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СВяТАПершы крок  
да мовы

Дзень роднай мовы святкавалі 19 і 20 лютага. На 
працягу гэтых дзён на факультэце журналістыкі 
ладзілі хуткія размовы па-беларуску і вечар белару-
скай паэзіі, слухалі цікавыя гісторыі выкладчыкаў і 
гулялі ў гульню «ПАРАпапарам», на якой паспраба-
валі выявіць самы эрудыраваны дуэт выкладчыка і 
студэнта. А таксама правялі традыцыйную вечары-
ну з песнямі, танцамі і дранікамі, дзе ўзнагароджвалі  
пераможцаў алімпіяды.  

Дарэчы, слоган гэтага года – «Скажы СВАЁ слова». 

Працяг на стар. 4—5
Фота Ганны Занковіч
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УніВеР

Студэнцкі Саюз інСтытута 
журналіСтыкі Бду 13 лютага 

арганізаваў мерапрыемСтва пад 
назвай «Forever alone day» для 
ўСіх тых, хто мае патрэБу ў шчырых 
пачуццях. меСцам правядзення 
Свята Стаў нулявы паверх Будынка. 
“жФ” такСама там паБывалі.

Спускаешся на цокальны паверх  
і ідзеш па дарожцы, засыпанай ма-
ленькімі сардэчкамі. Здзіўляешся, што 
акрамя спартыўнай залы тут ёсць яшчэ 
столькі памяшканняў. 

У канцы калідора – адчыненыя дзве-
ры, праз якія ўваходзіш у залу. Тут 
практычна няма святла. Толькі некалькі 
ўключаных лямпаў, свечкі і агеньчыкі на 
сцяне. Вельмі ўтульна. Інтымная абста-
ноўка, гарбата, печыва, ціхая музыка… І 
шмат студэнтаў розных курсаў. Але нас 
здзівіў той факт, что хлопцаў напачатку 
зусім не было, толькі дзяўчыны.

Вечарыну пачаў Аляксандр Лапуцька. 
Ён расказаў пра некаторыя гульні і па-
жадаў усім поспехаў і добрага настрою. 

У першым конкурсе неабходна было 
лопнуць шар, каб убачыць імя свайго на-
рачонага або нарачонай. Зала запоўніла-
ся апладысментамі. Амаль што кожны 
ўбачыў імя сваёй другой палавінкі.

Праверыць, ці праўда гэта, можна 
было ў варажбіткі Сары, якая з дапа-
могай карт распавядала ўсім жадаючым, 

што іх чакае ў будучыні. Канешне, былі і 
традыцыйныя гаданні па руцэ.

Пакуль забабонныя дзяўчыны чакалі 
ў чарзе да варажбіткі, іншыя спаборні-
чалі ў дартсе. Неабходна было трапіць у 
самае сэрца тры разы. Кожны, хто выка-
наў заданне, атрымаў салодкі падарунак. 
Не так і проста было трапіць у сэрца: не 
хапала святла, а некаторым і трапнасці.

Акрамя ўдзелу ў конкурсах, кожны 
мог пакінуць віншаванне сябрам і па-
жаданне закаханым. Спецыяльна для 
гэтага  была павешана вялікая папера 
ў выглядзе сэрца. Нашыя студэнты не 
толькі складалі самыя арыгінальныя він-
шаванні, але і рабілі фотаздымкі (сэлфі) 
з імі. Між іншым, для сэлфі была спе-
цыяльная фотазона. Кожны, хто рабіў 
фотаздымак, адпраўляў яго ў Instagram з 
хэштэгам #4everaloneday. 

Праз некалькі хвілін Аляксандр 
аб’явіў пра наступны конкурс. Неаб-
ходна было прызнацца ў сваіх пачуц-
цях Джоні Дэпу і Зігмунду Фрэйду. 
Першаму з іх адразу пажадалі пры-
знацца шмат дзяўчын. Самая смелая 
выйшла на імправізаваную сцэну. Але 
яна павінна была не проста гаварыць 
тое, что думала, а карыстацца картамі, 
на якіх былі напісаны неабходныя сло-
вы. Гэта зрабіла прызнанні гумарнымі. 
Дзяўчыны пасля гульні атрымалі свае 
ўзнагароды.

Пасля конкурсу ўдзельнікі пацягнулі-
ся да гарбаты, печыва і цукерак, якія 
стаялі сярод мноства маленькіх све-
чак. Хтосьці рабіў фотаздымкі, хтосьці 
танчыў. Арганізатары не давалі сума- 
ваць нікому. Чэргі да дартса і варажбіт-
кі раслі. 

І тут зноў на сцэне з’явіўся Аляксандр. 
Ён запрасіў усіх стаць у кола. Потым 
выбраў чатыры чалавекі. Яны павінны 
былі танчыць з заплюшчанымі вачыма. 
Але і тут не абышлося без гумару. Толькі  
ўдзельнікі закрылі вочы хусткамі і пачалі 
танчыць, як вядучы папрасіў трох чалавек 
вярнуцца ў кола. Такім чынам, танчыць 
засталася адна дзяўчына. Усе астатнія пад-
бадзёрвалі яе, пляскалі ў далоні і гаварылі 
кампліменты. Калі дзяўчына зняла хустку 
і расплюшчыла вочы, то засмяялася і пра-
цягнула танчыць з сваімі сяброўкамі. І, ка-
нешне, ёй быў уручаны салодкі прыз.

Пасля танцаў Аляксандр выклікаў 
восем дзяўчын і падзяліў іх на дзве 
каманды. Заданне  –  прыдумаць  
прызнанне да каханага ў незвычайнай 
форме. На роздум адводзілася пяць 
хвілін. Праз вызначаны час першая ка-
манда прадставіла свой варыянт – верш. 
На змену ім выйшла другая каманда. 
Яны шакіравалі публіку тым, что прачы-
талі рэп, пры гэтым нават задалі біт.  
Аўдыторыі гэта настолькі спадабалася, 
что дзяўчыны выступілі «на біс». Пасля 
гэтага быў абраны пераможца. Перамаг-
ла тая каманда, у якой было больш гузікаў 
на адзенні. Другая каманда палічыла, 
што гэта несумленна. Таму вядучы даў  
прызы ўсім.

Дзень усіх закаханых датычыцца не 
толькі тых, хто мае сваю другую палавін-
ку. Бо мы любім сваю сям’ю, сваіх сяброў 
і саміх сябе. Таму не трэба сумаваць. Мы 
робім сваё шчасце кожны дзень, кожную 
гадзіну, кожную хвіліну. 

ТЭКСТ: Ганна ПАРШЫНА, 
2 курс

Разам назаўсёды vs. Forever alone

Фота: 
vk.com/
journunionbsu
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СВАбодны доСТУп

Нарыхтоўка на жыццё.  
Дзе вы праходзілі службу?

Сапраўдны мужчынСкі подзвіг – Быць 
аБаронцам айчыны. лепш за ўСё гэтаму 

навучаць у арміі. Сваімі адноСінамі да СлужБы і 
ўСпамінамі падзяліліСя з «жФ» тыя, хто Служыў.

Аляксандр Уладзіміравіч 
АдЛіВАнчыК, старшы  
выкладчык кафедры гісто-
рыі журналістыкі і ме- 
неджменту СМі:

– Успамінаў пра армію 
амаль ніякіх не засталося... Я 
служыў яшчэ ў 90-я – гадоў 
дваццаць таму. Зараз узгад-
ваць тыя часы не выпадае, бо 
нагоды няма: з саслужыўцамі 
не сустракаўся амаль з самога 
дэмбелю.

Але памятаю, што, калі 
паступіў у БДУ, вярнуўшы-
ся з войска, аднакурснікі на 
мяне глядзелі як на дзівака: 
чаму, маўляў, не «касіў», не 
адмазваўся ад службы? Я на 
сваім курсе быў адзіны, хто 
адслужыў. Неяк не лічыла-
ся прэстыжнай вайсковая 
служба ў тагачасным сту-
дэнцкім асяродку.

ТЭКСТ:  
Таня МОРАВА,  

Шура ГРАМЫКА,  
4 курс

Валерый Мікалаевіч 
ШЭін, дацэнт кафедры тэ-
лебачання і радыёвяшчан-
ня:

– Адразу пасля арміі ў ва-
еннай форме паступіў у БДУ і 
ні пра што не шкадую. Не ве-
даю, чаму, але арміі баяцца, а 
такога быць не павінна. Калі 
казаць пафасна, гэта школа 
мужнасці і сталення. Бачыў 
у нядаўняй тэлеперадачы, як 
аднаго вядомага рэжысёра 
спыталі, ці хоча ён, каб яго 
дарослы сын служыў. І ён ад-
казаў, што, вядома, хоча і што 
сын будзе служыць абавязко-
ва, таму што ў арміі ён стане 
сапраўдным мужчынам.

Гэта так, ведаю па сабе. Я 
служыў у авіяцыйных вой-
сках на далёкіх бамбавіках, а 
гэта вельмі адказная праца. 
Упершыню трапіў з поўдня 
на поўнач: служыць давялося 
ў Запаляр'е. Нязвыкла, што 
ўзімку там ўвесь час ноч, а ле-
там – дзень. Але я не адчуваў 
абсалютна ніякіх цяжкасцяў 
па дзвюх прычынах. Па-пер-
шае, я да гэтага займаўся 
спортам, таму быў у выдатнай 
фізічнай форме. Па-другое, 
афіцэрскі калектыў падабраў-
ся добры: да мяне ставіліся як 
да роўнага.

Вядома, па-рознаму бывае, 
але я перакананы, што пад-

біраюцца тыя, хто хоча і Рад-
зіму навучыцца абараняць,  
і сябе праверыць. Таму што 
ў арміі патрыятызм вельмі 
шануецца: без яго служыць 
нельга. На службе ёсць свае 
цяжкасці, куды ж без іх. Але 
калі не звяртаць на гэта ўва-
гі, то лягчэй і хутчэй пройдзе 
час. Усё залежыць ад таго, на-
колькі хлопец гатовы да гэтага 
і як у цэлым да ўсяго ставіцца. 
І таксама, безумоўна,  ад ка-
лектыву.

Васіль пятровіч ВА-
РАб'ЁЎ, дацэнт, загадчык ка-
федры медыялогіі і вэб-жур-
налістыкі:

– Я не служыў, але з’яўля-
юся падпалкоўнікам запасу. 
Двойчы быў на ваенных збо-
рах. Першы раз яны былі ў 
Слуцку падчас маёй вучобы 
на чацвёртым курсе і пра-
цягваліся два месяцы. Тады 
атрымаў званне лейтэнан-
та. Другі раз зборы таксама 
доўжыліся два месяцы і пра-
ходзілі пад Мінскам.

Лічу армію цудоўнай шко-
лай для кожнага сапраўднага 
мужчыны. Адным шанцуе 
прайсці гэты перыяд жыцця 
ў маладыя гады як абавязко-
вую службу, другія ў сувязі з 
прафесійнай прыналежнасцю 
служаць Радзіме ўвесь час. 

Арцём КУЛіКоЎ, студэнт  
1 курса спецыяльнасці 
«журналістыка (вэб-жур-
налістыка)»:

– Так атрымалася, што я 
паспеў і павучыцца, і ў арміі 
пабываць, і зноў паступіць ва 
ўніверсітэт. Знаёмыя мне за-
даюць адны і тыя ж пытанні: 
«Ну як там?» «Што табе дала 
армія?» Я лічу, што нельга 
даць адназначнага адказу. 
Напрыклад, я быў зусім не ў 
класічнай, «казармавай», ар-
міі, дзе ў сталоўку – строем, а 
сон з 22 да 6 гадзін. 

Давялося мне служыць на 
заставе на мяжы з Літвой, 
дзе кожны дзень штосьці ад-
бывалася, добрае і дрэннае. 
Суткамі, бывала, без сну і 
ежы, аднак служба нашмат 
цікавейшая, чым у хлоп-
цаў за агароджай ў частцы. 
А войска дасць табе роўна 
столькі, колькі ты сам захо-
чаш атрымаць. Для аднаго – 
форма, страчаны час і нервы, 
для другога – каштоўныя 
жыццёвыя ўрокі. Я, напры-

Зразумела, што і вайсковыя 
навыкі, і побыт выхоўваюць 
пэўныя адносіны да армей-
скіх і ўвогуле чыста мужчын-
скіх калектываў, але яны даю-
ць цудоўную нарыхтоўку на 
жыццё і разуменне «не было 
б вайны».

клад, стаў больш шанаваць 
дробязі, якія раней наогул не 
заўважаў, прымаў як належ-
нае. Адно магу сказаць тым, 
хто яшчэ збіраецца служыць 
(па сваёй волі ці не): нічога 
страшэннага там няма, бу-
дзеце ўспамінаць як адзін 
вялікі лагер са сваімі жар-
тамі, хоць часам і дзіўнымі.
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 СВяТА

Першы крок да мовы
дзень роднай мовы – Буйное Свята 

на журФаку, якое прыцягвае 
гаСцей. на нашых мерапрыемСтвах 
у гэтым годзе прыСутнічалі не 
толькі Студэнты і выкладчыкі, але 
і іх СяБры, і нават аБітурыенты. 
а ці ведаеце вы, колькі цікавага 
адБылоСя на кальварыйСкай? 

Так здарылася, што ў гэтым 
годзе 21 лютага выпала на су-
боту, таму арганізатары Дня 
роднай мовы вырашылі свят-
каваць у чацвер і пятніцу. Але 
і суботу не пакінулі без ува-
гі: на вечарыне раздалі місіі, 
якія трэба было выканаць 
21-га (напрыклад, увесь дзень 
слухаць «Песняроў»).

Але пачнём з пачатку. 
Сімвалам у гэтым годзе 

стаў мятлік, які надзелі ар-

ганізатары ў дзень вечарыны. 
Як заўсёды, за некалькі 

дзён да святкавання была за-
пушчана алімпіяда-гульня ў 
падтрымку Дня роднай мовы. 
У студэнтаў было пяць вары-
янтаў заданняў, з якіх яны 
павінны былі выбраць адзін, 
выканаць яго, а потым па-
класці ў скрыню, якая стаяла 
ў дэканаце.

«Мова як умова. Хуткія 
размовы па-беларуску» – у 

чацвер кожны жадаючы мог 
паспрабаваць зрабіць свой 
першы крок да роднай мовы 
з дапамогай гэтага мерапры-
емства. Калі вы ведаеце, што 
такое хуткія спатканні, то 
адразу зразумееце, як усё ад-
бывалася: дзве хвіліны на раз-
мову, незнаёмка ці незнаёмы 
насупраць, спіс тэм, на якія 
можна паразмаўляць (чаго 
там толькі не было: і футбол, 
і IT, і ежа), кожныя дзве хвілі-
ны ты змяняеш свайго сураз-
моўцу. Вельмі прыемна было 
бачыць, як блішчаць вочы ў 
людзей, якія рабілі свае пер-
шыя крокі да мовы праз вось 
такія файныя гутаркі. 

Пасля гэтага гарачага ме-

рапрыемства ўсіх чакаў ве-
чар паэзіі з гарбатай, печы-
вам і гірляндамі на сценах  
аўдыторыі. Кожны жадаючы 
мог прачытаць свой любімы 
верш на беларускай мове, а 
некаторыя нават і спелі песні 
беларускіх выканаўцаў пад 
гітару. Не абышлося без сюр-
прызаў. Выкладчык Арцём 
Мікалаевіч Кавалеўскі так-
сама прачытаў адзін са сваіх 
твораў і расказаў аўдыторыі 
пра сваё стаўленне да паэзіі і 
мовы. 

Перад заняткамі ў пятніцу 
студэнтаў і выкладчыкаў на 
ўваходзе сустракалі арганіза-
тары з абдымкамі, віншаван-
нямі, налепкамі і ўсмешкамі. 

Фота Ганны Занковіч◀

Фота Ганны Занковіч

Пачатак на 1 стар. 
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На занятках жа таксама не 
супакойваліся і проста бегалі 
па аўдыторыях, спявалі, зноў 
абдымалі і нагадвалі ўсім пра 
вечарыну. 

У 13:30 кожны жадаючы 
мог паслухаць цікавыя гісто-
рыі з жыцця Ганны Віктараў-
ны Курэйчык і Сяргея Ва-
лянцінавіча дубовіка. Ганна 
Віктараўна расказала пра 
свае падарожжы па розных 
краінах, пра тое, чаму збягае 
ад зімы і чаму яе заўсёды цяг-
не да мора і акіяна. Сяргей 
Валянцінавіч паведаў аўды-
торыі, што такое сапраўд-
ная вайна ў Афганістане і як 
складваецца жыццё пасля яе. 
Сказаць, што гэта было ціка-
ва – не сказаць нічога. Вель-
мі добра, што выкладчыкі  
даюць нам саветы не толькі 
прафесійныя, але і жыццёвыя.

А у 14:50 адбылася цікавая 
гульня «ПАРАпапарам» – дуэт 
выкладчыка і студэнта. Умо-
вы такія ж, як і ў гульні «Эліас 
– скажы на іншы лад»: за дзве 
хвіліны патлумачыць як мага 

больш слоў. Перамаглі дзве 
каманды: Юліі Мікалаеўны 
Лук’янюк і Віктара іванавіча 
іўчанкава. Так атрымлівалася, 
што, колькі б разоў яны ні гу-
лялі, заўсёды набіралі адноль-
кавую колькасць балаў. Думаю, 
што ўсе ўдзельнікі і гледачы 
гульні атрымалі зарад пазітыву.

І, канешне, надышоў час 
вечарыны. Узнагароджанне 
пераможцаў алімпіяды, песні 
ад журфакаўскіх зорак: дзі-
мы нікановіча, Сашы Ла-
пуцька, Любові Міронавай 
і Уладзіслава паповіча, на-
родныя танцы, выступленне 
гурта «Martin S» – усё гэта 
стварыла цудоўную атмасфе-
ру. І, канешне, не абышлося 
без дранікаў і кваса.

Пасля ўсіх мерапрыемстваў 
нават разважаць па-руску 
зрабілася неяк нязручна. Хто 
ведае, можа, не я адна задума-
лася аб тым, каб заўсёды раз-
маўляць па-беларуску?

ТЭКСТ: 
Дар’я ДРАЗДОВІЧ, 

2 курс

Фота Ганны Занковіч

Фота Вольгі Сямёнавай◀

Фота Вольгі Сямёнавай

Фота Ганны Занковіч◀
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Як студэнты правялі канікулы
па праграме Супрацоўніцтва 

інСтытута журналіСтыкі Са 
шведСкім інСтытутам павышэння 
кваліФікацыі журналіСтаў Fojo з 2 па 
6 лютага дваццаць нашых Студэнтаў 
наведалі швецыю. раСкажам аБ тым, 
што яны там раБілі, што Бачылі і што 
карыСнага для СяБе адзначылі.

 ЗА Мяжой

2 лютагаТыдзень пачаўся з горада 
Кальмар, дзе нас засялілі 

ў жылы корпус Інстытута 
Fojo. Пасля мы паслухалі 

лекцыю кіраўніка Петэ-
ра Самерштэйна «Агляд 

шведскіх СМІ», наве-
далі рэгіянальную газету 

«Barometern».

6 лютага
Дзень падвядзення вынікаў. Экскурсія па Мальмё.

7 лютагаАд’езд  у Капенгаген – вольны дзень у сталіцы Даніі.

4 лютага

У Мальмё мы гас-

цявалі ў рэгіяналь-

най штодзённай га-

зеты «Sydsvenskan» 

і наведалі праграму 

«Твая вуліца» моладзе-

вага радыё.

3 лютага

На гэты дзень была запланава-

на сустрэча з Ула Сігвардсонам, 

амбудсменам па справах прэсы 

ад шырокай грамадскасці (на яго 

ўскладаюцца функцыі кантролю 

захавання справядлівасці і ін-

тарэсаў чытачоў – заўв. аўтара). 

Пабывалі на грамадскім радыё 

«Sveriges Radio P4». Пераехалі ў го-

рад Мальмё, дзе засяліліся ў гатэль 

«Renaissance».

5 лютага
Паехалі на факультэт журналістыкі Лундскага ўніверсітэта, пазнаёміліся з навучальным працэсам і пагаварылі сам-насам са студэнтамі. Пазней наве-далі шведскае нацыяналь-нае тэлебачанне «Sveriges Television».

Фота Юліі Ішмуратавай

◀

Фота Юліі Ішмуратавай

◀
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паміж Швецыяй і Даніяй
Аляксандр ЛАпУЦЬКА,  
3 курс:

– Швецыя пакінула толь-
кі добрыя ўражанні. Можна 
сказаць, што гэтага тыдня мне 
якраз не хапала для натхнен-
ня. Больш за ўсё запомніліся 
адкрытасць і прафесіяналізм 
шведскіх калегаў. Яны пра-
водзілі з намі шмат часу, ад-
казваючы на ўсе нашы пы-
танні без кроплі стомленасці 
ў вачах. Не магу сказаць, што 
іх журналістыка адназначна 
лепшая за нашу. Дзесьці мы 
саступаем, а дзесьці – яны.

яўген КАЗАРЦАЎ,  
5 курс:

– Для мяне Швецыя – пра-
сунутая краіна з сучаснымі 
поглядамі, асабліва ў пытан-
нях гендэрнай роўнасці, ад-
носін да міграцыі, гамафобіі. 
І няхай было зразумела, што 
часам шведы трохі прыха-
рошваюць становішча спраў 
у сваёй краіне, але хто ж гэ-
тага не робіць? Больш за ўсё 
запомнілася гутарка з амбуд- 
сменам: шведскія ўяўлен-
ні пра журналісцкую этыку 
адрозніваюцца ад нашых. І 
ўвогуле, з нашай сістэмай 
каштоўнасцяў цяжка раз-
важаць такім жа чынам. Га-
лоўнае адрозненне паміж 
нашай і шведскай журналі-
стыкай я бачу ў тым, што ў 
нас усе хочуць проста свабо-
ды, ім гэтая «свабода» мёдам 

памазаная. Пры гэтым многія 
ўвогуле не разумеюць, што 
такое адказнасць перад гра-
мадствам і «сацыяльны за-
каз». А ў Швецыі гэтая адказ-
насць ёсць. Ну, і вольнасцей 
больш.

Аляксей СУдніКАЎ,  
3 курс:

– Я не толькі атрымаў но-
выя веды, але яшчэ і пазнаў 
па-новаму людзей, з якімі 
ўжо некалькі гадоў вучуся ра-
зам. Больш за ўсё запомніліся 
шведскія рэдакцыі, утульныя 
і добра тэхнічна абсталява-
ныя. Таксама іх карпаратыў-
насць і падыход да працы: 
напрыклад, калі журналіст не 
спраўляецца са сваім задан-
нем, у гэтым вінаваты рэдак-
тар. Яшчэ таксама трэба ад-
значыць вёрстку іх газет.

Валерыя ФАдЗееВА,  
4 курс:

– Вельмі ўдзячна нашаму 
ўніверсітэту за магчымасць 
наведаць Швецыю. Насычаная 
праграма дазволіла не толь-
кі ўбачыць замежныя СМІ і 
болей даведацца пра іх, але і 
пазнаёміцца з багатай культу-
рай скандынаўскіх краін. Усе 
гэтыя ўражанні вельмі натх-
нілі. Прыемна здзівіла чуласць 
шведскіх журналістаў. Яны да 
самай дробязі ўяўляюць сваю 
мэтавую аўдыторыю і імкнуц-
ца задаволіць усе яе патрэбы.

Юлія іШМУРАТАВА,  
4 курс:

– Даўно не было такога 
натхнення – гэта як паездка 
ў іншы свет. Самае класнае, 
што мы не проста навед-
валі лекцыі, шпацыравалі па 
вуліцах гарадоў, але яшчэ і 
размаўлялі са шведамі. Наш 
куратар Петэр – фантастыч-
ны чалавек. За такі кароткі 
тэрмін ён змог натхніць і 
нават змяніць вельмі мно-
гіх з нас. Прыемна, што ёсць 
такія людзі і мы маем маг-
чымасць пасябраваць з імі. 

А калі казаць пра краіну, 
то ўразіла іх пачуццё пры-
гожага, жаданне ўсё зрабі-
ць утульным і мілавідным. 
Дадому прывезла набор 
свечак: спрабую ў наш бела-
рускі побыт дадаць крышач-
ку шведскай атмасферы. 

Здзівіла іх адкрытасць. 
Адкрытасць ва ўсім. У напі-
санні матэрыялаў, ва ўлад-
каванні офісаў, у адносінах 
паміж людзьмі. Думаю, гэ-
тага і не хапае нашым рэдак-
цыям.

Таццяна ЛеМяШЭЎСКАя,  
5 курс:

– Швецыя ўразіла сваёй 
утульнасцю і камфортам як 
на працы, так і дома. Прас-
торныя і светлыя рэдакцыі з 
зонамі адпачынку, утульныя 
хаты, у вокнах якіх па веча-
рах гараць свечкі, строгія 
формы архітэктуры, у якіх 
адчуваеш стыль і вытанча- 
насць. Больш за ўсё запомніў-
ся наш візіт у рэдакцыю га-
зеты «Barometern»: першае 
знаёмства са шведскай жур-
налістыкай пакінула моцнае 
ўражанне. А яшчэ сумесная 
вячэра з кіраўніком Петэрам. 
Было вельмі цікава бліжэй 
пазнаёміцца з яго сям'ёй. 
Запомнілася лекцыя амбуд- 
смена, які адзначыў, што 
шведскія СМІ роўныя перад 
законам, але не роўныя пе-
рад этыкай. Закон дае табе 
права пісаць амаль пра ўсё, 
аднак этыка значна гэта аб-
мяжоўвае.

ТЭКСТ, ФОТА:  
Алена ЛЯЎШЭНЯ,  

3 курс
 

Рэдакцыя тэлебачання SVT

◀
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Святло праз 
аб’ектыў

– Кажуць, што камера – 
гэта працяг нашых вачэй 
і розуму. А што для Вас 
значыць Ваша камера?

– У апошні час пачынаю 
разумець, што яна не толькі 
інструмент для рэалізацыі 
творчых планаў і заробку 
грошай, але і сябар, які да-
памагае мне лепш зразумець 
гэты свет.

– якую камеру лепш вы-
браць, калі толькі пачынаеш 
фатаграфаваць? Ці існуюць 
нейкія хітрасці?

– Калі вы толькі пачына-
еце фатаграфаваць, бя-
рыце тую, да якой больш 
душа ляжыць. Паспрабуйце 
ўважліва агледзець некаль-
кі розных ў краме і абраць 
сваю альбо вазьміце ў ся-
броў на пару дзён. У пер-
шую чаргу здымае чалавек, 
а не камера. 

Я б рэкамендаваў пайс-
ці ў краму з дасведчаным 
фатографам, каб праверы-
ць фотаапарат на прадмет 
франт- і бэк-фокусу. Таксама 
не павінна быць абсалютна 

лепш адзін раз паБачыць, чым Сто 
разоў пачуць... ФатограФы – гэта 

вочы Сродкаў маСавай інФармацыі. у 
чым жа Сакрэт доБрага ФатограФа? пра 
гэта “журФактам” раСказаў АляксАндр 
ШЭлЕГАЎ.

МАйСТАР-КЛАС

ніякіх механічных пашкод-
жанняў, у першую чаргу на 
матрыцы.

– Цяпер у мяне ўжо ёсць 
камера. далей, для таго каб 
стаць фатографам, у які бок 
рухацца? Курсы фатогра-
фаў? Майстар-класы? Урокі 
ў інтэрнэце?

– Можна запісацца на кур-
сы ў фотастудыю: там зможа-
це на практыцы азнаёміцца 
больш падрабязна з наладамі 
камеры і асновамі фотаздым-
кі. 

Але большую частку гэтых 
ведаў вы цалкам можаце на-
быць самастойна, абапіраю-
чыся на ўласны вопыт і тэо-
рыю, якую можна знайсці ў 
інтэрнэце. Але самае галоўнае 
– гэта як мага больш старацца 
здымаць, хадзіць на розныя 
мерапрыемствы, дамагацца 
акрэдытацый, знаёміцца з ін-
шымі фатографамі. Не будзе 
лішнім і вывучэнне чужых 
фотаработ, каб зразумець іх 
памылкі, убачыць станоўчыя 
моманты і ўвасабляць іх на 
сваіх здымках. Навучыцеся 

вы фатаграфаваць ці не – за-
лежыць толькі ад вас. Толькі 
5% таленту, астатняе – гэта 
праца.

– якімі галоўнымі 
правіламі Вы кіруецеся пад-
час здымкі?

– «Калі вашыя фатаграфіі 
недастаткова добрыя, то вы 
былі недастаткова блізка» 
– адзін з прынцыпаў рэпар-
тажнай фатаграфіі, якім я ка-
рыстаюся і сёння. Калі ёсць 
магчымасць, імкнуся здымаць 
на шырокавугольны аб’ектыў і 
як мага бліжэй, каб фотазды-
мак быў «жывы» і глядач мог 
акунуцца ў самую сутнасць 
таго, што адбываецца.

– Што асабіста для Вас 
значыць быць добрым фато-
графам?

– Важна не ператвараць фа-
таграфію ў механічны спосаб 
атрымання прыбытку, а ста-
рацца прыўнесці нешта новае 

ў мастацтва і заўсёды фата-
графаваць з душой.

– як Вы лічыце, у чым  
асаблівасць працы фатогра-
фа ў СМі?

– Калі гаворка ідзе пра ін-
фармацыйнае выданне, то ў 
першую чаргу маюць значэн-
не інфарматыўнасць і апера-
тыўнасць, тэхнічныя моман-
ты адыходзяць на другі план. 
Калі ж гэта глянцавы часопіс 
з пастановачнай здымкай, 
то на першым месцы ўжо  
будуць кампазіцыя, якасць  
і апрацоўка.

– Фатограф можа прак-
тычна цалкам ператварацца 
ў журналіста. Але існуюць 
правілы этыкі журналіста, а 
ці ёсць правілы этыкі фато-
графаў?

– На мой погляд, этыка фа-
тографа не павінна адрозні-
вацца ад этыкі нармальнага 
чалавека. Сваю працу заўсёды 

дАВЕдкА «ЖФ» Аляксандр Шэлегаў
Працуе ў Рэспубліканскім цэнтры фізіч-

нага выхавання і спорту навучэнцаў і сту-
дэнтаў, на партале Dosug.by, у часопісе 
«Спорт тайм». Ёсць публікацыі ў часопісах 
XXL, ICON. Карыстаецца камерай Canon 
6d. Перамог ў конкурсе ад БДУ «Фотове-
ломарафон», а таксама ў рэспубліканскім 
конкурсе «На грэбні хвалі».
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Фота з асабістага архіва А. Шэлегава
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трэба рабіць добра і ставіцца 
да людзей гэтак жа. Але існуе 
некалькі агульных правілаў: 
аддаваць працу своечасова, 
у зададзены тэрмін; старац-
ца знайсці нешта агульнае з 
абсалютна любым кліентам; 
не друкаваць фота без згоды 
заказчыка альбо саміх сфата-
графаваных; памятаць, што 
ні адзін кадр не варты жыц-
ця чалавека і, калі сітуацыя 
крытычная, трэба адмовіцца 
ад магчыма шэдэўральнага 
кадра і дапамагчы таму, хто 
трапіў у бяду.

– журналісцкая пулітца-
раўская прэмія ўручаецца і 
ў галіне фатаграфіі. як Вы 
лічыце, у чым асаблівасць 
фотаздымкаў, якія атрымалі 
гэтую ўзнагароду?

– Асаблівасць большасці 
фатаграфій, якія атрымалі 
«Пулітцара», у тым, што 
яны здольныя змяніць са-
цыякультурнае ўспрыманне 
чалавека. Узяць, напрыклад, 

– «Калі вашыя фатаграфіі недастат-
кова добрыя, то вы былі недастаткова 
блізка» – адзін з прынцыпаў рэпартаж-
най фатаграфіі, якім я карыстаюся і 

сёння. 

“

знакаміты здымак Кевіна 
Картэра на тэму голаду ў 
Афрыцы: сагнутая судан-
ская дзяўчынка памірае ад 
голаду, непадалёк знаходзіц-
ца сцярвятнік, які чакае зда-
бычу. Здымак быў набыты 
«New York Times» і шакіра-
ваў грамадскасць. Пасля 
тэму голаду ў афрыканскіх 
рэгіёнах паднялі на ўвесь 
свет, і былі арганізаваны 
пункты з раздачай бясплат-
най ежы.

– Вы ўжо зрабілі свой 
ідэальны здымак?

– Не. І, спадзяюся, ніколі 
не зраблю, але буду да гэтага 
ўсяляк імкнуцца. Дамагчыся 
ідэальнага – раўнасільна спы-
ненню самаразвіцця. Ніколі 
нельга пераставаць развівац-
ца, дасягнуўшы адной мэты, 
абавязкова трэба ставіць но-
вую.

ТЭКСТ:  
Ганна ВАСІЛЕЎСКАЯ,  

3 курс

“
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нА ФоРТАчЦы

паСля вывучэння «аСноў ФотажурналіСтыкі» 
амаль уСе Студэнты ўмеюць неяк 

ФатаграФаваць. але ёСць у наС на Факультэце 
чалавек, для якога ФотаСправа – не аСноўная 
дыСцыпліна выкладання і не аБавязковы для 
здачы залік. ён захапляецца навакольным Светам, 
гіСторыяй роднага краю і люБіць ФікСаваць цікавае 
на Фотаплёнку. знаёмцеСя: кандыдат Філалагічных 
навук, дацэнт каФедры гіСторыі журналіСтыкі і 
менеджменту Смі Пётр лЕАнідАВіч дАрАШчонАк.

– З чаго пачалося Вашае захапленне 
фатаграфіяй?

– Напачатку гэта было проста аматар-
ствам, а потым стала і практычнай част-
кай журналісцкай прафесіі. Захапленне 
фатаграфіяй пачалося яшчэ раней, чым 
я паступіў на журфак. Напэўна, класа 
з пятага, калі хлопцы засвойвалі ней-
кія навыкі: радыётэхніку, фатаграфію 
і іншыя. Хтосьці хадзіў у гурток, але я 
быў, так скажам, самавукам. Карыстаў-
ся адным з самых першых фотаапара-
таў вельмі прымітыўнай канструкцыі: 
ніякай аўтаматыкі, адчувальнасць ў 65 
адзінак. Звычайная плёнка ці больш «чу-
лая» – 130 адзінак. І з такіх фотаплёнак 
пачыналася чорна-белая эпапея. Най-
часцей гэта было як у акына, які спявае 
аб тым, што бачыць. Фатаграфуеш люд-
зей, нейкія краявіды, будынкі. Але, на 
жаль, шмат здымкаў не захавалася.

Ад «Смены – 6» да «Canon»

– якімі былі першыя фотаздымкі?
– Зразумела, вельмі простыя, не паста-

новачныя кадры. Чорна-белыя. І гэта 
вельмі казытала, бо часам хацелася 
сфатаграфаваць прыгожыя краявіды на 
каляровую плёнку. Памятаю, неяк мы з 
сябрам дзяцінства, Генадзем Гоманавым, 
знайшлі прыгожую мясціну: сярэдзіна 
лесу, дзе было нейкае азярцо з чыстай 
вадой ды зелянінай. Восенню гэта вы-
глядала асабліва маляўніча. Марылі аб 
тым, каб сфатаграфаваць гэтую прыга-
жосць у колеры.

– А як развіваліся Вашыя здольнасці 
падчас вучобы ва ўніверсітэце?

– Калі гаварыць пра факультэцкі во-
пыт, то не сказаў бы, што фотаздымкі 
былі вельмі якасныя: большая частка 
студэнтаў наогул ніколі не трымала фо-
таапарата ў руках. Ну і, канешне, зараз, 
гледзячы на тыя фотаздымкі, толькі дзіву 

даешся, як наш выкладчык Георгій Заха-
равіч Бягун яшчэ ставіў нам залікі. Мы 
тады сапраўды хацелі фатаграфаваць. Як 
тлумачыў Бягун, у яго часы (даваенныя) 
знаходзіш нейкі аб’ектыў, павелічальнае 
шкло, ледзь не ў валёнак яго устаўляеш, 
чымсьці закрываеш і атрымліваецца фо-
таадбітак, які з’яўляецца нейкім цудам.

– А як наконт вопыту ў фатаграфіі 
ўжо ў якасці журналіста?

 – Калі скончылася вучоба на жур-
факу, адразу давялося не толькі пісаць 
тэксты, але і фотаздымкі рабіць з роз-
ных мерапрыемстваў, у тым ліку пар-
тыйных ці прафсаюзных сходаў. На той 
час гэта была звычайная справа, таму 
што, па сутнасці, не было фотакарэспан-
дэнтаў у рэдакцыях шматтыражак. Усё 
абцяжарваў працэс падрыхтоўкі фота-
матэрыялу: трэба было праявіць плён-
ку, потым друкаваць з дапамогай фо-
тапавелічальніка... Аператыўнасць пры 
гэтым, канешне, пакутавала. Да нейкіх 
гістарычных матэрыялаў сам здабываў 
сабе ілюстрацыі. Прыходзілася ўласнай 
камерай рабіць здымкі нумароў газет, 
якія засталіся ў архівах, прасіць дазволу, 
каб сфатаграфаваць крыніцы, якія зна-
ходзіліся ў аддзеле рэдкіх кніг. 

– У кожнага фотаздымка ёсць свая 
гісторыя. Ці можаце Вы распавесці 
якую-небудзь?

– На малой радзіме, на Віцебшчыне, 
мне даводзілася фатаграфаваць дом пан-
скага аканома. Усе думалі, што гэтаму 
дому гадоў пяцьдзясят, можа, восем- 
дзясят. Але высветлілася, што сцены бу-
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дынку складзены з плінфы (характэрная 
для старажытнарускага дойлідства тон-
кая абпаленая цэгла). Атрымліваецца, 
што насамрэч дому гадоў чатырыста. 
Для жыхароў Сенненскага краю, у якім 
дастаткова адметнасцяў, ён застаўся 
незаўважаны. Сфатаграфаваў яго каля 
дарогі. Гэта быў маёнтак, які належаў 
панам Сандрыгайлам і дзе пражываў 
панскі аканом (пра тое памятае яшчэ 
мая бабуля, якая прыходзіла туды пра-
цаваць). Аканом выходзіў на ганак, ля-
скаў пугай, і людзі разбягаліся, не атры-
маўшы свае пятнаццаць капеек за дзень 
працы. 

Цікава, што каля гэтага будынку 
праязджала нават Кацярына II у 1780  
годзе. І некалькі гадоў таму я вырашыў  
паехаць туды са сваімі роднымі і сфа-
таграфаваць дом з усіх бакоў. Але на ім 
ужо не было даху. Усё выглядала вель-
мі сумна. Разам з тым, у такія моманты 
бачна, што мы губляем. Усё калі-небудзь 
перастане існаваць, і нават такія руіны 
зраўняюцца з зямлёй. Думаю, кожны, 
хто любіць сваю малую радзіму і з’яўля-
ецца адукаваным чалавекам, усё ж паві-
нен такія рэчы недзе фіксаваць. Бо вель-
мі многае проста знікае з твару зямлі. І 
гэта не адзіны прыклад. Зараз шкадую, 
што многія рэчы не атрымалася сфата-
графаваць своечасова.

– У Вас было шмат розных фотаапа-
ратаў, ад самых простых да сучасных. 
Распавядзіце пра іх.

– Першыя фотаплёнкі, якія гарэлі, як 
порах, зніклі. Калі фотаздымкі з іх ужо 
былі надрукаваны, плёнку закручвалі ў 
фальгу, з аднаго боку падпальвалі і запу-
скалі, як ракету. Яна адлятала на некаль-
кі дзясяткаў метраў. Гаручыя фотаплёнкі 
былі тымі феерверкамі, якія цяпер толькі 
кітайцы нам пастаўляюць. Потым плёнкі 
перасталі быць гаручымі, толькі плавілі-
ся. Увогуле, тэхнічны прагрэс рухаецца 
вельмі хутка ў апошнія дзесяцігоддзі.

– на што здымаеце зараз?
– На «Canon». Гэта лепшая камера 

2012 года. Яна вельмі зручная. Мяне 
больш нічога і не цікавіла. У большых па 
памерах фотаапаратах празмерна шмат 
наваротаў. Лічу, што чым складаней тэх-
ніка, тым хутчэй яна ламаецца.

– Усім хочацца, каб іх здольнасці ці 
нават талент былі прызнаныя іншымі 
людзьмі. Ці прымалі Вы ўдзел у кон-
курсах фотаздымкаў?

– У фотаконкурсах не ўдзельнічаў, і 
асаблівага жадання няма. Гэта задача 
фотамайстроў. Таму працэнтаў дзевя-

носта з таго, што дзесьці было надру-
кавана, не выходзіць за межы майго не-
вялікага асабістага асяродку. Хаця сёння 
магу лічыць сябе ўжо не аматарам, але 
такім мастаком-афарміцелем, які до- 
сыць доўга займаецца фатаграфіяй, умее 
кадрыраваць, нешта зняць для газеты.

– Ці ёсць такія здымкі, якія Вы ха-
целі зрабіць, але не атрымалася?

– Калі мы, трое выкладчыкаў, падышлі 
да ўніверсітэта ў Капенгагене, дзе было 
некалькі помнікаў самым славутым вы-
пускнікам, я ўбачыў скульптуру Нільса 
Бора. Тады вельмі пашкадаваў, што фо-
таапарат калегі разрадзіўся і мы не зма-
глі зрабіць здымак. А знакамітую Русал-

ку ў Капенгагене на месцы не знайшлі, 
бо за пару дзён да гэтага яе павезлі на 
выставу ў Кітай. Гэта яшчэ адзін сюжэт, 
які, на жаль, не стаў фатаграфіяй.

Не думаю, што шмат студэнтаў ве-
дала пра тое, чым захапляецца Пётр 
Леанідавіч акрамя гісторыі. А хто ве-
дае, колькі яшчэ талентаў маюць нашы 
выкладчыкі? Толькі добрая гутарка 
здольная высветліць іх здольнасці і хобі. 
Спадзяюся, што хутка мы даведаемся 
пра дагэтуль таемных журфакаўскіх 
спевакоў, танцораў, вандроўнікаў, сакса-
фаністаў або рыбакоў.

ТЭКСТ: Вольга ЛІСОЎСКАЯ, 
2 курс
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побач.

ПАРАДА 

Выкладчыкі расказваюць  
пра сваё студэнцтва: плакаты, 
вушныя тунэлі і «Крылы ўзлёту»

– На факультэце журналі-
стыкі вучыўся завочна, таму 
мае студэнцкія гады звязаны 
ў асноўным з працай. Кар'еру 
пачаў у раённай газеце, пас-
ля працаваў у ваеннай. Таму 
ў нас адначасова былі і тэо-
рыя, і практыка. На працоў-
ным месцы часам да ранку 
сядзеў. Калі вучышся завоч-
на, то ўзнікаюць праблемы 
з тым, дзе зняць кватэру, 
бо месца ў інтэрнаце нам не 

ра. А ўнізе падпісалі: «Таццяна 
– дачка Арнольда». Такія былі 
жарты.

Наша студэнцтва – гэта такі 
незабыўны час, калі выклад-
чыкі і студэнты былі адным 
цэлым. А што асабліва прыемна 
– гэта тое, што кожны адчуваў 
абсалютную свабоду. Свабоду 
ў паводзінах, учынках і нават 
адзенні. Была ў нас такая вы-
кладчыца, якая ўвогуле пры-
ходзіла на заняткі, «страляла» ў 
студэнтаў цыгарэту, запальва-
ла, садзілася на стол і пачына-
ла лекцыю. Зараз жа гэта неда-
пушчальна, а тады было зусім 
звычайнай справай. Такіх ары-
гінальных было даволі шмат.

Нашых аднагрупнікаў, якія 
нічым добрым не праславіліся 
перад выкладчыкам, выганялі 
з заняткаў. І аднойчы яны знай-
шлі рашэнне гэтай праблемы. 
Напісалі петыцыю на вялікім 

аркушы паперы, з ім жа прый-
шлі да выкладчыцы і пачалі 
чытаць. І не паверыце – іх пра-
бачылі і дазволілі зноў навед-
ваць заняткі. 

І зараз на занятках хапае 
цікавага, але я ўжо ў ролі 
выкладчыка. Зусім нядаўна 
вушныя тунэлі сталі папу-
лярнымі сярод моладзі. І вось 
хадзіў да мяне на пары ад-
зін студэнт з такой праявай 
моды. Кожны раз дзівілася на 
яго і не разумела, што гэта, 
як і навошта. А калі прыма-
ла экзамен у гэтага студэн-
та, то праз гэтыя яго тунэлі 
пабачыла, як хтосьці на за-
дніх партах спісвае. Гісторыя 
скончылася тым, што сту-
дэнта прыйшлося папрасіць 
выйсці з аўдыторыі.

 ТЭКСТ:  
Таццяна БУСЕЛ,  

1 курс

– Я вучылася на факультэ-
це журналістыкі БДУ з 1995 
па 2000 гады. У час майго сту-
дэнцтва корпус знаходзіўся 
на вуліцы Маскоўскай. Было 
такое, што з-за вялікай коль-
касці студэнтаў не хапала для 
ўсіх месцаў ў актавай зале, 
таму заняткі праходзілі і па-
за памяшканнем. Што наконт 
нашай групы, яна была здоль-
ная на штосьці незвычайнае. 
Вось некалі мы віншавалі 
сваю выкладчыцу Таццяну 
Арнольдаўну плакатам з вы-
явай Арнольда Шварцнэге-

Таццяна Уладзіміраўна СіЛінА-яСінСКАя, намеснік дэкана 
па творчым супрацоўніцтве са СМі, старшы выкладчык кафе-
дры перыядычнага друку: 

Уладзімір Канстанцінавіч КАСЬКо, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт кафедры перыядычнага друку:

давалі. Успаміны аб універсітэ-
це самыя цёплыя. Вядома, мы 
сустракаліся адзін з адным не 
так часта, як студэнты дзённа-
га аддзялення, толькі на сесіях, 
а пра поспехі аднагрупнікаў 
даведваліся праз публікацыі. 
Калі вучышся і працуеш, то 
самае цікавае – станаўленне ў 
табе кіраўніка. Журналісты ў 
«Чырвонай змене», дзе я пісаў, 
былі маладыя. 

Аднойчы на працы да аднаго 
з матэрыялаў прыдумаў загало-
вак «Крылы ўзлёту». Галоўна-
му рэдактару ён спадабаўся, 
адзначыў мяне як «лепшага ў 
нумары». А на планёрцы кажа 
перад іншымі супрацоўнікамі: 
«Вось добрыя крылы для ўзлё-

ту». Добрае слова вельмі важ-
нае і прыемнае, асабліва калі 
робіш першыя крокі.У нейкай 
ступені я зайздрошчу молад-
зі: у іх яшчэ столькі цікавага 
наперадзе! Ды і магчымасцяў 
больш. Раней мы сядзелі ў 
бібліятэцы да ночы. А зараз 
уключыў камп’ютар, націс-
нуў кнопачку – патрэбная 
інфармацыя знойдзена. Я б 
зноў пайшоў на журфак, калі 
б была такая магчымасць. Бо 
журналіст – не прафесія, а 
прызначэнне. А кожны ча-
лавек павінен быць на сваім 
месцы.

ТЭКСТ:  
Ганна ПАРШЫНА,  
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