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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Ім ёныІм ёны

Пра чы таў — пе ра дай дру го муПра чы таў — пе ра дай дру го му Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!

«НЯ ЎДА ЧЫ ДЛЯ МЯ НЕ — «НЯ ЎДА ЧЫ ДЛЯ МЯ НЕ — 
ПРЫ СТУП КІ РОС ТУ»ПРЫ СТУП КІ РОС ТУ»

Гер ман Гер ман 
ЦІ ТОЎЦІ ТОЎ::

Яго твор чы шлях па чаў ся з удзе лу ў хо ры, 

а ця пер ён вя до мы спя вак, тэ ле вя ду чы 

і аў тар шмат лі кіх хі тоў роз ных эст рад ных 

вы ка наў цаў. Гер ман Ці тоў не ба іц ца 

но вых экс пе ры мен таў і не ўяў ляе 

свай го жыц ця без твор час ці.

— Ва ша са праўд нае імя Дзміт рый. 

У які мо мант вы ра шы лі ўзяць псеў да-

нім і ча му ме на ві та та кі?

— Гэ тая гіс то рыя ад бы ла ся на ад ным 

з кан цэр таў, мне зда ец ца, на «Сла вян-

скім ба за ры». Вя ду чы па чаў аб' яў ляць 

мя не — «Дзміт рый...», як ты сяч ная за-

ла тут жа хо рам пра цяг ну ла за ім да лей: 

«Кал дун!». На той мо мант мы абод ва 

бы лі вы пуск ні ка мі «Зор на га ды лі жан са», 

і нас час та блы та лі. Та му трэ ба бы ло пры-

ду маць ней кі за па мі наль ны псеў да нім. 

З прад зю са рам вы ра шы лі, што па ды хо дзіць 

імя Гер ман, а проз ві шча Ці тоў да ста ла ся мне 

па ма мі най лі ніі.

— Лю боў да твор час ці ў вас з дзя цін ства?

— Так, з ма лых га доў я ўвесь у ёй. А як інакш? Ка лі б вы толь кі 

чу лі, як спя вае мая ба бу ля Лі да! А та та які ма лай чы на! Дзя ку ю чы яму 

я па сту піў у му зыч ную шко лу па кла се ду дач кі. На ша муж чын ская ло-

гі ка ка за ла нам, што ду дач ку бу дзе лёг ка нес ці на за ня ткі (Смя ец ца.) 

Праў да, ка лі ма ма вяр ну ла ся з пра цы і да ве да ла ся пра гэ тае ра шэн-

не, яго прый шло ся па мя няць. Так, дзя ку ю чы ма ме, му зыч ную шко лу 

я скон чыў па кла се ха ра вых спе ваў.

— Вы ву чы лі ся ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

куль ту ры і мас тац тваў, ад нак вы бра лі не му зыч ны фа куль тэт. 

Ча му?

— Са праў ды, я спы ніў свой вы бар на прад зю са ван ні. На той мо мант 

у мя не за пля чы ма ўжо быў Гро дзен скі ка ледж мас тац тваў, і гэ тая 

спе цы я лі за цыя для пра ця гу аду ка цыі бы ла вель мі да рэ чы.

— У вас за пля чы ма ўдзел у мно гіх пра ек тах. Яны бы лі свое-

асаб лі вай апо рай для ва ша га твор ча га «ўзлё ту»?

— У асноў ным яны бы лі му зыч ныя: «Зор ны ды лі жанс», «Сак рэт 

пос пе ху», «На род ны ар тыст». Але ма гу ска заць, што та ко га ро ду 

пра ек ты — гэ та не зу сім маё. Усе бы лі мі ма, вы ля таў з пер шых жа 

ту раў. І толь кі пе ра мо га ў «Зор ным ды лі жан се» ста ла свое асаб лі вым 

зы ход ным пунк там у шоу-біз не се.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

З гэ тай на го ды мы зноў на па чат ку чар го ва га на ву чаль на га го да аб вя шча ем аб 

стар це кон кур су ся род юных і ма ла дых пазаштат ных аў та раў се зо на 2018/2019. 

На гад ва ем, што ён вы сту пае ў якас ці свое асаб лі вай пля цоў кі для са ма вы яў лен ня: 

дае твор цам маг чы масць рас ка заць пра сваю па зі цыю, пра стаў лен не ра вес ні каў 

да тых ці ін шых праб лем гра мад ства, у тым лі ку най перш — да сфе ры 

ма ла дзёж най па лі ты кі, рас ка заць пра іх аса біс ты ўклад у тую ці ін шую спра ву. 

Та му не са ро мей це ся: мы ча ка ем до пі саў ад сме лых, іні цы я тыў ных і крэ а тыў ных 

удзель ні каў, якія, як той ка заў, па сло ва ў кі шэ ню не ле зуць! Ад чу ва е це ў са бе 

схіль нас ці да жур на ліс ты кі, хо ча це па спра ба ваць у ёй свае сі лы, на брац ца 

пэў на га во пы ту? 

Гэ та ваш шанц 

вый сці за рам кі 

школь ных 

са чы нен няў 

і на та так у 

на сцен ныя 

га зе ты і вы нес ці 

сваю твор часць 

на суд чы та чоў 

рэс пуб лі кан ска га 

вы дан ня! Ці вы 

ўжо вы зна чы лі ся, 

што аба вяз ко ва 

бу дзе це па сту паць 

на жур фак? Та ды 

вам так са ма да 

нас! Пры ак тыў ным 

удзе ле і на леж ным 

ста ран ні па трэб нае 

«парт фо ліа» 

з на дру ка ва ных 

«проб пя ра» вам 

бу дзе за бяс пе ча на, 

не су мня вай це ся.

(Заканчэнне 

на 5-й стар. «ЧЗ».)

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫЯ 
І КРЭ А ТЫЎ НЫЯ, 
АД ГУК НІ ЦЕ СЯ!

«Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» шу кае 
бу ду чых «зо рак» жур на ліс ты кі

«Ка лі ва ро жы сна рад 

ада рве мне ру ку — бу ду 

біц ца ад ной ру кой, 

ка лі я стра чу но гі — я 

пад бя ру ся паўз ком да 

звя ры на га стат ка і бу ду 

па ра жаць яго гра на тай, 

ка лі мне вы рвуць во чы — 

я ўба чу во ра га ва чы ма 

сэр ца і не пра мах ну ся...»

Гэ тыя рад кі клят вы 

кам са мол кі Лю бы 

Зям ской, якая за гі ну ла, 

рас стрэль ва ю чы 

ва ро жыя тан кі, зна хо джу 

ў вы дан ні «Мо ло дёжь 

Белоруссии в борь бе за 

Родину» за 9 сту дзе ня 

1944 го да. Пры вод зя чы 

та кі прык лад, бю ле тэнь 

за клі кае хлоп цаў і 

дзяў чат ус ту паць у ра ды 

на род ных мсці ўцаў, 

зні шчаць во ра га, 

ір ваць тэ ле граф на-

тэ ле фон ную су вязь, 

пад паль ваць мас ты і 

скла ды, вы во дзіць са 

строю тэх ні ку. Па доб ныя 

за клі кі мож на знай сці 

і на ста рон ках ін шых ма ла дзёж ных вы дан няў, а іх у ча сы Вя лі кай 

Ай чын най вай ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы хо дзі ла ка ля дзя сят ка.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» 
і На цы я наль най біб лі я тэ кі

ПА КУЛЬ ЛІ ТАР 
НЕ БУ ДЗЕ 
ВІ ДАЦЬТак за чыт ва лі «ма ла дзёж кі» 

ў га ды Вя лі кай Ай чын най

Пе ра мож цы апош ня га кон кур су (зле ва на пра ва): 
Па лі на Пракапеня, На дзея Бобрык, Анас та сія Ярахновіч.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.


