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Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

* * *
Пер шы «сур' ёз ны» верш 

Ган на на пі са ла ў шко ле і 

пры свя ці ла яго стар ша клас-

ні ку, у яко га бы ла за ка ха ная. 

Са праўд ны паэ тыч ны шлях 

дзяў чы на па ча ла на дру гім 

кур се ўні вер сі тэ та, ка лі па-

сту по ва пачаў афарм ляц ца 

яе ін ды ві ду аль ны стыль.

— Я пе ра ста ла рыф ма-

ваць дзея сло вы. Мне не ці ка-

ва чы таць вер шы кла січ на га 

пла на. У іх нель га да ду маць 

ча гось ці свай го, — лі чыць 

па эт ка. — На мя не моц на 

паў плы ваў ра ман «Мы» Яў-

ге на За мя ці на. Хоць твор 

і на пі са ны ў про зе, мно гія 

фра зы, зна кі пры пын ку чы-

тач мо жа рас шыф ра ваць 

так, як ён сам та го хо ча. Па-

доб на га эфек ту я да бі ва ю ся 

ў сва іх вер шах.

Дзяў чы на на тхня ец ца 

твор час цю Ула дзі мі ра Ма я-

коў ска га, Ве ры Па лаз ко вай, 

Яў ге на Соя. Ган на не ўтой-

вае: не ка то рыя мас тац кія 

пры ёмы яна пад гле дзе ла ў 

лю бі мых паэ таў. Ад нак вы-

ка рыс тоў вае іх ва ўлас най 

ін тэр прэ та цыі.

—  На прык лад, ёсць вы-

раз «as you wіsh» (ад англ. 

«як па жа да еш». — Аўт.), 

а ў рус кай мо ве бяс кон цая 

коль касць дзея сло ваў з 

кан чат кам «ишь». Атрым лі-

ва ец ца не ба наль ная рыф-

ма, якую я вель мі люб лю. 

З да па мо гай анг лій скай мо-

вы ўзні кае ці ка вая гуль ня 

слоў. Ад ной чы мне ў га ла-

ву прый шоў вы раз «больш, 

чым more». Гэ та пра маш-

та бы — мож на пе ра вес ці 

як «больш, чым больш». 

І ад на ча со ва пра чы таць як 

«больш, чым мо ра», — тлу-

ма чыць Ган на.

Дзяў чы на пры зна ец ца, 

што ў яе доб ра раз ві та аса-

цы я тыў нае мыс лен не і зро-

ка вая па мяць. Ёй па ста ян на 

ві зу аль на ўяў ля юц ца роз ныя 

сло вы і ва ры я цыі іх па ста-

ноў кі. Па эт ка на ват ства рае 

неа ла гіз мы.

—  Ня даў на пры ду ма ла 

сло ва «су бот ні чаць». Гэ та 

азна чае — па во дзіць ся бе ў 

ра бо чы дзень так, быц цам у 

ця бе вы хад ны, — тлу ма чыць 

Ган на. — Я ўдзяч ная ма ме 

за тое, што ў дзя цін стве яна 

чы та ла мне шмат кні жак. 

Ка ра ні май го ўнут ра на га 

фі ло ла га ідуць ад туль.

* * *
З 2013 го да свае вер шы 

Ган на вы клад вае ў гру пе ва 

«УКан так це». Доў гі час дзяў-

чы на пра гэ та ні ко му не рас-

каз ва ла. На «па блік» бы ло 

пад пі са на ўся го пяць ча ла век, 

якіх па эт ка на ват не ве да ла.

—  Вер шы мож на 

за хоў ваць роз ны мі 

спо са ба мі: у сшыт-

ку, у на тат ках на 

тэ ле фо не, ды хоць у вы гля-

дзе за пі сак на ха ла дзіль ні ку. 

Мне ж зруч на бы ло раз мя-

шчаць іх у са цы яль най сет-

цы. Так я ба чы ла хра на ло-

гію сва ёй твор час ці. Час та 

пра горт ва ла «сця ну» гру пы і 

гля дзе ла, як змя ня ец ца мой 

стыль, на строй, — ка жа су-

раз моў ні ца.

Пас ля пуб лі ка цыі збор-

ні ка коль касць удзель ні каў 

«па блі ка» ўзрас ла да ся мі-

сот ча ла век. Па эт ка ак тыў-

на спра буе пры цяг нуць аў-

ды то рыю.

—  Я ад на ча со ва і па эт, 

і SMM-спе цы я ліст, — жар-

туе Ган на. — Ця пер вер шы 

ў гру пу вы клад ваю толь кі ў 

пэў ны час, су пра ва джаю іх 

пры го жы мі ма люн ка мі. Рэ-

кла мую свой «па блік» праз 

ін шыя ста рон кі ў са цы яль-

най сет цы.

* * *
Га лоў ную пры чы ну, па 

якой Ган на вы ра шы ла апуб-

лі ка ваць збор нік, яна тлу ма-

чыць так:

—  Мас так мо жа па ма-

цаць сваю кар ці ну, а вось 

паэ ту ў гэ тым пла не больш 

скла да на. Для мя не важ на 

лі та раль на да кра нац ца да 

вер шаў. Пра во дзіць ру ка мі 

па на дру ка ва ных рад ках — 

асаб лі вае за да валь нен не.

Ка лі на ра дзі ла ся ідэя 

збор ні ка, у дзяў чы ны бы ло 

толь кі 30 вер шаў. Яна вы ра-

шы ла: «На пі шу 50 — зай му-

ся пуб лі ка цы яй». Праз тры 

ме ся цы мэ та бы ла да сяг ну-

та. Ган на па дзя лі ла ўсе свае 

вер шы на тры гру пы.

—  Пер шая част ка збор ні-

ка — пра за ка ха насць, дру-

гая — пра лю боў ныя па ку ты 

ка хан ня, а трэ цяя — фі ла-

соф ская. Усё як у жыц ці: ты 

ўлюб ля еш ся; ка лі па чуц ці 

пра хо дзяць, та бе ба лю ча; 

по тым боль сла бее, і ты па-

ва роч ва еш ся тва рам да ся-

бе, раз ва жа еш пра тое, хто 

ты ў гэ тым све це. Ёсць яшчэ 

чац вёр тая част ка, у якой уся-

го адзін верш. Ён да но сіць 

дум ку, што, коль кі б ты ні 

пра во дзіў ча су са сва ім ася-

род дзем, унут ры ты ўсё роў-

на адзін, — ка жа па эт ка.

Ган на вы зна чы ла пас ля-

доў насць вер шаў, пры ду-

ма ла за га ло вак для кож най 

част кі, па да бра ла ілюст-

ра цыі. Вок лад ку дзяў чы на 

звярс та ла са ма стой на ў 

пра гра ме Photoshop. Наз ва 

збор ні ка —«SANN» — за-

шыф ра ва ныя імя і проз ві-

шча па эт кі. А по бач з ім на 

вок лад цы фра за-тлу ма чэн-

не — «чы таць як сон ца».

І вось га лоў ны этап  — 

зва нок у вы да вец тва. Зра-

біць яго дзяў чы на доў га не 

ад важ ва ла ся.

— Бы ло страш на ва та 

па каз ваць чу жо му ча ла-

ве ку свае вер шы. Але мне 

па шан ца ва ла, ка лі я на-

рэш це знай шла пры дат нае 

вы да вец тва, — рас каз вае 

Ган на.

Для прэ зен та цыі збор ні ка 

па эт ка аран да ва ла па мяш-

кан не. Ме ра пры ем ства не 

рэ кла ма ва ла — за пра сі ла 

толь кі тых, з кім бы ла га то ва 

па дзя ліц ца аса біс тым.

— Пе рад чы тан нем хва-

ля ва ла ся. На ват не ча ка ла, 

што прый дзе шмат лю дзей. 

Але ка лі ўсе по гля ды бы лі 

скі ра ва ныя на мя не, рап там 

ад чу ла, што га то ва да рыць 

усім сваю ста ноў чую энер ге-

ты ку. Гэ та не ве ра год на!

* * *
— Мы з ма май шмат ра-

зоў спра ба ва лі га та ваць 

буль бу ў ду хоў цы, але яна 

ча мусь ці не за пя ка ла ся. Мы 

не ра зу ме лі, у чым спра ва, 

па куль ад ной чы на шы зна ё-

мыя не па ра і лі па ста віць ду-

хоў ку на ін шы рэ жым. Пас ля 

гэ та га вы пад ку я на пі са ла 

верш, у якім га во рыц ца, што 

нель га ра біць ад но і тое ж і 

спа дзя вац ца на ін шы вы нік. 

Так, як са праўд ны бе ла рус-

кі па эт, я на тхні ла ся буль-

бай, — смя ец ца Ган на.

Ка лі ка заць сур' ёз на, 

дзяў чы ну больш за ўсё 

натхня юць лю дзі.

— Я пі шу вер шы пра свае 

ўза е ма ад но сі ны з гра мад-

ствам. Гу чыць ба наль на. 

Ад нак на тое і іс ну юць ты-

ся чы аў та раў, каб кож на му 

чы та чу штосьці прый шло ся 

да спа до бы, — сцвяр джае 

па эт ка. — Твор час цю я ха чу 

па ка заць, што быць сен ты-

мен таль ным — нар маль на, 

лю быя ду шэў ныя пе ра жы-

ван ні — гэ та пры го жа.

Ган на ні ко лі не пры му ша-

ла ся бе пі саць. Адзі нае — 

яна імк нец ца не ўпус каць 

ім пульс. Жа дан не тва рыць 

пры хо дзіць і ў дзве га дзі ны 

но чы, і за ру лём аў та ма бі ля, 

і пры раз мо ве з сяб роў кай.

— Я «стра ці ла» не каль-

кі вер шаў прос та та му, што 

свое ча со ва не за пі са ла дум-

ку, — пры зна ец ца дзяў чы-

на. — Ста ра юся ў мен шую 

коль касць слоў змяс ціць як 

ма га больш сэн су, бо ця пер 

у лю дзей ня ма ча су чы таць 

паэ мы.

* * *
Ган на ўсур' ёз за дум ва-

ец ца аб ства рэн ні дру го га 

збор ні ка. Ад нак па куль ма-

тэ ры я лу для яго не да стат-

ко ва. Най блі жэй шая мэ та —  

сто вер шаў.

— У мя не ёсць зна ё мыя, 

якія так са ма пі шуць іх. Да-

ве даў шы ся пра мой во пыт, і 

яны пла ну юць апуб лі ка ваць 

збор нік. Гэ та ідэя ця пер не 

зда ец ца не здзяйс няль най. 

Тут ня ма ні чо га скла да на-

га, га лоў нае — ра шу часць 

і ўпэў не насць у тым, што 

твая твор часць бу дзе ка-

мусь ці ці ка вая, — лі чыць 

су раз моў ні ца. — Ка жуць, 

паэ зія па мі рае. Аб са лют на 

не згод ная. Яна ві даз мя-

ня ец ца, эва лю цы я нуе, але 

жы ве. За раз паэ там больш 

скла да на: усё ўжо ство ра на 

да іх, за ста ец ца толь кі кам-

бі на ваць сло вы, гу ляць з імі. 

Гэ тым я і зай ма ю ся.

P.S. Па эт ка пры зна ла-

ся, што па-бе ла рус ку вер-

шы ні ко лі не пі са ла. Ад нак 

ін тэр в'ю на тхні ла Ган ну на 

экс пе ры мент.

З'я ві ла ся на ма ім 

па ро зе,

ззя еш ва чы ма.

Ты па доб на

да сло ваў леп шых

у вер шах і про зе.

Ці гэ та маг чы ма:

быць са май пры го жай

іс то тай у пры ро дзе?..

Дзе ты ця пер?

не ве даю ні чо га,

як той са мы Джон Сноў.

Па збаў мя не

ад асця ро гі

не ўба чыць твае во чы

зноў.

Ган на КО САР.

«Не ву чы ву чо на га»
Пад та кой наз вай БДУ і Бел тэ ле ра дыё кам па нія за-

пус ці лі су мес ны пра ект. Ён ары ен та ва ны на школь-

ні каў і мае на мэ це па пу ля ры за цыю на ву кі ся род мо-

ла дзі, а так са ма дзей насць ма ла дых ву чо ных БДУ.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе ВНУ, кож ны вы пуск пры све-

ча ны ад ной з на ву ко вых сфер, ахоп лі ва ю чы гу ма ні тар ныя 

і пры ро да знаў чыя дыс цып лі ны. Ге ро і сю жэ таў — та ле на-

ві тыя дзе ці і ма ла дыя ву чо ныя БДУ, якія спе цы я лі зу юц ца 

на кан крэт ным прад ме це.

Пад час ба та лій ге ро ям трэ ба не толь кі пра дэ ман стра ваць 

ве ды, але і па ка заць кем лі васць і не стан дарт насць ра шэн ня 

пра па на ва на га за дан ня. Пе ра мож цу ў гэ тым спа бор ніц тве вы-

зна чыць гля дач шля хам ад кры та га га ла са ван ня ў са цы яль най 

сет цы «УКан так це» httрs://vk.соm/ріnсоdе_b2

Уні каль насць пра ек та за клю ча ец ца ў аў тар скім скла-

дзе. Іні цы я ты ва, кан цэп цыя і рэа лі за цыя пра ек та цал кам 

на ле жаць сту дэн там БДУ — трэ ця курс ні цам фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі Ган не Гу кіш і Да р'і Кук се. Кі раў ні ком пра ект-

на га ма ла дзёж на га ка лек ты ву вы сту пі ла за гад чы ца ка-

фед ры тэ ле ба чан ня і ра дыё вя шчан ня Але ся Кузь мі на ва.

Тэ ма тыч ная руб ры ка вы хо дзіць што ты дзень на тэ ле ка-

на ле «Бе ла русь 2» па се ра дах у 15.45 у рам ках інтэр ак-

тыў най ма ла дзёж най пра гра мы «Пін_код».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Як тра піць у дзі ця чы 
тэх на парк?

Да след чы пра ект, тэст і гу тар ка
Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла па ра дак ад бо-

ру на ву чэн цаў у На цы я наль ны дзі ця чы тэх на парк 

для за сва ен ня пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі 

адо ра ных дзя цей і мо ла дзі. Ад па вед ная па ста но ва 

раз ме шча на на сай це На цы я наль на га пра ва во га 

інтэрнэт-пар та ла.

Ад бор бу дзе вес ці ся, як пра ві ла, з лі ку на ву чэн цаў 

9—11-х кла саў уста ноў, якія рэа лі зу юць пра гра мы агуль-

най ся рэд няй аду ка цыі і спе цы яль най аду ка цыі на ўзроў ні 

агуль най ся рэд няй. Тэр мі ны яго пра вя дзен ня вы зна ча юц ца 

дзі ця чым тэх на пар кам і раз мя шча юц ца на сай це ўста но вы 

не паз ней чым за 20 ка лян дар ных дзён да па чат ку.

Ад бор бу дзе пра во дзіц ца экс перт ным са ве там дзі ця ча га 

тэх на пар ка ў тры эта пы. Для ўдзе лу ў пер шым з іх на ву чэ-

нец на кі роў вае на сайт дзі ця ча га тэх на пар ка пра ект (ра-

бо ту) да след ча га ха рак та ру ў вы гля дзе фай ла ў фар ма це 

PDF. Пра ек ты, якія на бра лі най боль шую коль касць ба лаў, 

да пус ка юц ца да на ступ на га эта пу. Да ўдзе лу ў дру гім эта пе 

без пра хо джан ня пер ша га да пус ка юц ца так са ма пе ра мож-

цы, пры зё ры між на род ных і рэс пуб лі кан скіх аду ка цый ных 

ме ра пры ем стваў, удзель ні кі за ключ на га эта пу рэс пуб лі-

кан скіх аду ка цый ных ме ра пры ем стваў, пе ра мож цы або 

пры зё ры аб лас ных (мінск ага га рад ско га) эта паў та кіх ме ра-

пры ем стваў. Пад час дру го га ад бо рач на га эта пу на ву чэн цы 

вы кон ва юць тэс та выя за дан ні на вы зна чэн не ўзроў ню іх 

тэх ніч на га, ана лі тыч на га і пра сто ра ва га мыс лен ня. На трэ-

цім эта пе пра ду гле джа на су бя се да ван не, па вы ні ках яко га 

фар мі ру юц ца гру пы для на ву чан ня па пэў ных кі рун ках.

Школь ні кі, якія на бра лі най боль шую су му ба лаў па вы ні-

ках дру го га эта пу, ма юць пер ша чар го вае пра ва на за лі чэн не 

для на ву чан ня па кі рун ку, на зва ным імі пры па да чы за яў кі. 

Ас тат нім на ву чэн цам мо жа быць да дзе на маг чы масць на ву-

чан ня па ін шых кі рун ках пры на яў нас ці ва кант ных мес цаў.

Так са ма па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі быў за цвер-

джа ны па ра дак рэа лі за цыі ў На цы я наль ным дзі ця чым 

тэх на пар ку аду ка цый най пра гра мы да дат ко вай аду ка цыі 

адо ра ных дзя цей і мо ла дзі. Яна скі ра ва на на вы яў лен не 

і раз віц цё ў вуч няў здоль нас цяў да на ву ко ва-да след чай і 

вы на ход ніц кай дзей нас ці, раз лі ча на на воч ную і за воч ную 

фор мы атры ман ня аду ка цыі. Пры гэ тым аду ка цый ны пра-

цэс у воч най (дзён най) фор ме атры ман ня аду ка цыі ар га-

ні зу ец ца ў дзі ця чым тэх на пар ку па зме нах у на ву чаль ных 

гру пах па 7—10 ча ла век або ін ды ві ду аль на. У за воч най 

(дыс тан цый най) фор ме — толь кі ін ды ві ду аль на. Тэр мін 

атры ман ня да дат ко вай аду ка цыі ў воч най фор ме скла дае 

ад 21 да 24 ка лян дар ных дзён, у за воч най — 3 ме ся цы.

Пас ля за сва ен ня на ву чэн цам змес ту аду ка цый най пра-

гра мы дзён най фор мы ён на пад ста ве за явы за кон ных 

прад стаў ні коў мо жа быць за лі ча ны на дыс тан цый ную фор-

му атры ман ня аду ка цыі.

На цы я наль ны дзі ця чы тэх на парк — гэ та якас на 

но вая ўста но ва аду ка цыі, скі ра ва ная на вы ха ван не 

на цы я наль най ін тэ ле кту аль най элі ты. Як мяр ку ец-

ца, што год у ім бу д зе ву чыц ца ка ля дзвюх ты сяч 

най больш адо ра ных дзя цей. Га лоў ныя кі рун кі — 

ро ба та тэх ні ка, 3D-ма дэ ля ван не, ін тэр нэт-пра ек ты, 

ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі — уся го ка ля 10. Пла-

ну ец ца, што парк пач не пра ца ваць у ста лі цы да 

1 сту дзе ня 2021 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па ста вім экс пе ры ментПа ста вім экс пе ры мент

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Як ста но вяц ца паэ та мі,
або На што твор цу мо жа на тхніць... буль ба

«Ка лі аў тар ка жа, што пі ша толь кі для ся-

бе, — не вер це. Твор ча му ча ла ве ку па трэ бен 

гля дач ці слу хач», — сцвяр джае па эт ка Ган-

на Са ба ле віч. Дзяў чы на скон чы ла эка на міч-

ны фа куль тэт БДУ, пра цуе мар ке то ла гам, 

а ў воль ны час... пі ша вер шы пад псеў да ні-

мам SANN. Ле тась яна вы пус ці ла ад най мен-

ны збор нік. Дзе ўзяць ра шу час ці, каб па-

дзя ліц ца сва ёй твор час цю? Як пры цяг нуць 

аў ды то рыю? А знай сці ўлас ны стыль? Пра 

ўсё гэ та Ган на рас ка за ла «Чырвонцы. Чыр-

вонай змене».


