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З НАГОДЫ

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

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, ды рэк-
тар — га лоў ны рэ дак тар рэ дак-
цый на-вы да вец кай уста но вы 
«Вы да вец кі до м «Звяз да», цёп-
ла па ві таў пры сут ных, па дзя ка ваў ім, 
што змаг лі знай сці час, каб тра піць 
на су стрэ чу, і прад ста віў удзель ні-
каў «круг ла га ста ла» ад но ад на му, 
хоць гэ та, хут чэй, быў крок вет лі вас-
ці: боль шасць з тых, хто са браў ся ў 
за ле гра мад ска га прэс-цэнт ра До ма 
прэ сы, даў но зна ё мыя па су мес най 
пра цы. У тым лі ку — і па ства рэн ні 
сён няш ня га тва ру «Чыр вон кі».

— Наш «круг лы стол» пры мер ка-
ва ны да 95-год дзя вы ха ду пер ша га 
ну ма ра «Чыр во най зме ны», і на зва лі 
мы яго «Гіс то рыя і су час ная пра сто ра 
ма ла дзёж най га зе ты». Сён ня мы не 
толь кі па він шу ем ад но ад на го з юбі-
ле ем кам са моль скай і ма ла дзёж най 
га зе ты, але і па шу ка ем но выя трэн-
ды. Асноў ная част ка гіс то рыі вы дан ня 
звя за на з кам са мо лам, з га лоў най 
ма ла дзёж най ар га ні за цы яй на пра ця-
гу мно гіх дзе ся ці год дзяў. Сён ня яно 
за рэ гіст ра ва на ме на ві та як «Чыр вон-
ка. Чыр во ная зме на». І ў са мой гэ тай 
наз ве — по вязь ча соў і па ка лен няў. 
Та кім чы нам, што за ста ло ся ў мі ну-
лым і што за па тра ба ва на сён ня?

Ва лян ці на МЯ ШЧЭР СКАЯ, 
га лоў ны спе цы я ліст упраў лен-
ня дру ка ва ных СМІ і знеш ніх 
су вя зяў Мі ніс тэр ства ін фар-
ма цыі:

— У ма ім ра зу мен ні 95 га доў — вя-
лі кі жыц цё вы ад рэ зак. Коль кі за гэ ты 
час ад бы ло ся важ ных гіс та рыч ных 
па дзей, якія змя ні лі лёс усёй кра і ны! 
І ва ўсіх іх мо ладзь пры ма ла са мы 
не па срэд ны ўдзел.

Вы хад 21 кра са ві ка 1921 го да 
пер ша га ну ма ра азна чаў не прос-
та з'яў лен не но вай га зе ты: на свет 
на ра дзі ла ся ро да на чаль ні ца ма ла-
дзёж най прэ сы Бе ла ру сі. Я з вя лі кім 
за да валь нен нем пра чы та ла юбі лей-
ны ну мар «Чыр вон кі». Ён змя шчае 
столь кі ці ка вых звес так! І вя лі кі дзя-
куй жур на ліс там, якія ро бяць га зе ту 
сён ня, — за тое, што знай шлі су пра-
цоў ні каў, якія ства ра лі «Чыр во ную 
зме ну» ра ней. Рас ка за лі пра не вя-
до мых лі та ра та раў, якія гур та ва лі ся 
спа чат ку ва кол «Крас ной сме ны», 
а по тым «Чыр во най зме ны» і якія 
паз ней ста лі сла ву ты мі бе ла рус кі мі 
пісь мен ні ка мі і паэ та мі. Гэ та бы ла 
цэ лая пле я да! Доб ра ўяў ляю са бе ве-
ча ры, на якіх у 1920-я га ды мо ладзь 
збі ра ла ся і спра ча ла ся да хры па ты 
на конт та го, якой па він на быць га-
зе та. І ў вы ні ку яна бы ла жы вой, та-
му што ў кож ны ну мар уклад ва ла ся 
ду ша. Вель мі важ най па дзе яй, лі чу, 
стаў пе ра ход га зе ты праз тры га ды 
на бе ла рус кую мо ву.

«Чыр во ная зме на» і сён ня за хоў-
вае ўсе тра ды цыі: як ра ней яна не 
па кі да ла без ува гі ні во дзін до піс, што 
пры хо дзіў у рэ дак цыю, да ва ла пу цёў-
ку ў жыц цё тым, хто яшчэ толь кі ма-
рыў стаць жур на ліс там і пі саў у га зе ту 
як юн кар, так і сён ня пад трым лі вае 
юных аў та раў, дае ім маг чы масць вы-
ка зац ца на сва іх ста рон ках. У жур-
на ліс таў га зе ты ёсць вы раз ная гра-
ма дзян ская па зі цыя, яны за хоў ва юць 

най леп шыя тра ды цыі ай чын най жур-
на ліс ты кі, іх ма тэ ры я лы вы зна ча юц ца 
глы бі нёй і ак ту аль нас цю. «Чыр вон ка. 
Чыр во ная зме на» мае свой твар, што 
да зва ляе з ўпэў не нас цю гля дзець у 
заўт раш ні дзень.

Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, дэ пу-
тат Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, член Па ста ян най 
ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч-
най куль ту ры, ся мей най і ма ла-
дзёж най па лі ты цы:

— «Чыр во ную зме ну» я па мя таю 
яшчэ са свай го юнац тва, ка лі вы піс-
ваў яе школь ні кам у стар шых кла сах. 
Га зе та заў сё ды бы ла ці ка вай: і ка лі 
бы ла га лоў ным дру ка ва ным ор га нам 
кам са мо ла, і ў пе ра ход ныя ча сы, за-
ста ец ца та кой яна і сён ня. Но вае па-
ка лен не ідзе ў на гу з ча сам, і «Чыр-
вон ка» ад яго не ад стае.

На ша пар ла менц кая ка мі сія за ці-
каў ле на ў тым, каб у мо ла дзі пры-
сут ні чаў пэў ны ма раль ны стры жань. 
Мо ладзь без ідэа ла гіч ных уста но вак 
іс на ваць не мо жа, та му што ва ку ум 
аба вяз ко ва за поў ніц ца. Але хто і чым 
яго за поў ніць? Што гэ та бу дзе: па-
зі тыў ці не га тыў? Па га дзі це ся, ёсць 
прын цы по вая роз ні ца...

Мы па він ны да ваць ма ла дым лю-
дзям пра віль ны ідэа ла гіч ны па сыл, 
за ра джаць іх, скі роў ваць у пра віль-
ным на прам ку. І, вя до ма, здо ра ва, 
ка лі гэ та бу дзе ра біць ма ла дзёж ная 
га зе та, якой да вя ра юць яе чы та чы.

На жаль, сён ня пад піс ка зні жа ец-
ца на ўсе дру ка ва ныя вы дан ні. Ды 
і мо ладзь у асноў ным жы ве ў вір ту-
аль най пра сто ры. Ін тэр нэт-рэ сур-
сы, якія іс ну юць за кошт рэ кла мы, 
моц на пад ры ва юць ты ра жы. Але за 
сваю ні шу ў ін тэр нэт-пра сто ры аба-
вяз ко ва трэ ба зма гац ца. Ня хай гэ-
та бу дзе элект рон ная пад піс ка, але
пад піс ка плат ная (па гэ тым шля ху 
ідуць СМІ ў еў ра пей скіх кра і нах). Ра-
зу мею, што ад на му вы дан ню змя ніць 
сі ту а цыю не пад сі лу, та му гэ та па-

ві нен быць ка лек тыў ны крок з бо ку 
дру ка ва ных СМІ.

Зы чу ва ша му ка раб лю з яго моц-
най пра фе сій най ка ман дай упэў не на 
ру хац ца на хва лях ін фар ма цыі на пе-
рад і пра ца ваць на ка рысць мо ла дзі, 
каб яна ста ла пад аў жаль ні цай цу доў-
ных тра ды цый. У тым лі ку і тра ды цый 
у жур на ліс ты цы. Ня хай ма ла дыя лю-
дзі, як і мы ў свой час, вы хоў ва юц ца 
на та кіх цу доў ных га зе тах, як «Чыр-
во ная зме на».

Іло на НЕ МА ВА, на чаль нік ад-
дзе ла ар га ні за цый най ра бо ты і 
ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства куль-
ту ры:

— Ад імя мі ніст ра куль ту ры і ўся го 
ка лек ты ву на ша га ве дам ства ха це ла-
ся б па дзя ка ваць су пра цоў ні кам хол-
дын га «Звяз да» і га зе ты «Чыр вон ка. 
Чыр во ная зме на». Вы на шы даў нія 
сяб ры і ін фар ма цый ныя парт нё ры. 
Зра зу ме ла, мы за ці каў ле ны ў тым, каб 
га зе та яшчэ больш пі са ла пра куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы, тым больш у Год 
куль ту ры. Мы ча ка ем ад жур на ліс таў 
экс перт ных ацэ нак на шых ме ра пры-
ем стваў і ўся го та го, што ро біць куль-
тур ная га лі на кра і ны.

Тац ця на ДРА ПА КО ВА, га-
лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня 
са цы яль най, вы ха ваў чай і ідэа-
ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі:

— У рэа лі за цыі дзяр жаў най ма ла-
дзёж най па лі ты кі «Чыр вон ка.Чыр во-
ная зме на» — наш га лоў ны парт нёр. 
Усе ме ра пры ем ствы, што рэа лі зоў-
ва лі ся ў Год мо ла дзі, апе ра тыў на ад-
люст роў ва лі ся на ста рон ках га зе ты. 
Але Год мо ла дзі ў нас не за кан чва ец-
ца ні ко лі. Та му мы вель мі спа дзя ём ся і 
на да лей шае плён нае су пра цоў ніц тва. 
Упэў не ны, што заў сё ды мо жам раз ліч-
ваць на да па мо гу пра фе сі я на лаў.

Ула дзі мір КАСЬ КО, да-
цэнт ка фед ры пе ры я дыч на га 
дру ку Ін сты ту та жур на ліс ты-
кі БДУ, кан ды дат фі ла ла гіч-
ных на вук, рэ дак тар га зе ты 
ў 1974 — 1981 га дах:

— Трэ ба ска заць, што «Чыр вон ка» 
бы ла най ста рэй шай кам са моль скай 
га зе тай ва ўсім бы лым СССР. Пер-
шы ну мар ко ліш няй «Крас ной сме-
ны» вый шаў на тры га ды ра ней за 
«Ком со моль скую пра вду». У свой час 
га зе та па бы ва ла на ват у кос ма се, ку-
ды быў «ка ман дзі ра ва ны» яе «спе цы-
яль ны ка рэс пан дэнт» Пётр Клі мук. Я 
па мя таю, як лю біў і па ва жаў вы дан не 
Пётр Мі ро на віч Ма шэ раў. Та му гэ тая 
га зе та, без пе ра боль шан ня, з вя лі кай 
гіс то ры яй. Цяж ка на ват уя віць, коль кі 
спраў і па чы нан няў бы ло іні цы я ва на 
«Чыр вон кай» у са вец кія ча сы, пры-
чым як у маш та бах цэ лай кра і ны, так 
і ў асоб ных га ра дах і вёс ках.

Да та го ж яна да ла бі лет у бу ду чы-
ню мно гім бе ла рус кім пісь мен ні кам 
— ледзь не кож ны кла сік хоць раз 
дру ка ваў ся на яе ста рон ках. Пят русь 
Броў ка, Іван Ме леж, Іван Ша мя кін — 
усе яны па чы на лі ў нас.

Ця пер мно гія ка жуць, што гра-
мад скае аб мер ка ван не сы хо дзіць у 
ін тэр нэт, што га зе ты ўжо не ма юць 
ра ней ша га ўплы ву на лю дзей. Але, на 
маю дум ку, тыя, хто ад дае пе ра ва гу 
дру ка ва на му сло ву, заў сё ды за ста-

нуц ца. Я да гэ туль не лі чу дзень паў-
на вар тас ным, ка лі не па чы таю пе ры-
ё ды ку, у тым лі ку лю бі мыя «Звяз ду» 
і «Чыр вон ку». І гэ та пры тым, што 
ін тэр нэ там я так са ма ка рыс та ю ся.

Ула дзі мір МА КА РАЎ, на-
чаль нік упраў лен ня ін фар ма-
цыі – прэс-сак ра тар га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо-
ты Мі ніс тэр ства аба ро ны:

— Ха чу пад крэс ліць, што Бе ла-
русь — ад на з рэд кіх дзяр жаў у све це, 
якая не здрадж вае сва ёй са праўд-
най гіс то рыі. І гэ та вель мі важ на, бо 
боль шасць на цый, якім да во дзіц ца 
пе ра жыць тое, што прый шло ся нам, 
не вы жы ва юць.

Пы тан не ў тым, якія праб ле мы 
ста яць пе рад СМІ сён ня. І спра ва не 
толь кі ў ін тэр нэ це. У су вя зі з імк лі-
вым раз віц цём ін фар ма цый ных і ін-
шых тэх на ло гій раз горт ва юц ца два 
гла баль ныя пра цэ сы: раз віц цё вір-
ту аль най пра сто ры і па ра лель ны ёй 
— пры ход у ін тэр нэт но вых ге ні яў, у 
тым лі ку жур на ліс таў і пісь мен ні каў. 
Та кім чы нам, су тык нуц ца два пра ек-
ты: ча ла вец тва і нэ так ра тыі — ула-
ды се так. І мы ве рым, што ў гэ тым 
су праць ста ян ні пе ра мо жа ча ла век. 
Пад мур кам для пе ра мо гі ста не як-
раз на ша вя лі кая гіс то рыя, у тым лі ку 
XX ста год дзя, і не апош нюю ро лю ў 
гэ тым ады гра юць та кія вы дан ні, як 
«Чыр вон ка».

Сяр гей КЛІ ШЭ ВІЧ, дру гі сак-
ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі:

— Да лё ка не кож нае вы дан не 
мо жа пра іс на ваць та кі доў гі тэр мін 
і за спець столь кі роз ных эпох, як гэ-
та бы ло з «Чыр вон кай»: з'яў лен не 
са вец кай дзяр жа вы, Вя лі кая Ай чын-
ная вай на, пад час якой вы хад га зе ты 
не спы няў ся, пас ля ва ен ны пе ры яд... 
Ве даю гэ та, бо сам пі шу на ву ко вую 
пра цу на тэ му кам са моль ска га ру ху, 
і ня даў на зна ё міў ся з ра ры тэт ны мі 
ну ма ра мі га зе ты.

Вя до ма, сён няш няя «Чыр вон ка» 
— гэ та ўжо да лё ка не тое кам са-
моль скае вы дан не, якім яно бы ло ў 
1920-я га ды і паз ней, у са вец кія ча-
сы. На наш по гляд, клю ча вая пе ра-
ва га га зе ты за клю ча ец ца ў тым, што 
яна вы хо дзіць на бе ла рус кай мо ве. 
Ме на ві та за гэ тым — бу ду чы ня. Да-
рэ чы, і Са юз мо ла дзі ця пер ак тыў на 
зай ма ец ца праб ле май на цы я наль на-
га ад ра джэн ня, вяр тан ня тра ды цый. 
Спа дзя ём ся, што «Чыр вон ка» ста не 
свое асаб лі вым ру па рам на шай пра-
цы ў гэ тым кі рун ку.

І гэ та не прос та сло вы, бо мы і ця-
пер рэа лі зу ем су мес ны пра ект пад 
наз вай «Скар бон ка доб рых спраў», 
у якім рас па вя да ем пра даб ра чын-
ныя ак цыі ўдзель ні каў на шай ар га ні-
за цыі. Та кім чы нам спра бу ем па даць 
прык лад ас тат няй мо ла дзі. Ду маю, у 
хут кім ча се ра зам рэа лі зу ем ін шыя 
ці ка выя за ду мы, тым больш што ў 
нас іх ха пае.

Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, га лоў-
ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла-
досць»:

— Мне хо чац ца па він ша ваць 
«Чыр вон ку» з днём на ра джэн ня і, 

без умоў на, па дзя ка ваць за тое, што 
вель мі час та ў рэ дак цыі «Ма ла до сці» 
раз да юц ца зван кі з пра па но вай вы-
слаць урыў кі про зы на шых аў та раў 
для іх пуб лі ка цыі ў ма ла дзёж ным да-
дат ку. Рых та ваць гэ тыя фраг мен ты 
вель мі ад каз на, ці ка ва і пры ем на. 
Мы пры дум ля ем асаб лі выя, не та кія, 
як у ча со пі се, да вед кі пра ма ла дых 
пісь мен ні каў і аба вяз ко ва па ве дам-
ля ем аў та рам, што іх тво ры тра пі лі 
не толь кі ў «Ма ла досць», але яшчэ і 
ў «Чыр вон ку». Пэў на, мне па ве дам-
лен не та кой ін фар ма цыі да стаў ляе 
на ват больш аса ло ды, чым са мо му 
ма ла до му аў та ру.

Я ха це ла б ска заць не пра ін тэр-
нэт-пра сто ру, а ўво гу ле, пра тое, якая 
сён ня мо ладзь. Адзін з аў та раў «Ма-
ла до сці» на пі саў»: «Ка жуць, су час ная 
мо ладзь ні аб чым не ду мае, ні да 
ча го не здоль ная. Час цей не ка жуць, 
а кры чаць. І ў боль шас ці сва ёй гэ тыя 
кры кі не ма юць пад са бой фун да-
мен ту. Лю дзям прос та зда ец ца, што 
яны бы лі ін шы мі, што яны ха це лі, яны 
маг лі...»

Га лоў нае пы тан не, якое ста іць пе-
рад на мі, — «пра што і як раз маў ляць 
з ма ла ды мі?» Мяр кую, што для та го, 
каб пад трым лі ваць кан такт з мо лад-
дзю і мець з ёй доб рыя ста сун кі, не 
трэ ба ні чо га вы дум ляць, трэ ба прос та 
быць са мі мі са бой. І га ва рыць, хут чэй, 
мо вай ары гі наль най мен шас ці, чым 

стан дарт най боль шас ці. Бо ма ла дыя 
сён ня раз бу ра юць вель мі мно гія стэ-
рэа ты пы і пры му ша юць ду маць пра 
па ра дак саль нае. Я лі чу, што ка лі чы-
та чы «Чыр вон кі» і «Ма ла до сці» так 
ду ма юць і так пі шуць, то для та кой 
мо ла дзі мож на пе ра вяр нуць го ры, і 
мы су мес на бу дзем гэ та ра біць.

На тал ля КАР ПЕН КА, пер шы 
на мес нік га лоў на га рэ дак та ра 
«Звяз ды»:

— «Чыр во ная зме на» бы ла пер-
шай га зе тай у ма ім жыц ці, са май 
га лоў най і са май лю бі май — ёй я 
ад да ла амаль 20 га доў. І ця пер ха чу 
ска заць вя лі кі дзя куй усім, хто спры-
чы ніў ся да гіс то рыі «Чыр вон кі», за 
тую твор чую ат мас фе ру, што заў сё-
ды па на ва ла ў рэ дак цыі, а так са ма 
тым, хто ро біць яе сён ня.

Пе рад пра вя дзен нем гэ та га «круг-
ла га ста ла» я доў га раз ва жа ла над 
пы тан нем: а што з ся бе сён ня ўяў-
ляе «Чыр вон ка» на ме дый ным по лі? 
Мы ка жам, што гэ та га зе та, у якой 
ма ла дыя пі шуць для ма ла дых і пра 
ма ла дых. На маю дум ку, вы дан не ў 
пер шую чар гу рас каз вае гіс то рыі тых, 
хто не за да во ле ны сва ёй сён няш няй 
план кай, хто хо ча раз ві вац ца і не ста-
яць на мес цы, хто за ста ец ца ці каў ным 
да жыц ця. Па-дру гое, на шы чы та чы і 
ге роі — гэ та тыя, хто лю біць сваю ра-
дзі му, хо ча ве даць сваю гіс то рыю, па-
ва жае сваю мо ву і куль ту ру. Па-трэ-
цяе, гэ та чу лыя і мі ла сэр ныя лю дзі, 
якія да па ма га юць тым, ка му сён ня 
цяж ка. Пад агуль ня ю чы – гэ та вы дан-
не для су час най, не за кам плек са ва-
най, талерантнай мо ла дзі, ад кры тай 
све ту. І, на ра дасць, пе ра важ ная яе 
боль шасць — ме на ві та та кая.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, 
Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ЭХ, МА ЛА ДАЯ!..

«Клю ча вая пе ра ва га га зе ты 
за клю ча ец ца ў тым, 
што яна вы хо дзіць 
на бе ла рус кай мо ве. Ме на ві та 
за гэ тым — бу ду чы ня».

Ганаровую грамату ад Міністэрства інфармацыі атрымлівае Сяргей Расолька.

«Падзякай» ад БРСМ ушанавана Надзея Бужан (злева), «Падзякай» 
ад Міністэрства культуры — Алена Драпко.
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Нагрудным знакам БРСМ «За поспехі ў працы» 
ўзнагароджаны Яраслаў Лыскавец.


