
Му зы ка ад чы няе ча ла ве ку 
дзве ры ў ін шы свет, у якім 
мож на абы сці ся без слоў: 
тут па ну юць гу кі. Му зы ка 
гу чыць унут ры нас… 
Ме ло дыя, тэмбр — у сэр цы 
кож на га яны свае, асаб лі выя 
і не паў тор ныя. Пі саць 
му зы ку мо гуць толь кі чу лыя 
і глы бо кія лю дзі, здоль ныя 
вы ка заць свае эмо цыі, 
дум кі з да па мо гай гу каў. 
Ме ло дыю, якая іг рае ў іх 
сэр цы, яны мо гуць за пі саць 
на па пе ры і тым са мым даць 
маг чы масць све ту яе па чуць. 
А гэ та — як упус ціць ка гось ці 
ў сваю ду шу.

Я ха чу рас ка заць пра школь ні ка, 
пра звы чай на га шас нац ца ці га до ва-
га хлоп ца і па «су мя шчаль ніц тве» 

ма ла до га кам па зі та ра з На ва по лац-
ка, Мар ка Сяр ге е ва.

— Му зы кай я за хап ля ю ся га доў 
з пя ці, але пі саць яе па чаў толь кі 
год-паў та ра та му, — рас па вя дае 
Марк. — Для мя не му зы ка — гэ та 
яшчэ адзін спо саб, які да зва ляе лю-
дзям ад чу ваць эмо цыі. Ра ней я ха-
дзіў у му зыч ную шко лу, але праз два 
га ды пе ра стаў. Ідэя на пі саць свой 
твор узнікла яшчэ да з'яў лен ня май-
го ця пе раш ня га сін тэ за та ра, ка лі ў 
мя не быў дзі ця чы, ца цач ны, на тры 
ак та вы. Але для асноў най ме ло дыі 
гэ та га ха па ла.

— Што на тхняе ця бе на на пі-
сан не му зы кі?

— Кры ніц на тхнен ня як та кіх ня-
ма. Для та го, каб штось ці на пі саць, 
мне трэ ба сес ці за му зыч ны ін стру-
мент і тро хі па ду маць, што я ча каю 
ад той ці ін шай ме ло дыі. Пе ра ва гу 

ад даю ін стру мен таль ным жан рам. 
Але ў мя не ёсць не каль кі не за пі са-
ных пе сень у сты лі «поп-панк».

— Ты як кам па зі тар імк неш ся 
да пры знан ня ці пі шаш больш для 
ся бе?

— Пі шу для ся бе і для лю дзей. 
Вя до ма, пры ем на, ка лі ў тва ёй твор-
час ці ёсць шмат пры хіль ні каў, але 
па доб ным па куль што я па хва ліц-
ца не ма гу. Хоць і ў мя не ёсць ста-
лыя слу ха чы. Га лоў ным чы нам, гэ та 
лю дзі, з які мі я пра цую, мае сяб ры, 
баць кі, ну і тро хі пры хіль ні каў на 
сай це РrоmоDj. Му зы ку я за піс ваю 
до ма, са ма стой на. Праў да, ка лі мне 
рап там спат рэ біц ца гі тар ная пар тыя, 
я звяр та ю ся да сяб ра.

— Як да твай го за хап лен ня ста-
вяц ца баць кі і сяб ры?

— Сяб ры пад трым лі ва юць, а 
баць кі спа чат ку лі чы лі яго чар го вым 
мі ма лёт ным хо бі, але ця пер іх мер-
ка ван не змя ні ла ся. Ды і сам я па сту-
по ва стаў лю ся да свай го за хап лен ня 
ўсё больш сур' ёз на, на столь кі, каб 
ду маць пра яго як пра сваю бу ду-
чую кар' е ру. Бо ме на ві та да гэ та га 
ля жыць мая ду ша.

— Ці спра ба ваў ты пі саць тэкс-
ты пе сень?

— Так. Ва ка ліст ка з Ра сіі Ган на 
Яро хі на цяпер пра цуе над вы маў-
лен нем анг лій скай для за пі су ва ка лу 
да май го трэ ка пад наз вай Tеmроrаl 
rаіn.

— Якія твор чыя пла ны на бу-
ду чы ню?

— Да пі саць са ўнд-
трэк да вэб-се ры я ла 
зна ё ма га з Йаш кар-
Алы. Ха чу зняць і свой 
вэб-се ры ял, але гэ та 
больш ад да ле ная бу-
ду чы ня.

— Якія ў ця бе лю-
бі мыя му зыч ныя гру-
пы, спе ва кі?

— О, іх ты ся чы! 
Мю рэй Голд, Бра ян 
Тай лер, Дэ ні Элф ман, 
Twо Stерs frоm hеll, 
яшчэ слу хаю аме ры-
кан скую кла сі ку кант-
ры і блю зу ў асо бе 
Джо ні Кэ ша і Лай тні-
на Хоп кін са. Я на огул 
ме ла ман.

— Хто твой га лоў-
ны кры тык?

— Ве ра год на, я 
сам. Але ка лі мне па-
тра бу ец ца не чае аў та-
ры тэт нае мер ка ван не, 
то я звяр та ю ся да сва-
ёй сяб роў кі з Са ма ры. 
Яна са ма пі ша му зы-
ку, і ў гэ тай спра ве ў 
яе больш до све ду.

— Ка лі б ты зла віў за ла тую 
рыб ку, то якія тры жа дан ні за га-
даў бы?

— Пер шае жа дан не — бяс кон цая 
коль касць жа дан няў, дру гое — пісь-
мо вае па цвяр джэн не на кож нае маё 
за га да нае жа дан не з апі сан нем дак-
лад ных на ступ стваў. Ну, а по тым — 
жыць пры пя ва ю чы.

…Цяж ка ўя віць на ша жыц цё без 
му зы кі. Як ка заў ста ра жыт ны грэ-

час кі фі ло саф Пла тон: «Му зы ка 
на тхняе ўвесь су свет, за бяс печ вае 
ду шу кры ла мі, спры яе па лё ту ўяў-
лен ня; му зы ка на дае жыц цё і ве ся-
лосць уся му іс ну ю ча му… Яе мож на 
на зваць ува саб лен нем уся го пры го-
жа га і ўся го ўзнёс ла га».

Ары на КА ГА ЛЁ НАК,
ву ча ні ца 10 кла са гім на зіі № 2

г. На ва по лац ка.
Фота аўтара.

Сцеж кі, шля хі, да ро гі… Іх так 

мно га на на шай зям лі. Лю дзі 

са мі вы бі ра юць, на якую да ро гу 

сту піць і чым кі ра вац ца ў гэ тым 

жыц ці. «Жыц цё пра жыць — не по ле 

пе рай сці», — сцвяр джае на род ная 

муд расць. Гэ та муд расць міль ё наў 

лю дзей, якія прай шлі праз мност ва 

вы пра ба ван няў на сва ім шля ху.

Ня лёг кім быў шлях і май го дзя ду лі Паў ла 
Іг наць е ві ча Ка ноп лі ча, ча ла ве ка, які пры свя ціў 
усё сваё жыц цё лю дзям. «Па лес кі Ма рэсь еў» — 
ме на ві та так на зы ва юць дзя ду лю на ра дзі ме.

Ро дам ён з вёс кі За мош ша Лель чыц ка га 
ра ё на, з ся лян скай сям'і. З са ма га ма лен ства 
да па ма гаў баць кам, быў па сту хом. Скон чыў 
тры кла сы мяс цо вай шко лы.

Пра ца ваць па чаў у 1935 го дзе ў кал га се 
«Пе ра мо га» пас ля за кан чэн ня кур саў трак та-
рыс таў пры Лель чыц кай МТС. Дзя ду ля не ад-
на ра зо ва ка заў нам, што ён з вя лі кай ра дас цю 
і за да валь нен нем на бы ваў гэ тую пра фе сію.

За тым яго пры зва лі на служ бу ў ар мію. 
Удзель ні чаў у вай не з бе ла фі на мі, вы зва-
ляў За ход нюю Бе ла русь і Укра і ну ад пан скай 
Поль шчы. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ва я ваў у пар ты зан скім атра дзе імя Ка лі ні на 
Лель чыц кай пар ты зан скай бры га ды.

Дзень 10 кра са ві ка 1944 го да стаў са мым 
страш ным і жу дас ным для дзя ду лі. Іду чы на за-
дан не ў скла дзе пар ты зан скай раз вед кі, не па-
да лё ку ад род най вёс кі ён па да рваў ся на мі не. 
Яму ам пу та ва лі ступ ні абедз вюх ног. Больш 
за год ура чы зма га лі ся за яго жыц цё. Гор кім 
бы ло вяр тан не да до му ін ва лі да І гру пы ў ня-
поў ныя 30 га доў.

На па чат ку дзя ду лю зда ва ла ся, што ўсё ўжо 
стра ча на, што ні ко лі ён не бу дзе зай мац ца сва-
ёй лю бі май спра вай. Ад нак па ве рыць у ся бе і 
свае сі лы да па маг лі лю дзі. Пад тры ма ла ў цяж-
кія хві лі ны і лю бі мая дзяў чы на, мая ба бу ля.

Як ча ла век моц най во лі і муж нас ці, мой 
дзя ду ля не спа ло хаў ся цяж кас цяў. Пра чы таў-
шы кні гу Ба ры са Па ля во га «Апо весць пра са-
праўд на га ча ла ве ка», у дум ках ён уя віў са бе 
воб раз Аляк сея Ма рэсь е ва. І дзя ку ю чы ўпар-
тым на ма ган ням у 1947 го дзе дзя ду ля зноў сеў 
за руль трак та ра і пра ца ваў ме ха ні за та рам аж 
да са ма га вы ха ду на за слу жа ны ад па чы нак.

Ра дзі ма вы со ка аца ні ла яго за слу гі. За 
да сяг ну тыя пос пе хі ў 1966 го дзе дзя ду лі бы-
ло пры свое на зван не Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы з уру чэн нем ор дэ на Ле ні на і ме да ля 
«За ла тая Зор ка». Ён так са ма ўзна га ро джа ны 
ме да ля мі «20 га доў Пе ра мо гі са вец ка га на ро-
да ў Вя лі кай Ай чын най вай не 1941–1945 гг.», 
«30 га доў Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя-

лі кай Ай чын най вай не 1941–1945 гг.», ме да-
лём «За доб лес ную пра цу. У азна ме на ван не 
100-год дзя з дня на ра джэн ня У. І. Ле ні на», 
«60 га доў Уз бро е ных Сіл СССР».

Дзя ду ля пры маў ак тыў ны ўдзел і ў гра мад-
скім жыц ці: вы бі раў ся дэ пу та там Вяр хоў на га 
Са ве та БССР, чле нам рай ка ма КПБ, дэ пу та-
там ра ён на га і сель ска га Са ве таў на род ных 
дэ пу та таў. Ён заў сё ды ка рыс таў ся вя лі кім аў-
та ры тэ там і па ва гай ся род зем ля коў. Ме на ві та 
та кім ня лёг кім быў жыц цё вы шлях па лес ка га 
Ма рэсь е ва.

Згад ва ю чы пра дзя ду лю, мае ро дзі чы не 
раз пад крэс лі ва лі, што ён заў сё ды ву чыў іх 
быць сум лен ны мі, чу лы мі, пра ца ві ты мі, ад-
каз на ста віц ца да сва ёй спра вы. Та кі мі мы і 
імк нём ся быць.

Пра віль на га во раць, што кож ны — гас па-
дар свай го лё су. І жыц цё май го дзя ду лі — яск-
ра вае та му па цвяр джэн не. Як ні цяж ка бы ло 
яму, ад нак ён прай шоў свой зям ны шлях год на 
і з уз ня тай га ла вой.

Жыц цё яго — яр кае свят ло. Та му мой аба-
вя зак на зям лі — пра цяг нуць доб рыя спра вы 
дзя ду лі. Пра ля цяць га ды, мно гае за бу дзец ца, 
але я спа дзя ю ся, што свеч ка па мя ці, за па ле-
ная ў сэр цах лю дзей, не згас не ні ко лі.

Па вел КА НОП ЛІЧ, ву чань 8 кла са 
За мош скай ба за вай шко лы

Лель чыц ка га ра ё на.

У ся рэд няй шко ле № 14 г. На ва по лац-
ка прай шла пер шая вы става кар цін 
вы пуск ні цы мас тац кай шко лы імя 
І. Ф. Хруц ка га Воль гі Краў чан кі. Там 
бы лі прад стаў ле ны дзе вяць леп шых 
кар цін, на ма ля ва ных дзяў чы най на 
пра ця гу пя ці га доў на ву чан ня ў мас-
тац кай шко ле. На гэ тым не вя лі кім, але 
знач ным для Воль гі ме ра пры ем стве 
пры сут ні ча лі яе баць кі, на стаў ні кі і 
леп шыя сяб ры. У ад рас ма ла до га аў-
та ра цу доў ных кар цін бы ло ска за на 
шмат цёп лых слоў.

Без умоў на, Бог на дзя ліў гэ тую свет лую 
дзяў чын ку та лен там. Яшчэ ў дзі ця чым са-
дку Во леч ка з ра дас цю вы кон ва ла прось бы 
вы ха вальнікаў і ства ра ла ня прос тыя для дзі-
ця ці ма люн кі. Ма ля ва ла, да рэ чы, не горш за 
са міх вы ха вальнікаў.

Па па тра ба ван ні пер шай на стаў ні цы Лю-
бо ві Іва наў ны Дуд ні чэн кі ў 11 га доў Вольга 

па да ла да ку мен ты ў мас тац кую 
шко лу і па спя хо ва зда ла эк за-
ме ны. Вы клад чы кі ад гу ка юц ца 
аб Воль зе як аб ста ран най і мэ-
та на кі ра ва най ву ча ні цы. Дзяў-
чы на — ува саб лен не сва ёй дып-
лом най пра цы, ляль кі «Анёл-на-
тхняль нік», за якую яна, да рэ чы, 
атры ма ла 10 ба лаў. Гэ тая ляль ка 
ме сяц це шы ла во чы на вед валь ні-
каў вы ста вач най за лы га рад ской 
біб лі я тэ кі імя У. У. Ма я коў ска га. «Мой дып-
лом ны пра ект быў вель мі кар пат лі вым, — 
пры зна ец ца Воль га, — я вель мі ста ра ла ся, 
бо ра зу ме ла, што гэ та — вы нік усёй пра цы 
за час на ву чан ня ў мас тац кай шко ле».

Воль га — не толь кі та ле на ві тая мас тач ка, 
але яшчэ і доб рая ву ча ні ца. Гэ та над звы чай 
та ле на ві ты і твор чы ча ла век. Яна ці ка віц ца 
на цы я наль най куль ту рай і бе ла рус кай мо-
вай. Дзяў чы на чуй ная да паэ тыч на га сло ва 
і воб ра заў, лю біць на вед ваць тэ атр і роз ныя 

вы ста вы ў му зе ях. Яна ста ран ная, ад каз ная, 
доб ра зыч лі вая. Воль гу па ва жа юць і лю бяць 
ад на клас ні кі і на стаў ні кі-прад мет ні кі, — ка жа 
клас ны кі раў нік Іры на Ахме даў на Мят люк. — 
Яшчэ яна заў сё ды вы кон вае ўсе твор чыя 
за дан ні ў шко ле, а на пе ра пын ках не губ ляе 
ча су дар ма: ма люе парт рэ ты ад на клас ні-
каў».

У лет ні час, ка лі ня ма за ня ткаў у шко ле, 
Вольга зай ма ец ца спор там. Кож ны ве чар 
яна вы хо дзіць на пя ці кі ла мет ро выя пра беж-
кі. А ка лі на двор'е не спры яе, за мя няе бег 
спар тыў най хадзь бой. «Кож ны ча ла век па-
ві нен пры свя чаць част ку свай го ча су спор-
ту. Я ўжо даў но ад мо ві ла ся ад гра мад ска га 
транс пар ту і амаль заў сё ды пе ра соў ва ю ся 
пеш шу. Лі чу, што хадзь ба ка рыс ная для зда-
роўя і фі гу ры». Ка лі вы па дае воль ны дзя-
нёк, Воль га ад праў ля ец ца на трэ ні роў ку па 
ва лей бо ле.

Та кой раз на стай най паў ста ла пе рад на мі 
Воль га Краў чан ка. Гэ тая ра зум ная, твор чая, 
спа гад лі вая, спар тыў ная і па зі тыў ная дзяў-
чына мо жа па слу жыць вы дат ным пры кла дам 
для мно гіх, хто яшчэ не знай шоў сваё мес ца 
ў жыц ці, не за ўва жыў у са бе пры род ныя та-
лен ты. Вольга раз ві вае ўсе свае здоль нас ці 
і на вы кі і не спы ня ец ца на да сяг ну тым. «Дас-
ка на лас ці ня ма мя жы», — лі чыць яна і жы ве 
ак тыў на і на сы ча на.

Сваю бу ду чую пра фе сію Воль га хо ча звя-
заць з мас тац твам. Вы ра шы ла ву чыц ца на 
ды зай не ра. Нам за ста ец ца па жа даць гэ тай 
та ле на ві тай дзяў чын е твор ча га на тхнен ня, 
па спя хо ва га па ступ лен ня і шмат но вых аса-
біс тых вы стаў, якія бу дуць за ўва жа ны мас-
тац кі мі кры ты ка мі.

Лі за ве та МАЙ СЯ Ё НАК,
ву ча ні ца 11 кла са ся рэд няй шко лы № 14 

г. На ва по лац ка.
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КОНКУРС «ЧЗ»

ПРА АЎ ТА РА 
Паў лу 13 га доў, па куль ён — са мы юны 

па ўзрос це ўдзель нік кон кур су. Пра ся бе 
хло пец на пі саў, што ці ка віц ца гіс то ры яй 
свай го краю. «З'яў ля ю чы ся эк скур са во дам 
школь на га края знаў ча га му зея, пры маю 
ак тыў ны ўдзел у ад наў лен ні і за ха ван ні ім ё-
наў і гіс та рыч ных здзяйс нен няў лю дзей, 
што пра сла ві лі наш край сва ёй ба я вой, 
твор чай і пра фе сій най дзей нас цю». Ці ка-
вая ін фар ма цыя, але, па га дзі це ся, гу чыць 
не як афі цый на, праў да?

Ка лі мы па тэ ле фа на ва лі Паў лу, той быў 
больш га вар кім. Рас па вёў, што ў шко ле 
яшчэ на вед вае гур ток «Май стар», дзе ву-
чыц ца вы раб ляць роз ныя рэ чы сва і мі ру-
ка мі з драў ні ны. Чы таць, па вод ле яго слоў, 
лю біць Пуш кі на. Сям'я мае гас па дар ку — 
ка ро ву, сві ней, са ба ку, кош ку, Па вел да-
па ма гае баць кам з усім гэ тым спраў ляц ца. 
Умее і ка ро ву па да іць, і сві ней па кар міць. 
Ка жа, што па вяс не вель мі лю біць ез дзіць 
па бя ро за вік. А па куль ха цеў бы стаць… 
Кім бы вы ду ма лі? Даль на бой шчы кам! А 
та му ці ка віц ца яшчэ і аў та ма бі ля мі.

ПРА АЎ ТА РА 
Лі за ве це 16 га доў. Га во ра чы пра ся бе, 

дзяў чы на бы ла не шматслоўнай. Але, з ін-
ша га бо ку, у не каль кіх фра зах па ве да мі ла 
шмат ці ка вай ін фар ма цыі. Па слу ха ем?

— Да 9 кла са зай ма ла ся тан ца мі, 
му зы кай і саль фе джыа. Ужо даў но пры-
трым лі ва ю ся пра ві лаў зда ро ва га ла ду 
жыц ця, — рас па вя ла Лі за ве та. — Я вель мі 
люб лю спорт. Зай ма ю ся лёг кай ат ле ты-
кай, ра ней зай ма ла ся ва лей бо лам. Цяпер 
вы сту паю за школь ную ка ман ду па бас-
кет бо ле. Я вя лі кая «фа нат ка» фут бо ла. У 
воль ны час люб лю па чы таць. Ча сам пі шу 
вер шы. Па жыц ці я — ап ты міст.

МА ЛЮЮ — ЗНА ЧЫЦЬ ЖЫ ВУ!

МА ГІЯ ГУ КАЎ АД МАР КА 

СВЯТ ЛО ПА МЯ ЦІ
ПА ЛЕС КА ГА МА РЭСЬ Е ВА 

ПРА АЎ ТА РА 
Ары на — адзін з па ста ян ных і ак тыў ных аў та раў «Чыр вон кі»: су пра-

цоў ні чае з рэ дак цы яй ужо ка ля го да, да сы ла ю чы свае «про бы пя ра» ў 
роз ных жан рах. Да рэ чы, дзяў чы на ўжо ўдзель ні ча ла ў па пя рэд нім твор-
чым кон кур се для юных ня штат ні каў.

Ары не 16 га доў. Пра ся бе яна ка жа на ступ нае:
— За мі ну лы час я па спя хо ва зда ла іс пы ты і цяпер ву чу ся ў 10 кла се 

фі зі ка-ма тэ ма тыч на га про фі лю. Жур на ліс ты кай зай ма ю ся ўжо трэ ці 
год. У воль ны час люб лю па да рож ні чаць, фа та гра фа ваць, ма ля ваць, 
слу хаць роз ную му зы ку і чы таць. Мая га лоў ная мэ та — па сту піць у 
на ступ ным го дзе ва ўні вер сі тэт. А за раз я прос та жа даю, каб твор чае 
на тхнен не ні ко лі не за кан чва ла ся, а кож ны дзень да зва ляў мне па зна-
ваць неш та но вае!


