рэд ніх пе ра мож-

цаў, толь кі па да дзе ныя ў ін-

шым жан ры. Ге роі На дзеі — 

та кія ж не раў на душ ныя 

лю дзі, якія, ах вя ру ю чы аса-

біс тым, пры хо дзяць на да-

па мо гу тым, хто мае ў гэ тым 

па трэ бу. Тыя, хто ўлас ным 

пры кла дам на тхняе і вя дзе 

за са бой ін шых. Тыя, ка му 

са праў ды не ўсё роў на... 

Най менш за ўваг у рэ дак-

цый на га жу ры бы ло да ма-

тэ ры я лу аў та ркі «У чым ён, 

ця жар са праўд на га лі дар-

ства?» («ЧЗ» ад 5.04.2018). 

Ён і пры нёс Над зеі за слу жа-

ны поспех. За ста ец ца толь кі 

да даць, што дзяў чы на, як і 

ас тат нія пе ра мож цы, сё ле-

та збі ра ец ца па сту паць на 

жур фак, па доў жыў шы та кім 

чы нам ся мей ную ды нас тыю. 

Што ці ка ва, дып лом і рэ ка-

мен да цыя бы лі пад пі са ны 

ў дзень 17-год дзя аў та ркі! 

Та ды ж мы па тэ ле фа на ва-

лі ёй з за пра шэн нем на ве-

даць рэ дак цыю. Та кія вось 

не вя лі кія пры ем ныя су па-

дзен ні...

Пе ра мож цы па тра ды цыі 

бы лі ўзна га ро джа ны дып-

ло ма мі і па мят ны мі пры-

за мі ад Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да». Па коль кі ўсе тры 

аў та ркі сё ле та збі ра юц ца 

«штур ма ваць» жур фак, ім 

так са ма, згод на з умо ва мі 

кон кур су, бы лі ўру ча ны рэ-

ка мен да цыі для па ступ лен-

ня. Шчы ра він шу ем і жа да-

ем здзяйс нен ня гэ тай ма ры! 

Пе ра мож цы гэ та за слу жы лі 

па пра ве!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Тра ды цый ныя ўзна га ро ды і па мят ныя пры зы для най леп шых.

ПРА ПУС ЦІЦЬ УСЁ ПРАЗ СЯ БЕ...

Свой шляхСвой шлях

— Ні што са бе, Да нік, ад куль столь кі 

дып ло маў?

— Усё па ча ло ся з пі я нер скай дзей насці. 

У сё мым кла се я ха цеў як ма га больш пра-

ца ваць. Не ру ка мі, а ро зу мам, быць ка-

рыс ным паў сюль. Дзе ля гэ та га зды маў 

ві дэа ро лі кі на эка ла гіч ную і са цы яль ную 

тэ ма ты ку. Акра мя та го, штур ма ваў рэс-

пуб лі кан скі ўзро вень са сва і мі на ву ко вы мі 

пра ек та мі. Гэ та ўсё за цяг ну ла, за ха пі ла. 

У вось мым кла се звяр нуў ува гу на жур на-

ліс ты ку, па чаў пі саць у роз ныя га зе ты, ана-

лі за ваць тэ ле пе ра да чы бе ла рус кіх ка на лаў. 

Асвой ва ю чы не ка то рыя тон ка сці пра фе-

сіі, зра зу меў, што ў гэ тай сфе ры трэ ба не 

толь кі ўмець неш та пі саць, але і мно га ве-

даць, каб пры пад рых тоў цы пуб лі цыс тыч-

ных ма тэ ры я лаў ад чу ва ла ся глы бі ня дум кі. 

Не ха цеў спы няц ца, та му па чаў ак тыў на 

ўдзель ні чаць у алім пі я дах па рус кай і бе ла-

рус кай мо вах, вы сту паў на кан фе рэн цы ях, 

кон кур сах, стаў удзель ні кам ра ён най збор-

най ка ман ды КВЗ.

— А чым ці ка віш ся акра мя жур на ліс-

ты кі і не па срэд на ву чо бы?

— Мне па да ба ец ца зай мац ца на ву ко вай 

дзей нас цю. Яшчэ са ма стой на вы ву чаю бе-

ла рус кую і рус кую мо вы, гіс то рыю, куль-

тур ныя тра ды цыі на шай кра і ны і за меж ных, 

мі ну лае краю. Лі чу, што ме на ві та да сле да-

ван не і вы ву чэн не свай го, бе ла рус ка га, 

з'яў ля ец ца кры ні цай сі лы і на тхнен ня для 

ча ла ве ка. Заў сё ды па мя таю: дзе на ра дзіў-

ся, там і пры га дзіў ся. Ка лі ада рвеш ся ад 

ка ра нёў, па кі неш род ны дом — гэ тай кры-

ні цы не ста не.

— Што для ця бе зна чаць сло вы «лю-

біць Бе ла русь»?

— Перш за ўсё — ад каз насць. На прык-

лад, ідзеш на рэч ку, ба чыш смец це — пад-

бя ры. Не ка то рыя лю дзі не ад чу ва юць ад-

каз нас ці пе рад пры ро дай, ства ра юць пры-

га жосць толь кі ва кол ся бе. Каб доб ра жыць 

у бу ду чы ні, трэ ба па мя таць пра мі ну лае і 

ра біць наш свет леп шым ця пер. Ча сам мы 

зайз дрос цім пры га жос ці ў ін шых кра і нах, 

але не ба чым та го, што по бач з на мі. А між 

тым у нас пры ро да не гор шая.

— Што дае та бе сі лы не спы ніц ца на 

да сяг ну тым і кро чыць да лей, ска раць но-

выя вяр шы ні?

— Вель мі важ нае са ма раз віц цё. Ні хто 

не зро біць за ця бе ра бо ту. Усё тое, за што 

бя рэш ся, па тра буе дэ та лё ва га раз бо ру. 

Я шмат чы таю, раз маў ляю з роз ны мі людзь-

мі, гля джу дзя сят кі філь маў на пэў ную тэ-

му, толь кі та ды ма гу штось ці зра зу мець. Са 

мною заў сё ды су мнен ні і па тра ба валь насць 

да ся бе і ін шых. Ка-

лі не зраб лю штось-

ці ідэа льна — не су па ко ю ся.

Ха чу параіць: чы тай це доб рую лі та ра-

ту ру, гля дзі це ка рыс ныя філь мы. Я вель-

мі люб лю Ка рат ке ві ча. Чы та ец ца лёг ка, і 

ўра жан ні пас ля за ста юц ца на доў гі час. 

Яго тво ры — гэ та штось ці ня зве да нае, 

за гад ка вае. Рас кры ва ец ца стаў лен не 

ча ла ве ка да бліз кіх, да жыц ця, да ся бе. 

Мож на знай сці ад ка зы на пы тан ні, якія 

хва лю юць. Яго тво ры я ма гу па раў наць з 

бе ла ру са мі: неш та знеш не прос тае, але 

вель мі глы бо кае.

— З чым хо чаш звя заць свой лёс?

— Ха чу па сту піць на аў ды я ві зу аль ную 

жур на ліс ты ку ў БДУ. Каб усё атры ма ла ся, 

рых тую пуб лі ка цыі (але я не пі шу дзе ля та-

го, каб прос та бы ло «ў скар бон цы», раб лю 

гэ та свя до ма), ана лі зую тэ ле пра гра мы, вы-

ву чаю дзей насць жур на ліс таў (па да ба юц ца 

Ган на За лат коў ская, Ула дзі мір Поз нер, Вік-

тар Кор бут). Акра мя та го, у мя не ў ма рах 

рэа лі за ваць на жур фа ку не каль кі пра ек таў, 

звя за ных з рас паў сюдж ван нем бе ла рус кай 

мо вы.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліст кі БДУ.

ДА МА РЫ — 
ПРАЗ 
СА МА РАЗ ВІЦ ЦЁ

...Хлоп чык з пры го жа га мяс тэч ка Ак цябр скі на Го мель шчы не, 

ці гіс та рыч най Ру да бел кі, як пры вык лі на зы ваць па сё лак мяс цо выя жы ха ры, 

не ма рыць пра кру тое аў то аль бо да ра гі кас цюм, не гля дзіць вя до мых 

юць юб-бло ге раў, не ся дзіць су тка мі ў са цы яль ных сет ках. 

Мар на ваць час — не ў тра ды цы ях Да ні і ла.

На сён ня ў скар бон цы хлоп ца шмат уз на га род і па дзяк, ся род якіх — дып лом 

трэ цяй сту пе ні кон кур су «Юны пра моў ца» на між на род най алім пі я дзе 

па рус кай мо ве, дып лом пер шай сту пе ні рэс пуб лі кан ска га кон кур су ра бот 

да след ча га ха рак та ру па бе ла рус кай мо ве, дып лом трэ цяй сту пе ні трэ ця га 

эта пу рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па рус кай мо ве і лі та ра ту ры. 

А яшчэ на пра ця гу не каль кіх га доў ён ста на віў ся дып ла ман там аб лас ных 

кон кур саў «Ве дай і лю бі рус кую мо ву», «Га ва ры са мной па-бе ла рус ку».

Чым за хап ля ец ца юнак, якія да сяг нен ні і жа дан ні но сіць у «кі шэ ні», 

што хо ча змя ніць у гэ тым све це? Пра гэ та я спы та ла ў Да ні і ла ШЭЙ КА, 

вы пуск ні ка Ак цябр скай ра ён най гім на зіі.


