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Ка ра ні і га ры зон ты Адзін ства су праць лег лас цяў

Часопіс«Бярозка»—літаратурнаевыданнедля
школьнікаўсярэднягаістарэйшагаўзросту—пас
лятрохгадовай«перазагрузкі»,праведзенайпад
вокладкайчасопіса«Маладосць»,вяртаеццана
ўзровеньсамастойнага існавання.Патэнцыйны
чытачужомеўмагчымасцьпрыгледзеццада«пі
лотнага»нумара,інетакдоўгаямузасталосяча
кацьпершагаперыядычнага.Прападрабязнасці
«вяртання»расказваегалоўнырэдактар«Мала
досці»СвятланаДЗЯНІСАВА.

ШТО?..
— Што вяр ну ла ча со піс да са ма стой на га «жыц

ця»?
— Ві даць, той са мы час, які мі нуў з мо ман ту спы нен ня 

яго асоб на га іс на ван ня. Раз мо ва ідзе не пра што ін шае, 

як пра рэ брэн дынг вы дан ня, а ён, на ту раль на, не мог 
ад быц ца ад ра зу — трэ ба бы ло ады сці ад ста рой вер сіі 
на пэў ную ад лег ласць, каб уба чыць, на рэш це, што бы
ло яе сла бы мі мес ца мі, а ча го вар та пры трым лі вац ца 
і на да лей. Тры га ды — да стат ко вы тэр мін для та кой 
пе ра ацэн кі. За гэ ты час уз нік лі ідэі, на збі ра ла ся шмат 
са мых роз ных пра па ноў і ва ры ян таў ба чан ня — нам 
бы ло з ча го вы бі раць.

— Што за ста ец ца ад па пя рэд няй «Бя роз кі»?
— Гэ та мож на на зваць не іна чай як гор дым сло вам 

«спад чы на». На га даю, што «Бя роз ка» ства ра ла ся ў 
1924м і за 90 га доў, што прай шлі, зай ме ла аў та ры тэт 
лі та ра тур на га вы дан ня для пад лет каў — ба дай, адзі на
га та ко га ў кра і не. Ме на ві та гэ ты блок — лі та ра тур на
мас тац кі — скла дае асно ву і но вай «Бя роз кі». Пры чым 
у лі та раль ным сэн се: ча со піс па чы на ец ца з «Ве рас ка» 
— ста ро нак твор час ці дзя цей і пад лет каў, а за вяр ша ец
ца тым, што для на шых юных чы та чоў і аў та раў на пі са лі 
да рос лыя паэ ты і пра за ікі, каб апош нія маг лі не толь кі 
чы таць, але і ву чыц ца пі саць так, каб іх пас ля так са ма 
чы та лі. Зрэш ты, за да чу на ву чан ня лі та ра тур най пра цы 
ў «Бя роз цы» вы ра ша юць руб ры кі «Прак ты кум» — «па
ву чан ні мэт раў», так бы мо віць, ды яшчэ з хат ні мі за дан
ня мі, і «Бел. літ.» — доб ры да па мож нік не толь кі вуч ням, 
але і на стаў ні кам, бо дзе яшчэ мож на бу дзе ўба чыць 
твор школь най пра гра мы, ра за бра ны «па час тач ках» 
так, каб скла да нае для ўспры ман ня ста ла лёг кім і твор 
зра біў ся для вуч ня ад крыц цём. Тым, хто хо ча па спра
ба ваць ся бе ў жур на ліс ты цы, пра па на ва на руб ры ка 
«Шко ла жур на ліс ты кі», пры чым, гэ та не май старклас, 
а «плац дарм» для са ма вы яў лен ня — «з мес ца ў кар'
е ру». Тое ж мож на ска заць і пра блок ка лум ніс ты кі, 
ма тэ ры я лы яко га па да юц ца з пры ваб ны мі «шыль да мі»: 
«На пі шы, як ... (імя, проз ві шча) — і ста неш аў та рам ка
лон кі!». Сут насць у тым, што «Бя роз ка» ў ідэа ле па він на 
стаць вы дан нем, якое дзе ці не толь кі чы та юць, але і 
ства ра юць. Кож ны за ці каў ле ны пад ле так мае поў нае 
пра ва аб вяс ціць ся бе не тое што па ста ян ным аў та рам, 
але на ват і вя ду чым пэў най руб ры кі. Лю бы лі та ра тур ны, 
на ву ко вы ці які за ўгод на яшчэ гур ток або прос та школь
ны клас на ча ле з на стаў ні кам мо жа ўзяць на ся бе мі сію 
дзя жу рыць па ну ма ры, лю бая шко ла кра і ны мо жа быць 
за пі са на ў клуб сяб роў «Бя роз кі» — і гэ тым вель мівель
мі га на рыц ца. Ме на ві та пра та кое нам, ства раль ні кам 
ча со пі са, ма рыц ца кож ны дзень.

(Заканчэнне на 2й стар. «ЧЗ».)

Уёйсумяшчаеццанесумяшчальнае:
перфекцыянізм,рамантызміжвавасць.
Змузыкайянахацеларазвітацца
ўдругімкласе,боздавалася,штонічога
неатрымліваецца.Увынікунашагераіня
«навыдатна»скончыламузычнуюшколу,
выйгралабольшзадзясятакконкурсаў,а
цяперзадаласямэтайзапаліцьсваюзорку
наэстрадзе.ВольгаКалеснікавападзяляе
думку,штосапраўдныталентпавіненсам
адшукацьсвойшлях.Ціўдалосягэтаёй,мы
распыталіпадчассустрэчы.

Яе пер шым прад зю са рам мож на лі чыць ма ці: 
ме на ві та яна пры вя ла дач ку ў му зыч ную шко лу. 
Пас ля яе за кан чэн ня дзяў чы на пра цяг ва ла спя
ваць у хо ры «То ні ка», дзе кі раў ні ком быў Ула дзі
мір Клун дук, які «не прос та лю біў му зы ку, а ўмеў 
рас крыць яе ў ін шых». Як паз ней ска жа Воль га, 
тыя гаст ро лі па кра і нах Еў ро пы ў мно гім паў
плы ва лі на яе фар мі ра ван не як му зы кан та. У 16 
га доў яна тра пі ла да вы клад чы цы ва ка лу Алы 
Дзміт рэ віч і па ча ла пра ца ваць над за пі сам пер
шых пе сень, удзель ні чаць у роз ных кон кур сах. 
Са май знач най ака за ла ся пе ра мо га на му зыч ным 
фо ру ме мас тац тва ў Юр ма ле, ад куль вяр ну ла ся 
з «Бурш ты на вай зор кай».

— Для мя не яна як сім вал та го, што мой 
пер шы крок на вя лі кай сцэ не быў па спя хо
вым. І ча сам, ка лі бы вае туж лі ва, я гля джу 
на яе і су па кой ва ю ся, — дзе ліц ца Воль га.

Пас ля бы ло шмат ін шых кон кур саў, фес ты
ва ляў, як у Бе ла ру сі, так і за мя жой — у Мал до

ве, Укра і не, Ра сіі і на ват у ЗША, але юр маль скі 
і сён ня ад гу ка ец ца ў па мя ці цёп лым ус па мі нам.

— Кан цэрт ная за ла «Дзін та ры», у жу ры — Ры
кар да Фольі. Для мя не той кон курс быў ад ным з 
са мых знач ных.

Ме на ві та пас ля гэ та га дзяў чы на ста ла ад
каз на ста віц ца да пра па ноў удзель ні чаць у та кіх 
ме ра пры ем ствах. На прык лад, сён ня адзін з яе 
прын цы паў — іг на ра ваць плат ныя кон кур сы. 
Так са ма Воль га заў зя ты пра ціў нік вы ступ лен
няў «пад плюс»:

— Спя ваць пад фа наг ра му — зна чыць пра
яў ляць не па ва гу не толь кі да аў ды то рыі, але ў 
пер шую чар гу да ся бе. Ка лі ў ця бе шчыль ны гра
фік кан цэр таў, ты па ві нен кла па ціц ца пра го лас. 
Па мя таю, у мя не быў вы па дак, ка лі да вя ло ся 
вы сту паць на ад кры тай пля цоў цы зі мой і я пас ля 
за хва рэ ла. Та ды кры ху пе ра гле дзе ла стаў лен не 
да пра цы. Ад нак я за стап ра цэнт ны жы вы гук і 
па ва жаю ар тыс таў, якія пра цу юць жыў цом...

— Але кон кур сы — гэ та маг чы масць за
вя заць па трэб ныя кан так ты, — вяр та ю ся 
да рас па ча тай тэ мы. — У вас бы лі лё са вы
зна чаль ныя су стрэ чы?

— Да та го, каб ацэнь ваць ней кія су стрэ чы з 
па зі цыі іх маг чы ма га ўплы ву на тваё жыц цё, трэ ба 
быць пад рых та ва ным. Я мно га ез дзі ла, за вяз ва лі
ся роз ныя зна ём ствы з кан кур сан та мі, з чле на мі 
жу ры, ад нак толь кі на пра ца ваў шы пэў ны во пыт, 
ра зу мею, што і як. Зза ча го, ма быць, стра ці ла 
шмат маг чы мас цяў у свой час. 

(Заканчэнне на 8й стар. «ЧЗ».)

НАВУКАІКАХАННЕ
ДЛЯДВАІХ

Галоўныягероіпапярэдніхартыкулаўпрамаладыхбеларускіхна
вукоўцаўпарознамуапісвалі стаўленне сваіхблізкіхдапрафесіі
вучонага.Нашысённяшніясуразмоўцыў гэтымсэнсеасаблівыя.
АляксандріГаннаСАДОЎСКІЯмалатагоштопрацуюцьунавуцы—
яныробяцьгэтаўаднымнавуковапрактычнымцэнтры.Карэспан
дэнты«Чырвонкі»трапіліўгосцідасям'іСадоўскіхідаведаліся,ці
незамінаекаханыміхагульнаяпрафесія.
Размаўляцьзсям'ёйСадоўскіхмывырашыліненарабочыммесцы,
аўбольшнефармальнайатмасферы—уіхдома.АляксандріГанна
жывуцьуінтэрнацедлясупрацоўнікаўНавуковапрактычнагацэнтра
НАНБеларусіпахарчаванні,маюцьукарыстаннідвухпакаёвыблок
сасваімсанвузломікухняй.Паслярамонтупамяшканніблокацяжка
адрозніцьадзвычайнайкватэры.

БУ ДУ ЧЫЯ су жэн цы па зна ё мі лі ся ў БНТУ — ву чы лі ся ў па ра лель ных 
гру пах кі рун ку «Упа ко вач ная вы твор часць». Дзяў чы на пры еха ла атрым
лі ваць аду ка цыю з Ба ры са ва, хло пец — з па сёл ка Зя лё ны Бор, што 

ў Іва цэ віц кім ра ё не.
— Па зна ё мі лі ся мы яшчэ на пер шым кур се, — ус па мі нае Ган на, — але 

та кіх шчыль ных ста сун каў спа чат ку не ме лі. Су стра кац ца па ча лі ў 2008 го дзе, 
блі жэй да кан ца ўні вер сі тэц ка га 
на ву чан ня. І вось мы ўжо амаль 
шэсць га доў ра зам.

Ка жу чы сло ва «ра зам», Ган на 
вель мі трап на апіс вае ся мей ны 
лад Са доў скіх: ма ла дыя лю дзі 
ра зам ву чы лі ся ва ўні вер сі тэ це, 
ра зам пай шлі ў ас пі ран ту ру пры 
на ву ко вапрак тыч ным цэнт ры, а 
на пра цы спа чат ку на ват дзя лі лі 
па між са бой адзін ка бі нет. На
ву ко вы кі раў нік, які ад крыў для 
Са доў скіх шлях у на ву ку і пра
цяг вае пад трым лі ваць на ву ко вы 
ім пэт ма ла дой сям'і, так са ма ў 
іх адзін — гэ та ЗянонЛОЎКІС,
доктар тэхнічныхнавук, пра
фесар. Ня даў на абое атры ма лі 
кан ды дац кую сту пень — але Ган
на «прый шла да фі ні шу» ра ней. 
Аляк сандр жар таў лі ва апраўд ва
ец ца — ён на год ма ла дзей шы 
за жон ку, але ўжо так са ма амаль 
кан ды дат на вук.

(Заканчэнне  
на 4й стар. «ЧЗ».)

ВольгаКАЛЕСНІКАВА:

«НЕБАМЯНЕ
АБЕРАГАЕ...»

«Бярозка»:ШТО,ЯК,КАЛІ?
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