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ЖЫЦЬ 
НА ПА КАЗ — 
НЕ Ў МО ДЗЕ

Цi змаг лi б вы сён ня iс на ваць без лю бi-
мых сай таў i са цы яль ных се так? Уя вi це 
са бе, што рап там знiк ла маг чы масць 
са чыць за жыц цём сяб роў ва «УКан-
так це» цi Фэй сбу ку, фа та гра фii больш 
не вы кла дзеш у Iн стаг рам, а Tвiтар ужо 
не рас каз вае вам на вi ны. Як па каз ва-
юць апош нiя па дзеi, та кi сцэ на рый 
мо жа зда рыц ца аб са лют на ў лю бой 
кра i не, а не толь кi ў Кi таi, дзе кан тэнт 
iн тэр нэ ту жорст ка фiль тру ец ца (у ка-
рыс таль нi каў гэ ты па ды ход атры маў 
не афi цый ную наз ву «Вя лi кi кi тай скi 
фа ер вол»), цi КНДР, дзе iн тэр нэ ту ў 
тра ды цый ным яго ра зу мен нi ўво гу ле 
ня ма. Але цал кам маг чы ма, што знiк-
нен не са цы яль ных ме дыя для боль-
шас цi тра ге ды яй не ста не...

Ня даў на на шы паў днё выя су се дзi вы ра-
шы лi на за ка на даў чым уз роў нi аб ме жа ваць 
до ступ да шэ ра гу ра сiй скiх сай таў, у лiк якiх 
тра пi лi над звы чай па пу ляр ныя ва Укра i не 
сац сет кi «УКан так це» i «Ад на клас нi кi», а 
так са ма сэр вi сы «Ян дэкс» i Mail.Ru... Пра 
тое, што iн тэр нэт мо жа вы сту паць у ро лi 
iн фар ма цый най зброi, лiш нi раз мож на не 
на гад ваць. З да па мо гай са цы яль ных се так 
мож на атрым лi ваць i iн шыя звест кi, па чы на-
ю чы ад пе ра пi сак пры ват ных асоб (у тым лi ку 
вай скоў цаў) i за кан чва ю чы iн фар ма цы яй аб 
пе ра мя шчэн нях лю дзей.

Але сён ня цi не кож нае дзi ця ве дае, як 
абы сцi лю быя бла кi роў кi ў се цi ве. Шмат лi кiя 
ана нi май зе ры, прок сi-сер ве ры, Tor... У той жа 
Ра сii ка рыс таль нi кi даў но i па спя хо ва абы хо-
дзяць за ба ро ны шэ ра гу рэ сур саў — да стат ко-
ва толь кi жа дан ня. Укра iн цы, якiя не ўяў ля юць 
свай го iс на ван ня без «УКан так це», лёг ка пра-
цяг ва юць ка рыс тац ца гэ тай сац сет кай. Ма гу 
мер ка ваць на ват па ўлас ных сяб рах з Кi е ва — 
«ан лайн» яны з'яў ля юц ца цi не кож ны дзень. 
Праў да, вя лi кую част ку сва ёй што дзён най 
аў ды то рыi з Укра i ны «УКан так це» ўсё ж стра-
цiў — не ка то рыя па ча лi ка рыс тац ца Фэй сбу-
кам, iн шыя пе рай шлi на «мяс цо выя» ана ла гi. 
Так, зу сiм ня даў на ў бэ та-рэ жы ме за пра ца ва-
ла но вая сац сет ка пад наз вай Ukrainians. Вось 
толь кi га лоў ныя функ цыi лю бо га ана ла гiч на га 
сэр вi су на гэ тым сай це па куль не пра цу юць — 
не маг чы ма шу каць лю дзей, пi саць па ве дам-
лен нi, за гру жаць здым кi.

Чы ноў нi кi i iнi цы я та ры та кiх мер ча мусь-

цi не за дум ва юц ца аб тым, што ба раць ба з 

са цы яль ны мi сет ка мi — гэ та ўжо па сут нас цi 

ба раць ба... з мi ну лым. Маг чы ма, iм па да ец ца, 

што ме на вi та са цы яль ныя ме дыя — са мая па-

пу ляр ная з'я ва апош нiх га доў, хоць гэ та даў но 

не так. Для не ка то рых ста не сюр пры зам, што, 

па вод ле пра гно заў шмат лi кiх экс пер таў у сфе-

ры но вых тэх на ло гiй, на пер шае мес ца па па-

пу ляр нас цi ўжо ў на ступ ныя два га ды вый дуць 

ме сен джа ры. Так-так, тыя са мыя WhatsApp, 

Telegram цi бе ла рус кi Viber, чый асноў ны функ-

цы я нал — прос ты аб мен тэкс та вы мi па ве дам-

лен ня мi. Ця пер пра гра мы гэ тых сэр вi саў лi дзi-

ру юць па коль кас цi за гру зак як у App Store, так 

i ў GooglePlay, а вось па пу ляр насць сац се так 

упа ла за мi ну лы год у ся рэд нiм на два пра цэн-

ты. Твi тар, Фэй сбук i на ват «тэ ле вi зар су час-

нас цi» YouTube — усе кан ста ту юць знi жэн не 

ак тыў нас цi ка рыс таль нi каў.

Ня даў на раз маў ляў з сяб рам — той ужо 
даў но прак тыч на не ка рыс та ец ца акаў нта мi 
ў сац сет ках, а ўсе свае ста сун кi пе ра нёс у 
ме сен джа ры. Ка жа, што гэ та да па ма гае не 
мар на ваць час на пус тое гар тан не стуж кi, 
а ка лi трэ ба з кiмсь цi звя зац ца цi па дзя лiц-
ца фо та здым кам, заў сё ды мож на на пi саць 
па ве дам лен не. Да рэ чы, функ цы я нал та кiх 
пра грам ужо даў но вый шаў за ме жы аб ме ну 
тэкс там: праз пра гра мы мож на атрым лi ваць 
тэр мi но выя на вi ны, пе ра кла даць тэкс ты, шу-
каць му зы ку, за каз ваць ежу, вы клi каць так сi 
i мно гае iн шае. Да та го ж, ме сен джа ры знач-
на лепш аба ро не ны ад уце чак iн фар ма цыi, 
чым тыя ж сац сет кi. I га лоў нае — iх вель мi 
цяж ка за бла ка ваць. Вы стаў ляць сваё жыц цё 
на ўсе агуль ны агляд — даў но не ў трэн дзе, 
мод на — са чыць за сва iм ча сам i кла па цiц ца 
пра пры ват насць.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zviazda.by

Вы стаў ляць сваё жыц цё 
на ўсе агуль ны агляд — 
даў но не ў трэн дзе.

Юн ка ры, ува га!
У сён няш нiм вы пус ку ма ла дзёж на-
га да дат ку мы пуб лi ку ем апош нiя з 
най леп шых «проб пя ра» юных i ма-
ла дых ня штат ных аў та раў, што бы лi 

да сла ныя на кон курс. Твор чы ма ра фон, якi доў жыў ся на 
пра ця гу на ву чаль на га го да, скон ча ны. На жаль, не ўсе з па-
чат коў цаў па ба чы лi на дру ка ва ны мi свае ра бо ты, па коль кi 
яны не ад па вя да лi ўмо вам кон кур су. З iн ша га бо ку, са мыя 
вар тыя з iх змя шча лi ся на ста рон ках «Чыр вон кi. Чыр во най 
зме ны» як звы чай ныя жур на лiсц кiя ма тэ ры я лы. Са мыя ак-
тыў ныя i на стой лi выя аў та ры за тыя ме ся цы, што iш ло твор-
чае спа бор нiц тва, змаг лi па поў нiць сваё аса бiс тае парт фо лiа 
дзвю ма-тры ма, а тое i ча тыр ма «про ба мi пя ра».

Ка лi га ва рыць пра ўдзель нi каў у цэ лым, най лепш пра явi лi ся бе тыя 
з iх, хто зай ма ец ца жур на лiс ты кай у гурт ках, час та — не пер шы год. 
Геа гра фiч на «паль ма пер шын ства» тут ка то ры год за пар на ле жыць 
кан кур сан там з Ма ла дзеч на — з «Ма ла дзi ка». Шка да, што ў кон кур се 
гэ та га се зо на не бы ло прад стаў нi коў з Ма зы ра, якiя яшчэ ня даў на 
ак тыў на ў iм удзель нi ча лi. Не атры ма лi мы нi вод най «про бы пя ра» 
i з На ва по лац ка. Здае ў гэ тым сэн се па зi цыi i Лi цэй БДУ... Зноў жа 
вар та ад зна чыць амаль што вы ключ на дзя во чы састаў удзель нi каў 

кон кур су, пры нам сi, усе апуб лi ка ва ныя най леп шыя ра бо ты на ле жаць 
толь кi вы пуск нi цам ста рэй шых кла саў. Та му не цяж ка бу дзе зда га-

дац ца, што пе ра мож цам (цi пе ра мож ца мi) ста не нех та з пры го жым 

дзя во чым iмем.

Яго мы на за вём у на ступ ным ну ма ры «Чыр вон кi. Чыр во най зме-

ны». Аў тар, уша на ва ны рэ дак цый ным жу ры, апроч га на ро вай гра-

ма ты ад «Вы да вец ка га до ма «Звяз да» атры мае па мят ныя пры зы 

з сiм во лi кай най ста рэй шай бе ла рус кай што дзён най гра мад ска-па-

лi тыч най га зе ты, якая сё ле та, лi та раль на праз паўтара ме сяца, 

ад зна чыць свой 100-га до вы юбi лей. А яшчэ, ка лi пе ра мож ца бу дзе 

па сту паць на жур фак сё ле та, i рэ ка мен да цыю ад на ша га вы дан ня.

Нам жа па куль за ста ец ца толь кi па дзя ка ваць за ўдзел у кон кур се 

ўсiм, хто да сы лаў на пра ця гу на ву чаль на га го да свае «про бы пя ра». 

Мы па зна ё мi лi ся з но вы мi аў та ра мi, бы лi ра ды атры маць ма тэ ры-
я лы ад тых, хто пісаў дру гi-трэ цi год за пар. Спа дзя ём ся, i на шым 
удзель нi кам чар го вы твор чы кон курс да даў пра фе сiй на га до све ду. 
Паў та ра ем заў сёд нае: на ват ка лi нех та не стаў пе ра мож цам, ён усё 
роў на не прай граў. Удзел — гэ та ўжо пе ра мо га! Да но вых су стрэч, 
юн ка ры, да но вых кон кур саў! А тым, хто сё ле та збi ра ец ца па сту паць 
на жур фак, уда чы!

Ку ра та ры пра ек та На дзея НI КА ЛА Е ВА, Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА КА ХА НАЯ Ў ПАЭ ЗIЮ

Ган на Ша кель — ма ла дая 
па эт ка, якая раз маў ляе i 
пi ша вер шы па-бе ла рус ку. 
Яна з'яў ля ец ца фi на лiст кай 
кон кур су фон ду Ро бер та 
Бо ша, i адзiн з яе тво раў 
пе ра кла дзе ны на ня мец кую 
мо ву i на дру ка ва ны ў збор-
нi ку ў рам ках пра ек та «Лi та-
ра тур ныя спат кан нi».

— Пры ем на асэн соў ваць, што 
я ўвай шла ў дзя ся так ма ла дых 
паэ таў, вер шы якiх ада бра лi, каб 
прад ста вiць ня мец кiм чы та чам су-
час ную паэ зiю Бе ла ру сi, — усмi-
ха ец ца Ган на.

У тры нац цаць га доў дзяў чы-
на за хап ля ла ся жур на лiс ты кай, 
ду ма ла, што гэ та яе бу ду чы ня. 
Але па спра ба ваў шы на прак ты-
цы, зра зу ме ла, што ха рак тар не 

вель мi ад па вя дае ды на мiч нас цi 
пра фе сii.

— Ця пер я ву чу ся ў МДЛУ на 
фа куль тэ це анг лiй скай мо вы, але 
кiм ха чу пра ца ваць, яшчэ не ве-
даю, — пры зна ец ца сту дэнт ка.

У школь ныя га ды паэ зiю яна 
на огул не лю бi ла, больш па да ба-
ла ся чы таць про зу.

— Я не ра зу ме ла, як мож на 
за хап ляц ца вер ша мi. Але по тым 
мя не за пра сi лi рых та вац ца да 
алiм пi я ды па бе ла рус кай мо ве, 
дзе ад ным з за дан няў з'яў ля ец ца 
на пi сан не вод гу ку на паэ тыч ны 
твор, — ус па мi нае дзяў чы на.

Ган на ста ла прак ты ка вац ца, 
спа чат ку ў яе не вель мi атрым лi-
ва ла ся, але ме на вi та праз вод гу-
кi яна па лю бi ла чы таць вер шы.

— Нi хто та бе не ска жа, цi пра-
вiль на ты зра зу меў тое цi iн шае 
сло ва, ты прос та ўза е ма дзей нi-
ча еш з тво рам i ба чыш ад люст-
ра ван не ста ну сва ёй ду шы на 
той мо мант у тэкс це, — ка жа 
дзяў чы на.

Ад ной з пер шых паэ тыч ных 
кнiг, якiя ад кры лi для яе свет паэ-
зii, быў збор нiк Ры го ра Ба ра ду лi-
на «Ле пей»:

— Я па мя таю, як узя ла яго ў 
ру кi i прос та не змаг ла ада рвац ца. 
I так па сту по ва па ча ла ўсё больш 
цi ка вiц ца бе ла рус кай лi та ра ту рай, 
асаб лi ва су час най. Ад ной чы мне 
трэ ба бы ло на пi саць эсэ. Я на-
дру ка ва ла не каль кi рад коў i зра-
зу ме ла, што там за над та шмат 
лiш нiх слоў. I пе ра ра бi ла тэкст у 
верш, бо толь кi паэ зiя мо жа ёмiс-
та вы ра зiць дум ку цi па чуц цё. Так 
на ра дзiў ся мой пер шы твор.

А по тым на ша ге ра i ня прос та 
за ка ха ла ся ў паэ зiю. Праз эмо-
цыi яна гля дзе ла на свет iна чай, 
вост ра ўспры ма ю чы ўсе дэ та лi, 
якiя по тым ста на вi лi ся пад ста вай 

для тво ра. I Ган на па ча ла шмат 

пi саць. Ле тась, у ве рас нi, яе вер-

шы на дру ка ва лi ў ча со пi се «Ма-

ла досць».

— Да сва iх тво раў я стаў лю ся 

больш сур' ёз на, чым прос та, як да 

хо бi: хо чац ца ба чыць у iх мас тац-

тва. Ма ме i сяб рам яны па да ба-
юц ца, а не ка то рыя ка жуць, што iх 
ча сам цяж ка зра зу мець. Але ў гэ-
тым i ёсць сэнс — скок нуць вы шэй 
за сваю га ла ву, сяг нуць за край 
вя до ма га, — лi чыць па эт ка.

Ва ле рыя ЛУ ЖЫН СКАЯ, 
ву ча нi ца 9 кла са 
гiм на зii-ка ле джа 

мас тац тваў г. Ма ла дзеч на.

Мас тац тва гар мо нii
Мне па шчас цi ла па зна ё мiц ца з сям' ёй 
та ле на вi тых мас та коў — Анд рэ ем i Ве-
ра нi кай Рус ко. На ват не толь кi па зна ё-
мiц ца, але i па бы ваць у iх май стэр нi.

Лю боў да ма ля ван ня пры сут нi ча ла ў аба iх 
з дзя цiн ства. Анд рэй лi чыць, што мас тац кiя 
здоль нас цi пе рад алi ся яму ад баць кi. Яго та ту 
па да ба ла ся ма ля ваць тэх нi ку, i ён пе ры я дыч-
на браў ся за пэн дзаль. А Анд рэй з бра там 
паў та ра лi i пе ра ма лёў ва лi. Баць кi за ўва жы лi 
та лент сва iх дзя цей i ад пра вi лi ў мас тац кую 
шко лу. Ужо бу ду чы школь нi кам Анд рэй ма-
ля ваў пла ка ты да свят, па куль ад на клас нi кi 
гу ля лi на ву лi цы. А яго са мая пер шая кар цi на 
але ем бы ла па да рун кам для ма цi.

Пас ля шко лы не каль кi ра зоў хло пец спра-
ба ваў па сту паць у мас тац кiя на ву чаль ныя 
ўста но вы ў Грод не i Вi цеб ску, але без вы нi-
ко ва: твор чую ра бо ту вы кон ваў на пяць (па 
пя цi баль най сiс тэ ме), а з мо вай i лi та ра ту-
рай уз нi ка лi цяж кас цi. Але гэ та не спы ня ла 
ма ла до га ча ла ве ка, i паз ней ён усё ж та кi 
скон чыў унi вер сi тэт. Яшчэ да та го, як Анд рэй 
ад слу жыў у ар мii, i да та го, як су стрэў ся са 
сва ёй бу ду чай жон кай, пiн ча нiн удзель нi чаў 
у рэс пуб лi кан скiм кон кур се «Ма шы на ча су», 
дзе яго ра бо та ўда сто i ла ся дру го га мес ца. 
Гэ та i быў пер шы пос пех...

Ве ра нi ка так са ма та ле на вi тая мас тач ка. 
На ра дзi ла ся ў Сi бi ры, у Ал тай скiм краi. У 
Пiнск тра пi ла яшчэ пад лет кам... Так са ма як i 
Анд рэй, ма ля ва ла з дзя цiн ства i ве да ла, што 
бу дзе мас та ком. Скон чы ла пiн скi ка ледж лёг-
кай пра мыс ло вас цi па спе цы яль нас цi «тэх нiк-
тэх но лаг», тут жа ця пер пра цуе пе да го гам. 
Ма люе ў тэх нi цы ба тык, з якой па зна ё мi ла ся ў 
2002 го дзе. Па сён няш нi дзень яе не пе ра стае 
здзiў ляць гэ ты на пра мак у мас тац тве. Ве ра нi-
ка, як са праўд ная жан чы на, лю бiць ма ля ваць 
усё яр кае, лёг кае: квет кi, ма тыль коў. У га ме 

пе ра ва жа юць ха лод ныя ко ле ры — фi я ле та-
вы, бла кiт ны, пур пур ны, сi нi. Мас тач ка iмк-
нец ца да та го, каб яе ра бо та бы ла пя рэс тай 
пля май у iн тэр' еры.

Так атры ма ла ся, што ў твор чым лё се 
абод вух мас та коў з'я вiў ся Яў ген Сяр ге е вiч 
Ша то хiн — за сна валь нiк пiн скай мас тац кай 
шко лы. Ён пра па на ваў спа чат ку Ве ра нi цы, а 

по тым Анд рэю зай мац ца ў клу бе «Ра вес нiк». 
Там ма ла дыя лю дзi i су стрэ лi ся. Да лей ра зам 
па сту пi лi ва ўнi вер сi тэт куль ту ры i мас тац тваў 
на за воч нае ад дзя лен не, ву чы лi ся па спе цы-
яль нас цi «мас так — пе да гог спе цы яль най 
дыс цып лi ны», — у асноў ным вы ву ча лi «азы» 
ке ра мi кi. Ця пер усе ке ра мiч ныя вы ра бы ў до-
ме — iх аса бiс тыя тво ры.

Анд рэй i Ве ра нi ка iдуць па жыц цi по бач. 
Яны па спе лi па пра ца ваць у Хан ты-Ман сiй ску, 
паў дзель нi чаць у роз ных вы стаў ках i кон кур-
сах: «Лад дзi» ў Маск ве, «Млы не», «Сла вян-
скiм ба за ры» i iн шых. За раз у iх двое дзя цей: 
Алi са i Ва сi лi са. Ста рэй шая Алi са, на пэў на, 
так са ма бу дзе мас тач кай, яна ўжо ця пер 
увесь воль ны час ма люе. Што на тхняе на 
твор часць? Па-пер шае, усё за ле жыць ад на-
строю, а па-дру гое — ад му зы кi, ме на вi та яна 
вы сту пае ў ро лi ад мыс ло ва га «на стаў нi ка».

Ця пер Анд рэй усё больш зай ма ец ца рос пi-
сам сцен у стыль стрыт-арт. У Пiн ску пад яго 
пэнд злем «рас квiт неў» мост, кра ма i мно гiя 
сце ны пры ват ных да моў. А Ве ра нi ка вель мi лю-
бiць рос пiс адзен ня. Не так даў но яна пры ня ла 
ўдзел у кон кур се «Млын мо ды». Яе ка лек цыя 
на зы ва ла ся «Ба бу лi на скрын ка» i ме ла пос пех: 
прай шла не толь кi пер шы эс кiз ны тур, але i 
вый шла ў фi нал. Ка лi на ра дзi ла ся ма лод шая 
дач ка Алi са, Ве ра нi ка ста ла ма ля ваць рэд ка, 
ды i тое толь кi па на чах. «Але мне ма ла быць 
прос та ма цi», — пры зна ец ца мас тач ка. А ўво-
гу ле сям'я Рус ко вель мi хо ча ар га нi за ваць сваю 
пер са наль ную вы стаў ку ў Мiн ску.

Ве ра нi ка з Анд рэ ем су мес на прый шлi да 
вы сно вы: мас так — гэ та воб раз мыс лен ня, 
лад жыц ця, сва бо да. Здоль насць за ўва жаць 
тое, што дру гiя не за ўва жа юць, ба чыць у 
звы чай ных рэ чах неш та пры го жае i заў сё ды 
шу каць гар мо нiю. Ка лi гэ та ад чу ва еш, то ра-
зу ме еш: ты — на сва iм шля ху.

Да р'я БА ХIР, 
ву ча нi ца 10 кла са СШ №15 г. Пiн ска.

ПРА АЎ ТА РА
Гэ та ўжо не пер шая «про ба пя ра» на на шым кон кур се 

15-га до вай аў та ркi. Нi чо га дзiў на га ў та кой на стой лi вас цi ня ма: 
Ва ле рыя ў бу ду чы нi ма рыць стаць жур на лiс там, та му крок за 
кро кам iдзе да сва ёй мэ ты.

— Я люб лю на вед ваць роз ныя вы стаў кi, тэ атр. Так са ма 
за хап ля ю ся му зы кай. Мне па да ба ец ца браць iн тэр в'ю, — рас-
каз вае пра ся бе дзяў чы на. — А яшчэ люб лю паэ зiю, та му вы-
бра ла ге ра i няй свай го ма тэ ры я лу юную па эт ку. У лю дзях ца ню 

ад кры тасць i доб ра зыч лi васць.

Яго знай шла сям'я 
ма ла дых мас та коў

ПРА АЎ ТА РА
Да р'я ў бу ду чы нi хо ча стаць сту дэнт-

кай Iн сты ту та жур на лiс ты кi БДУ, спа дзя-
ец ца, што гэ та пра фе сiя ста не яе пры-
зван нем. А па куль дзяў чы на ста ран на 
вы ву чае рус кую, бе ла рус кую, анг лiй-
скую мо вы, ванд руе.

— Пi шу так са ма тэкс ты для роз ных 
вы дан няў. Сё ле та атры ма ла дып лом 
пер шай сту пе нi на кон кур се «За ла тое 
пя ро «Бе лай Ру сi», — рас ка за ла 16-га-
до вая аў та рка.

За ста ец ца да даць, што Да р'я бы ла 
ўдзель нi цай на ша га твор ча га кон кур су 
ле тась i ў вы нi ку ста ла ад ной з яго пе-

ра мож цаў.


