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«Пры праў ляю 
стра вы 
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Крок да пра фе сііКрок да пра фе сіі

Ім ёныІм ёны

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе

Што дзён ныя рэ пе ты цыі, грым і дэ віз: «Ба чу мэ ту, 

не ба чу пе ра шкод». Ме на ві та ў та кім тэм пе жы ве 

і пра цуе гэ та акт ры са Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ака дэ міч на га му зыч на га тэ ат ра. Воль га Жа лез-

кая не толь кі та ле на ві тая ар тыст ка і ва ка ліст ка, 

але і вель мі ці ка вая су раз моў ні ца. З гу тар кі з ёй 

мы да ве да лі ся шмат пра яе са му, а так са ма пра 

тэ атр, у сце нах яко га і прай шла на ша су стрэ ча.

— У ва шай сям'і бы лі твор чыя асо бы ці вы «пер ша-

ад кры ва льнік» у гэ тай сфе ры?

— У баць коў тэх ніч ныя пра фе сіі, але ўсе вель мі лю-

бяць мас тац тва ва ўсіх яго пра явах. З са ма га дзя цін ства 

мы сям' ёй кож ны ты дзень ха дзі лі ў тэ ат ры, на вы стаў кі, 

на вед ва лі кан цэр ты. У кам па ніі баць коў бы лі ар тыс ты, 

так што лю боў да му зы кі і мас тац тва, як той ка заў, з 

«ку хон ных вя чо рак». Па рас ка зах ма ці я ве даю, што ба-

бу ля і дзя ду ля вель мі доб ра спя ва лі: ні ад но вя сел ле ці 

ве ча рын ка, якія ла дзі лі ся ў вёс цы, не абы хо дзі ла ся без 

іх. Ду маю, што ар тыс тызм, ва каль ныя да ныя, жа дан не 

да рыць свой та лент і лю боў гле да чу ў мя не ме на ві та ад 

ба бу лі. Але без ма мі най упарт асці і та та вай лю бо ві, упэў-

не на, на ўрад ці што-не будзь бы атры ма ла ся.

— Ці па мя та е це свой пер шы бу кет, па до ра ны ўдзяч-

ны мі гле да ча мі за вы ступ лен не?

— Гэ тыя пер шыя квет кі я ні ко лі не за бу ду! Мне бы ло 

тры га ды, на ад ным з да маш ніх ме ра пры ем стваў, гле дзя-

чы на сяб роў баць коў, якія вы дат на спя ва лі, я вы ра шы ла 

так са ма «бліс нуць» і пра спя ва ла ней кую пес ню. Усім 

вель мі спа да ба ла ся, мне апла дзі ра ва лі, і ў па да ру нак за 

вы ступ лен не гас па ды ня до ма пад нес ла тры плас ты ка выя 

цюль па ны. Вось та кі быў мой пер шы бу кет. Да рэ чы, ён да 

гэ та га ча су ста іць до ма, на гад ва ю чы аб тым пос пе ху.

— А з ча го па ча ла ся ва ша му зыч ная аду ка цыя?

— Му зы кай зай ма ю ся з пя ці га доў. Па чы на ла з гім на-

зіі-ка ле джа пры Ака дэ міі му зы кі, по тым вы ра шы лі, што 

зруч ней бу дзе ха дзіць у му зыч ную шко лу пры му зыч ным 

ка ле джы імя Глін кі, якую, да рэ чы, я пяць ра зоў кі да ла. 

І толь кі ўпар тасць ма мы і лю боў вы клад чы каў не да лі 

мне зра біць гэ та кан чат ко ва. Му зыч ную шко лу ў вы ні ку 

скон чы ла на «вы дат на» як пі я ніст ка. По тым па сту пі ла ў 

му зыч ны ка ледж на спе цы яль насць «ды ры жор (ака дэ міч-

ны хор)», які так са ма скон чы ла на «вы дат на».

На огул з пе да го га мі ў жыц ці ў мя не ней кая не ве ра год-

ная гіс то рыя. Я ўсе га ды ву чо бы па він на бы ла быць у зу сім 

ін шых вы клад чы каў, але лёс упар та вёў мя не і я аказ ва ла-

ся ў па трэб ны час у па трэб ным мес цы. Да лей па сту пі ла ў 

Бе ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мію му зы кі на ва каль ную 

ка фед ру. ВНУ скон чы ла зноў жа на «вы дат на».

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ПЕР ШЫ БУ КЕТ БЫЎ... 
ПЛАС ТЫ КА ВЫ»

Воль га ЖА ЛЕЗ КАЯ:
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Рэс пуб лі кан скі ты дзень уста ноў да дат ко вай аду ка цыі стар та ваў 4 ве рас ня. 

Га лоў ная яго мэ та — па зна ё міць на ву чэн цаў і іх баць коў з маг чы мас ця мі 

гэ тых уста ноў і іх пра па но ва мі.

У час гла баль на га раз віц ця ін тэр нэ ту і кам п'ю тар ных тэх на ло гій за ва я ваць, 

а тым больш утры маць ува гу дзя цей і пад лет каў, вель мі праб ле ма тыч на. 

Та му мно гія ўста но вы да дат ко вай аду ка цыі спра бу юць пе ра асэн са ваць 

сваё мес ца і ро лю ў но вай сіс тэ ме ка ар ды нат: ма дэр ні зу ю чы тра ды цый ныя 

на прам кі, па ра лель на раз ві ва юць і тое, што сён ня зна хо дзіц ца на хва лі 

ці ка вас ці ў пад рас та ю ча га па ка лен ня.

Вы ву чаць пра та ты па ван не і ней ра тэх на ло гіі, зай мац ца 3D-ма дэ ля ван нем, 

ін жы нер ным ды зай нам CAD і ро ба та тэх ні кай, гіс та рыч най рэ кан струк цы яй 

і аст ра но мі яй, кан стру я ваць ра дыё элект рон ныя пры ла ды і кі ра ваць 

бес пі лот ны мі ля таль ны мі апа ра та мі — вось да лё ка не поў ны пе ра лік 

за ня ткаў, якія сён ня пра па ну юць дзе цям і мо ла дзі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 

іна ва цый най і тэх ніч най твор час ці.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ГЭ ТА ВАМ 
НЕ ГУЛЬ НІ

Як аб' яд нан ні па ін та рэ сах рых ту юць да да рос ла га жыц ця?

Пер шая ў гіс то рыі ра дыё гра-

ма скла да ла ся ўся го з двух 

слоў — «Ген рых Герц». Яе 

122 га ды та му ад пра віў рус кі 

на ву ко вец Аляк сандр Па поў. 

Коль кі слоў гу чыць за дзень 

у су час ным эфі ры, пад лі-

чыць не маг чы ма. Мы за ві та лі 

на ра дыё стан цыю — «Мін-

ская хва ля» — і да ве да лі ся, 

што ад бы ва ец ца па той бок 

пры ём ні ка.

Хто ад каз вае 
за плэй-ліст?

Пра цоў ны дзень на ра дыё па чы-

на ец ца ра на. У сем га дзін у эфір 

вы хо дзіць вы пуск на він, і ад ра зу 

пас ля стар туе му зыч на-за баў ляль-

ная пра гра ма. За тое, каб раз бу-

дзіць лю дзей і на стро іць іх на ра-

бо чы лад, ад каз вае вя ду чы Аляк-

сандр БАР СКІ.

— А ка лі ў вас у са мо га ня ма на строю? 

Што та ды?

— Спа чат ку спра бую гэ та сха ваць за ба-

дзё ры мі шаб лон ны мі фра за мі, ка лі не атрым-

лі ва ец ца — за вод жу фі ла соф скія раз мо вы, 

не звы чай ныя для ра ніш ня га эфі ру. Я ж жы вы 

ча ла век, мне так са ма ча сам ба ліць га ла ва.

Ці па спя ва юць вя ду чыя вы сы пац ца? Аляк-

сандр рас каз вае пра свой гра фік: кла дзец ца 

ў га дзі ну но чы, устае ў 5.50. І так на пра ця гу 

дзе вя ці га доў. Ар га нізм на столь кі ўжо пры-

вык, што на ват у свае вы хад ныя су раз моў нік 

без бу дзіль ні ка пра чы на ец ца амаль у та кі ж 

час. Але, пры зна ец ца, што ў доў гай чар зе ў 

па лі клі ні ку ці ашчад ка су мо жа за дра маць.

Ці ка вім ся, як ад бі ра ец ца му зы ка, што гу-

чыць у эфі ры.

— Ра ней, га доў двац цаць та му, мае гус ты 

ўліч ва лі ся. Ста віў тое, што да зва ля ла му зыч-

ная ба за. Та ды я пра ца ваў на ін шай ра дыё-

стан цыі, і там быў асоб ны па кой, боль шы за 

гэ ту сту дыю, дзе за хоў ва ла ся дзе сяць ты сяч 

дыс каў. Яны ста я лі ў ша фах, як у біб лі я тэ-

цы. Гэ та быў час ра ман ты кі, — ус па мі нае 

Аляк сандр.

Ця пер жа плэй-ліст скла дае му зыч ны рэ-

дак тар зы хо дзя чы з та го, якія пес ні за раз на 

слы ху. На ра ні цу пад бі ра юц ца ды на міч ныя 

кам па зі цыі, уве ча ры гу чаць больш спа кой-

ныя. Удзень ёсць пра гра ма па за яў ках, дзе 

слу ха чы за каз ва юць ад Armіn van Buuren да 

Ста са Мі хай ла ва.

Спіс вы строй ва ец ца ў пэў ным па рад ку. 

Га дзі ну па він на ад кры ваць «га ра чая» тэ ма, 

по тым ідуць «асты лыя», але па зна валь ныя 

пес ні мі ну лых га доў, а праз дзве-ча ты ры 

кам па зі цыі — зноў хіт. З па праў кай на мяс-

цо вы кан тэнт, вя до ма: 75 пра цэн таў му зы кі 

ў эфі ры му сіць быць бе ла рус кай.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

На хва лі эфі ру,
або Адзін дзень на ра дыё

Ро ба та тэх ні ка 
да па ма гае спа сці гаць 

за ко ны фі зі кі 
і прын цы пы ме ха ні кі, 

раз ві вае 
твор чае мыс лен не 

і ло гі ку.

Карэспандэнт «Чырвонкі. Чырвонай змены» 
паспрабавала сябе ў якасці радыёвядучай.
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