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«Abіtur» 
усім 

у да па мо гу

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Хто та кі твор ца ў час імк лі вых 

тэх на ло гій? Чым ён жы ве 

і чым ды хае? Для та го каб 

знай сці ад ка зы на гэ тыя і 

ін шыя пы тан ні, мы па гу та ры лі з 

ма ла дой бе ла рус кай аў та ркай 

Ка ця ры най МА СЭ. Сё ле та 

яна скон чы ла лінг віс тыч ны 

ўні вер сі тэт. Апроч та го, 

зай ма ец ца да след чыц кай 

дзей нас цю ў га лі не лінг віс ты кі 

і паэ ты кі. Шмат ма люе — 

апош няя кні га су раз моў ні цы 

вый шла з яе ўлас ны мі 

ілюст ра цы я мі.

— Ка лі ў вас з'я ві лі ся пер шыя 

рад кі?

— У вер ша скла дан не (не ад ра зу ў 

паэ зію, ка неш не) пры вя ла ней кая аса-

біс тая да гэ та га схіль насць і дзі ця чае 

прад чу ван не, што тут ёсць неш та ці-

ка вае, хоць у мя не бы ло вель мі шмат 

ін шых за хап лен няў. Спа чат ку ні хто 

ні я ка га зна чэн ня гэ та му не на да ваў, 

бо, на пэў на, усе дзе ці ў свой час вы-

дум ля юць ней кія вер шы кі. А ў мя не ў 

пэў ны мо мант — га доў у дзе сяць — уз-

нік ла не адоль нае жа дан не... вы пус ціць 

улас ную кні гу. Як ні дзіў на, з ча сам ма-

ра ажыц ця ві ла ся, і звы чай ная дзі ця чая 

за ба ва пе ра рас ла амаль што ў пра фе сію.

— А як за раз рэ агу юць на тое, што 

вы паэ тэ са?

— У асноў ным з цікавасцю, та му што 

гэ та, ма быць, не са мы рас паў сю джа ны 

за ня так, і мно гія не зу сім уяў ля юць, што 

на са мрэч ста іць за ім. Ка лі па чы на еш рас-

каз ваць пра свае кні гі, вы ступ лен ні і на огул 

твор чую фі ла со фію, бач на, што ў су раз-

моў ні каў до сыць ска жо нае, стэ рэа тып нае 

ўяў лен не на конт та кіх рэ чаў. Але ўсё роў на 

ўсе заўж ды з вя лі кай ці ка вас цю рас пыт ва-

юць мя не.

— Вы па ча лі пі саць на рус кай мо ве, а 

по тым пе рай шлі на бе ла рус кую...

— Так ста ла ся, што мя не за цяг ну ла ў вір 

ней кіх ме ра пры ем стваў, звя за ных з род най 

мо вай — гэ та і му зы ка, і моў ныя кур сы, 

якія та ды па ча лі на бі раць па пу ляр насць. 

У той час рап там вый шаў на су вязь да лё кі 

сваяк, які даў но за хап ля ец ца бе ла ру шчы най 

і раз маў ляе на род най мо ве. Я гэ та ўсё на-

зы ваю ўда лым збе гам аб ста він — ка лі ўсё 

склад ва ец ца так, што ты прос та не мо жаш 

не звяр нуць на штось ці ўва гу. Ней кі час не 

ад важ ва ла ся пе ра хо дзіць на бе ла рус кую 

мо ву, але по тым за ха це ла ся па спра ба ваць, 

па гля дзець, што ж з гэ та га атры ма ец ца. 

У вы ні ку ў пэў ны мо мант зра зу ме ла, што 

не ха чу зноў вяр тац ца да рус кай.

— Вы лінг віст. Не ду ма лі тва рыць, на-

прык лад, на анг лій скай, фран цуз скай?

— У мя не пер шая мо ва — ня мец кая, 

якую я вы ву чаю ўжо вель мі даў но, на ёй на-

пі са ла не каль кі вер шаў. Па куль яны ча ка-

юць ці то свай го ча су, ці то ўдас ка на лен ня, 

ці то і пер ша га, і дру го га. Па куль што больш 

зай ма ю ся пе ра кла да мі — як з ня мец кай 

мо вы, так і на яе. Зра бі ла гэ та з не каль кі мі 

тво ра мі свай го лю бі ма га ня мец ка га паэ та 

Фрыд ры ха Гёль дэр лі на, твор чы вы нік быў 

апуб лі ка ва ны ў «Ма ла до сці». Пе ра кла да-

ла так са ма фі ла соф скія эсэ Хай дэ ге ра, а 

пас ля пра ца ва ла над апо вес цю «Вуч ні ў 

Са ісе» На ва лі са. Анг лій скую ве даю так са-

ма доб ра, але не на столь кі, каб зай мац ца 

лі та ра тур ны мі пе ра кла да мі.

— У вас ёсць вер шы з гра фіч ным 

аздаб лен нем...

— Я зай ма ю ся жы ва пі сам і гра фі кай до-

сыць даў но. На вед ва ла не каль кі мас тац кіх 

школ і сту дый, вы ву ча ла ака дэ міч ны ма-

лю нак. Ідэя афор міць улас ную кні гу ў мя не 

з'я ві ла ся даў но, але я ўсё ні як не маг ла 

на ма цаць па трэб ны стыль, у якім ха це ла б 

гэ та зра біць. Я ча ка ла, на ват ха це ла сваю 

па пя рэд нюю кні гу «Двай ко вы код» так са-

ма пра ілюст ра ваць, але ні чо га не вый шла. 

Та ды ў мя не не бы ло ні на тхнен ня, ні кан-

крэт ных ідэй, але больш за два га ды та му 

рап там зра зу ме ла, ча го ха чу. Па ча ла пра-

ца ваць над ілюст ра цы я мі, зай ма ла ся імі 

больш за год. Гэ та бы лі як сю жэт ныя вы явы 

ад ру кі, так і рас пра ца ва ныя на кам п'ю та ры 

ар на мен таль ныя ма ты вы. Усё по тым аб' яд-

на ла ў кні гу, і атры ма ла ся, на мой по гляд, 

вель мі год на.

— Вы са ма кры тыч ны ча ла век?

— Вель мі! І гэ так жа вост ра рэ агую на 

кры ты ку з бо ку ін шых лю дзей. Яна кож ны 

раз вы бі вае мя не з ка ля і ны, мне цяж ка пе-

ра жыць на ват дроб ныя за ўва гі. Але час цей 

за ўсё бы вае так, што спа чат ку я іх аспрэч-

ваю са ма з са бой, а по тым, ба ю чы ся са мой 

жа са бе ў гэ тым пры знац ца, ці хень ка вы но-

шу з сі ту а цыі неш та ка рыс нае. Як ні ба лю ча 

ўсве дам ляць (усмі ха ец ца), кры ты ка да па-

ма гае мне рас ці. Але не заў сё ды: лю бое 

вы каз ван не на свой ад рас вар та заўж ды 

звя раць з тым, што та бе ка жа твой унут-

ра ны суд дзя.

— А ці зда ра юц ца ў вас твор чыя кры-

зі сы?

— Вядома, у ка го іх не бы вае. Я да 

гэ та га стаў лю ся адэ кват на. Лю бы зда-

ро вы кры зіс — гэ та кры зіс рос ту. Ка лі 

ён на ды хо дзіць, зна чыць, ты рас цеш, ты 

раз ві ва еш ся.

— Ні ко лі не пры мер ва лі на ся бе ро лю 

дзі ця чай пісь мен ні цы?

— Быў мо мант, ка лі мне рап там за ха це-

ла ся па спра ба ваць пі саць каз кі, бо я вель мі 

за хап ля ю ся фальк ло рам, мі фа ло гі яй. На-

са мрэч доб рая дзі ця чая каз ка — гэ та та-

кая, якую мо жа пра чы таць і да рос лы, 

узяў шы ад туль неш та важ нае для ся бе. 

Ха це ла ся, каб мае дзе ці выхоўваліся на 

якас ных кні гах, і — так я для ся бе вы-

ра шы ла — ка лі не знай ду та го, што шу-

каю, на пі шу для іх гэ тыя каз кі са ма.

— Ха це лі б, каб на ва шы вер шы 

ства ра лі пес ні?

— Та кое ўжо ме ла мес ца. Да рэ чы, 

не каль кі кам па зі цый на пі саў мой бе ла-

рус ка моў ны сва як, пра яко га я рас па вя-

да ла на па чат ку, — Ілья Фа ля жын скі. Ён 

му зы́ ка, вы сту пае ў Бе ла ру сі і Поль шчы. 

Адзін тэкст на пі са ла спе цы яль на для та-

го, каб па клас ці яго на му зы ку. Два ін-

шыя ён пе ра пра ца ваў ужо сам. Атры ма-

ла ся, на мой по гляд, здо ра ва (смя ец ца). 

Апроч гэ та га, я шмат су пра цоў ні ча ла 

з роз ны мі му зы ка мі, з які мі мы ра зам 

ства ра лі паэ тыч на-му зыч ныя пра гра мы. 

На ма іх ім прэ зах гу ча лі гі та ра, фар тэ пі я-

на, цым ба лы. Мне ха це ла ся б і на да лей 

пра ца ваць у та кім рэ чы шчы.

— Што вам больш да спа до бы для 

чы тан ня: су час ная або кла січ ная 

лі та ра ту ра?

— Су час ная не маг чы мая без кла-

сі кі, а кла сі ка не маг чы мая без су час-

нас ці, хоць апош няе і не над та ла гіч на 

гу чыць. Я ад ноль ка ва моц на люб лю і 

пер шую, і дру гую, але да лё ка не ўсю. 

З паэ таў-кла сі каў для мя не аса біс та най-

больш важ ныя Вя ча слаў Іва наў, Фрыд рых 

Гёль дэр лін, Алесь Ра за наў, Мак сім Баг да-

но віч, Анд рэй Бе лы, Ху ан Ра мон Хі ме нес. 

З су час ных ма гу вы лу чыць Мі ха і ла Ба я-

ры на, Іга ра Ку лі ко ва, Фе лік са Ак сён ца ва, 

Га лі ну Сіў чан ка, На сту Ку да са ву. Хоць гэ та, 

зразумела, не поў ны спіс.

— Уяў ля е це, як га доў праз коль кі ва-

шы вер шы бу дуць вы ву чаць у шко ле...

— Яс на, што я не ста ла б ад маў ляц ца. 

Мя не ўжо, да рэ чы, ад ной чы за пра ша лі ў 

шко лу рас ка заць аб сва ёй твор час ці, па ка-

заць кні гі. А ад нос на ня даў на двое дзяў чат 

удзель ні ча лі ў на ву ко ва-прак тыч най кан фе-

рэн цыі з ра бо тай аб ма ёй твор час ці, пры-

чым спа чат ку на рэс пуб лі кан скім уз роў ні, 

а по тым на між на род ным. Мне гэ та бы ло 

вель мі пры ем на.

— Што вы маг лі б па ра іць пісь мен ні-

кам-па чат коў цам?

— Я ду маю, што ім, перш за ўсё, трэ ба 

знай сці ней кі свой эта лон у лі та ра ту ры. Гэ-

та мо жа быць кла сі ка або су час насць — не 

важ на. Але знай сці ўлас на га лі та ра тур на га 

гу ру трэ ба. З ім не аба вяз ко ва кан так та-

ваць, хоць, ка лі атры ма ец ца, бу дзе доб ра. 

І, па-дру гое, я, ма быць, не ра і ла б ад ра зу 

вы хо дзіць у свет са сва і мі тво ра мі, та му што 

па трэб на, каб прай шоў час, і яны са спе лі. Не 

са мі па са бе, ка неш не, а ў ра бо це. Спа чат ку 

трэ ба па ся дзець, па кор пац ца ва ўсім гэ тым, 

па спра ба ваць пі саць па-роз на му, па вы пра-

боў ваць ся бе. І толь кі ка лі аў тар бу дзе да-

стат ко ва ўпэў не ны, што тое вар та ка мусь ці 

па каз ваць, та ды і трэ ба гэ та ра біць. А маг-

чы мас цяў дзя ліц ца сва ёй твор час цю ця пер 

звыш да стат ко ва, бы ло б жа дан не.

— Чым лю бі це зай мац ца ў воль ны 

час?

— У мя не да гэ туль, як і ў дзя цін стве, 

да стат ко ва шы ро кае ко ла за хап лен няў: гэ-

та і фі ла со фія, і эт на гра фія, і мас тац тва, 

і му зы ка. Так са ма вель мі люб лю ўсё, што 

звя за на з ру хам, — тан цы, ёгу, пра гул кі 

на пры ро дзе. Пра тое, што я не ма гу і дня 

пра жыць без чы тан ня — і для ра бо ты, і для 

ду шы — і ка заць не вар та.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, сту дэнт ка ІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

Якую пра фе сію вы браць? 
Ку ды па сту паць? Як не па мы ліц ца 
з бу ду чы няй? Гэ тыя пы тан ні, 
вя до ма, уз ні ка юць кож ны год 
у вы пуск ні коў школ, гім на зій, 
ка ле джаў і лі цэ яў. І да лё ка 
не заў сё ды лёг ка знай сці 
па трэб ныя ад ка зы. З па доб най 
праб ле май су тык нуў ся і вы пуск нік 
Ма ла дзе чан ска га ганд лё ва-
эка на міч на га ка ле джа 
спе цы яль нас ці «Пра грам нае 
за бес пя чэн не ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій» Сяр гей СА ВІН СКІ 
ле тась. Ад нак, не раз гу біў ся, 
вы ра шыў знай сці па трэб ную 
ін фар ма цыю сам, а так са ма 
да па маг чы ін шым, ства рыў шы 
ма біль ную пра гра му «Abіtur». З ёй 
ён стаў ад ным з лі да раў сё лет ня га 
аб лас но га эта пу кон кур су 
«100 ідэй для Бе ла ру сі», 
які ла дзіц ца Бе ла рус кім 
рэс пуб лі кан скім са юзам мо ла дзі.

— Уво гу ле, я рас пра цоў ваў пра гра му 

для дып лом най ра бо ты, — рас каз вае вы-

на ход нік. — Але пас ля вы ра шыў пай сці 

на рэс пуб лі кан скі фес ты валь-кон курс па 

эка но мі цы і прад пры маль ніц тве «Лес ві ца 

пос пе ху», ар га ні за ва ны Цэнт рам пад трым-

кі і раз віц ця юнац ка га прад пры маль ніц-

тва, дзе і пе ра мог. Вы ра шыў не спы няц ца. 

На «100 ідэй для Бе ла ру сі» па клі каў на да па-

мо гу яшчэ двух на ву чэн цаў ка ле джа — Мак-

сі ма Шуп ля ка і Аляк санд ра Храм цэ ві ча.

Для ства рэн ня пра гра мы Сяр гей са ма-

стой на па чаў вы ву чаць мо ву пра гра ма ван-

ня, якую не пра хо дзіў у ка ле джы, апыт ваў 

ін шых абі ту ры ен таў, якой бы яны ха це-

лі ба чыць пра гра му, ці ка рыс та лі ся б ёй. 

Пас ля, вя до ма, пра тэс ці ра ваў свой пра ект 

на фо кус-гру пе. Уся го за два-тры ме ся-

цы хлоп цу ўда ло ся вы ра шыць праб ле му, 

з якой ён су тык нуў ся пры вы ба ры на ву-

чаль най уста но вы.

Ця пер лю бы ах вот ны мо жа пра гля дзець 

ін фар ма цыю пра шмат лі кія ся рэд нія спе-

цыяль ныя і вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста-

но вы, ка рот кія звест кі пра фа куль тэ ты, спе-

цы яль нас ці, коль касць ба лаў, не аб ход ных 

для па ступ лен ня, кошт на ву чан ня... Для 

гэ та га бы ла пра ве дзе на ра бо та па збо ры 

да ных.

— У лю бой на ву чаль най уста но вы ёсць 

свой афі цый ны сайт, — тлу ма чыць Сяр-

гей. — Але праб ле ма ў тым, што не кож-

ны доб ра функ цы я нуе, ці там не час та аб-

наў ля юц ца звест кі. Та му спа чат ку я шу каў 

ін фар ма цыю ў да вед ні ках у па пя ро вым 

ва ры ян це, а по тым пе рай шоў на на пі сан-

не ал га рыт маў, якія аў та ма тыч на бя руць 

па трэб нае з ін тэр нэт-сай таў.

У мно гіх уз ні кае пы тан не, у чым жа 

пе ра ва гі «Abіtur» гэ та га да дат ку? Усё не-

аб ход нае мож на знай сці ў ін тэр нэ це! Але 

Сяр гей лі чыць, што яго пра гра ма на шмат 

пра сцей шая і больш зруч ная ў ка ры стан ні. 

Да та го ж, яна за пус ка ец ца без ін тэр нэ ту. 

І мес ца «Abіtur» зай мае ня шмат: не больш 

за тры ме га бай ты.

За раз Сяр гей пра цяг вае дзей насць 

у сфе ры ІT, раз ві вае свае на вы кі да лей: 

ву чыц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер-

сі тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, а 

так са ма пад пра цоў вае ў кам па ні ях, рас-

пра цоў ва ю чы ды зайн ін тэр фей саў. Зай-

ма ец ца ён і ін шы мі пра ек та мі... Ка жа, што 

«Abіtur» для яго — доб ры до свед, але гэ та 

толь кі пер шая пры ступ ка ў рэа лі за цыі сва-

іх маг чы мас цяў.

Юлія АДА МО ВІЧ.

ЯК СТАЦЬ ГУ РУ 
Ў ЛІ ТА РА ТУ РЫ?

Раз ва жан ні ма ла дой паэ тэ сы

«Ха це ла ся, каб мае дзе ці выхоўваліся 
на якас ных кні гах, і — так я для ся бе 
вы ра шы ла — ка лі не знай ду та го, 
што шу каю, на пі шу для іх гэ тыя 
каз кі са ма».


