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Пес ні гэ та га вы ка наў цы гу чаць на бе ла рус кіх і ра сій скіх 

тэ ле ка на лах, іх мож на па чуць не толь кі на ай чын ных 

ра дыё хва лях, але і на мно гіх FM-ра дыё стан цы ях ЗША, 

Гер ма ніі, Із ра і ля, Вя лі ка бры та ніі, Ра сіі. Кам па зі цыі 

«Зор ныя но чы», «Без пра ві лаў», «Ка хан не-паст ка», 

«Мая ка ра ле ва Бе ла русь» ве да юць і лю бяць па ўсёй кра і не, 

асаб лі ва на род най для яго Ма гі лёў шчы не. У му зыч ных тво рах 

спе ва ка шмат ра ман ты кі і тон кай лі ры кі, якія ён цу доў на 

пе рад ае дзя ку ю чы свай му вы ка наў ча му май стэр ству.

Вы яшчэ не зна ё мыя з гэ тым та ле на ві тым ма ла дым 

ча ла ве кам? Та ды мы з ра дас цю прад стаў ля ем яго 

вам у на шым экс клю зіў ным ін тэр в'ю. Зна ём це ся — 

са ліст-ва ка ліст Ма гі лёў скай аб лас ной фі лар мо ніі, шоў мен, 

спя вак, а так са ма ідэй ны на тхняль нік і ка пі тан фут боль най 

арт-ка ман ды «Дняп ро STARS» Па ша Люб чан ка.

— Рас ка жы це пра сваё ста наў лен не як ар тыс та, з ча го ўсё 

па ча ло ся?

— Зер не твор час ці і му зы кі за клаў у мя не мой ста рэй шы брат 

Ула дзі мір. Мне бы ло га доў пяць, ка лі ў сям'і з'я віў ся пер шы ба бін-

ны маг ні та фон. Слу ха лі му зы ку Modern Talkіng, гур ты «Фрыс тайл», 

«Лас ка вы май». Пе ра мот ва лі кам па зі цыі, да дзі рак сці ра ю чы маг-

ніт ную стуж ку. Брат іг раў на гі та ры, а я пад пя ваў, ад ной чы на ват 

зла маў ін стру мент, за што атры маў вель мі сур' ёз на (смя ец ца). Ад нак 

брат не звя заў сваё жыц цё з твор час цю, а вось у мя не зер не пра-

рас ло. Па мя таю, у дзя ся тым кла се аб' яві лі кон курс, дзе ся род ін шых 

ну ма роў па трэб ны быў і ва каль ны. Я быў вель мі сціп лым вуч нем: 

ні хто на ват і па ду маць не мог, што бу ду спя ваць, тым больш на сцэ-

не. Унут ры ж ад чу ваў вя ліз нае жа дан не вы сту паць, якое стрым лі ваў 

праз тую са мую сціп ласць. І вось у вы ні ку пра па на ва на га на стаў ні-

цай лё са ван ня мне да стаў ся за па вет ны ва каль ны ну мар. Гэ та быў 

мой пер шы во пыт, я вы ка наў хіт «Хлоп чык хо ча ў Там боў» Му ра та 

На сы ра ва і атры маў столь кі ста ноў чых вод гу каў, што ў да лей шым 

без май го ўдзе лу не абы хо дзі ла ся ні вод нае ме ра пры ем ства.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

«Ра бі не ча ка нае, ра бі, як не бы вае, ра-

бі, як не ро біць ні хто, — і та ды пе ра-

мо жаш». Шмат кніг на пі са на пра крэ а-

тыў насць, пра по шук ідэй, але ме на ві та 

гэ тая фра за з апо вес ці Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча «Лад дзя рос па чы» — са мая 

трап ная. Ра бі не ча ка нае! Ме на ві та хлоп-

цы і дзяў ча ты, якія ро бяць не ча ка нае і 

пра па ну юць не стан дарт ныя ідэі, вый-

шлі ў зна ка мі ты чыр во ны круг ін тэ лек-

ту аль най ма ла дзёж най кан фе рэн цыі 

TEDxYouth@Mіnsk, якая прай шла ў ан-

лайн-фар ма це на ві дэа сэр ві се VOKA. 

Дзя ку ю чы пра мой транс ля цыі ты ся чы 

гле да чоў па ўсім све це маг лі не толь кі 

ўба чыць вы ступ лен ні спі ке раў, але і за-

даць ім свае пы тан ні, бо TED — не толь кі 

слу хан не, але і дыя лог.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)
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Ёсць ідэя!Ёсць ідэя! Ла ка цыі ак тыў нас ціЛа ка цыі ак тыў нас ці

На сён няш ні дзень 

Іnstagram з'яў ля ец ца 

са май па пу ляр най 

са цы яль най сет кай. 

У ёй за рэ гіст ра ва на 

больш за адзін 

міль ярд ча ла век, 

і кож ны спра буе 

«рас кру ціць» сваю 

ста рон ку і зай мець 

мак сі маль ную 

коль касць 

пад піс чы каў. 

Не ка то рыя 

з іх на столь кі 

за хап ля юц ца 

ін тэр ак тыў ным 

жыц цём, 

што ста но вяц ца 

ўжо не прос та 

ка рыс таль ні ка мі, 

а са праўд ны мі 

insta-бло ге ра мі. 

Мы па га ва ры лі 

з ад ным з та кіх 

прад стаў ні коў, 

Іры най РА ГА ВОЙ, 

і вы свет лі лі, якія тэ мы 

ця пер ак ту аль ныя 

ў ста сун ках 

з пад піс чы ка мі, 

як рэ ага ваць 

на хей та раў 

і ці мож на лі чыць 

іnsta-бло гер ства 

пра фе сі яй.

На огул, каб ра зу мець, 

пра што бу дзе іс ці гу тар-

ка з на шай ге ра і няй, трэ ба 

ра за брац ца, чым жа ад роз-

ні ва ец ца іnsta-бло гер ад 

звы чай на га ка рыс таль ні ка 

гэ тай са цы яль най сет кі.

— Мно гія не ўспры ма юць 

бло гер ства як пра фе сію, 

а лі чаць, што гэ та прос та 

хо бі ці не сур' ёз нае за хап-

лен не. Ад нак яны вель мі 

па мы ля юц ца. Каб мець пос-

пех у гэ тай спра ве і стаць 

са праўд ным пра фе сі я на лам, 

трэ ба пры клас ці шмат на ма-

ган няў, ча су і да та го ж час та 

па трэб ны не ма лыя фі нан сы. 

Ад роз нен не іnsta-бло ге ра ад 

бло ге раў ін шых ін тэр нэт-пар-

та лаў ці са цы яль ных се так 

у тым, што яны аба вя за ны 

ўза е ма дзей ні чаць са сва і мі 

пад піс чы ка мі што дня, пра-

во дзіць пра мыя эфі ры, па кі-

даць гіс то рыі і вы клад ваць 

но выя па сты. Але га лоў нае, 

на мой по гляд, ад роз нен не 

іnsta-бло ге ра ад прос та га 

ка рыс таль ні ка ў тым, што 

пер шы шу кае не той кан-

тэнт, які бу дзе ці ка вы толь кі 

яму, а тое. што ак ту аль на 

ся род пад піс чы каў.

(За кан чэн не 

на 5-й стар. «ЧЗ».)

БЫЦЬ «ПЕР ШЫ МІ» — 
БЫЦЬ НА ПЕ РА ДЗЕ ЎСІХ
Чым здзі ві лі фі на ліс ты пра ек та?

«Пер шыя» — гэ та кон курс яск ра вых ідэй па ка лен ня Z.

АН ЛАЙН ШТО ДНЯ
Як раз ві ва юц ца ма ла дыя іnsta-бло ге ры

Па вел ЛЮБ ЧАН КА: «Лепш кан цэрт, «Лепш кан цэрт, 
чым удзел у кон кур се»чым удзел у кон кур се»
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