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Нех та ска заў, што жыць з 
нiз кай са ма ацэн кай — усё 
ад но што ехаць у аў та ма бi лi 
з уклю ча ным тор ма зам. Бы-
вае, што мы ду ма ем пра ся-
бе: я не да стат ко ва пры го жы, 
ра зум ны, шчас лi вы... Час цей 
за ўсё гэ та да лё ка ад iс цi ны, 
але нi што так не ўздзей нi чае 
на на ша са ма ад чу ван не, як 
са ма ўну шэн не.

— Вы со кая цi нар маль ная са ма-
ацэн ка — важ ная каш тоў насць, якая 
да зва ляе да бiц ца ў жыц цi знач на 
боль ша га, — ка жа за гад чы ца псi-
ха ла гiч най ла ба ра то рыi Мiнск ага 
га рад ско га псi ха не ўра ла гiч на га 
дыс пан се ра Тац ця на УША КЕ-
ВIЧ. — Ад куль жа бя рэц ца нiз кая 
са ма ацэн ка? З дзя цiн ства, з баць-
коў ска га вы ха ван ня: «Зноў раз бiў, 
не да рэ ка!», «Па гля дзi, на ка го ты 
па доб ны, мур за!», «Прос тых рэ чаў 
не ра зу ме еш, ду рань!». Ад нак бы-
вае i так, што ў цал кам па спя хо ва га 
ча ла ве ка са ма ацэн ка рап там апус-
ка ец ца да ну ля вой ад зна кi. Ча сам 
для гэ та га бы вае да стат ко ва звес-
так аб здра дзе блiз ка га ча ла ве ка 
або аб рап тоў ным ска ра чэн нi на 
пра цы. Акра мя знеш нiх аб ста вiн, 
сваю ро лю тут iг рае i тып тэм пе ра-
мен ту. У сан гвi нi каў i флег ма ты каў 
са ма ацэн ка, як пра вi ла, ста бiль ная, 
у ха ле ры каў — ска ча, а ў ме лан хо лi-
каў час цей за нi жа ная.

Псi ха ло гiя ня ўмоль ная: па куль 
у ча ла ве ка праб ле мы з са ма ацэн-
кай, не ба чыць яму гар ма нiч ных 
ста сун каў з ка ха ным i ў сям'i. По ле, 

пры зна ча нае для ка хан ня, за ста-
ец ца по лем бiт вы. Зна чыць, са ма-
ацэн ку трэ ба павышаць.

Да рэ чы, ка лi вы хо ча це вы лу-
чыць ся род зна ё мых са ма да стат-
ко ва га ча ла ве ка, па на зi рай це за 
iм: цi ёсць у яго лек сi ко не сло вы-
ацэн кi? Ка лi ёсць, зна чыць, ён не 
са ма да стат ко вы. Вы со кая са ма-
ацэн ка пры во дзiць да... поў най ад-
сут нас цi па трэ бы ацэнь ваць ся бе i 
на огул што б там нi бы ло!

Па ду май це: што ў све це зме нiц-
ца ад та го, як я гэ та аца ню? Хi ба 
сi ту а цыя зме нiц ца толь кi та му, што 
я лi чу яе не спра вяд лi вай? Вя до ма, 
не. У ма iх сi лах ад но: ра за брац ца, 
ча му гэ та сi ту а цыя мо жа мя не на-
ву чыць, што я па вi нен зра бiць, каб 
мне ста ла кам форт на i г.д. Як бы 
я не ацэнь ваў ча ла ве ка, ле пей ён 
ад гэ та га не зро бiц ца. Мя ня ем ся 
мы па iн шых пры чы нах: та му што 
раз вi ва ем ся, та му што нам са мiм 
не аб ход ны гэ тыя пе ра ме ны. Не-
га тыў ная ацэн ка iн шых нас толь кi 
злуе, вы во дзiць з ся бе, пры му шае 
або кам плек са ваць, або рваць ад-
но сi ны. Вось на што iдуць тыя, хто 
ацэнь вае блiз кiх.

Ка лi ж мы ацэнь ва ем ся бе i вы-
свят ля ец ца, што мы са бою не за-
да во ле ны, мы прос та аў та ма тыч-
на па сы ла ем у пра сто ру сiг нал, 
якi ад ной чы нам «ад гук нец ца». 
Хто-не будзь аба вяз ко ва нас пры нi-
зiць, па крыў дзiць i г.д. Што ў сваю 
чар гу яшчэ больш па нi зiць на шу 
са ма ацэн ку.

Iн шы бок спра вы: за над та вы-
со кая са ма ацэн ка, схiль насць да 

са ма лю ба ван ня. «Я лепш за ўсiх!» 
Ка лi мы ўзвя лiч ва ем ся бе, то пры-
нi жа ем iн шых. Цi трэ ба тлу ма чыць, 
што мы атры ма ем у ад каз?

Крок за кро кам:
1. Баць кi па вiн ны па мя таць, што 

ка лi ўвесь час паў та раць дзi ця цi: 
ты нi чо га не ўме еш i г.д., то ад-
ной чы яму не аб мi нуць праб ле мы 
з са ма ацэн кай. Як бы там нi бы-
ло, кры ты куй це толь кi сам учы нак, 
а не вi ноў нi ка. Дзi ця па вiн на ве-
даць, што яго лю бяць та кiм, якое 
яно ёсць.

2. За будзь це ся на тое, што 
моц на хо ча це па вы сiць са ма ацэн-
ку. Моц нае жа дан не ча сам толь-
кi пе ра шка джае. Жы вi це i вер це, 
што ад ной чы да б'я це ся ўся го, ча го 
за хо ча це.

3. Ка лi вы ра ша е це неш та зра-
бiць, ра бi це гэ та. Чым даў жэй спра-

бу е це па чаць, тым больш не пе ра-
адоль ны мi зда юц ца цяж кас цi.

4. Кож ны дзень да вед вай це ся пра 
неш та но вае, ра бi це но вае. Гэ та па-
шы рае зо ну ду шэў на га кам фор ту.

5. Не бой це ся за да ваць пы тан-
нi. Ле пей ад ной чы здац ца дур нем, 
чым раз за ра зам трап ляць у не-
пры ем ную сi ту а цыю.

6. Ра бi це ра нiш нюю гiм нас ты ку, 
за пi шы це ся ў трэ на жор ную за лу. 
Моц нае це ла дзiў ным чы нам уплы-
вае на дух.

7. Са чы це за «дро бя зя мi»: гар-
дэ ро бам, пры чос кай, па рад кам у 
ква тэ ры i на пра цоў ным мес цы.

8. Час цей хва лi це ся бе, на ват за 
ня знач ныя пос пе хi.

9. Усмi хай це ся. Усмеш ка — 
баль зам для ду шы.

10. Не па раў ноў вай це ся бе з iн-
шы мi. Па раў ноў вай це толь кi ся бе 
ўча раш ня га з са бой сён няш нiм.

11. Нi ко лi не апраў двай це ся. 
Спа кой на па тлу мач це свой учы-
нак.

12. Не да вай це шан цу стра-
ху. Тры май це ў га ла ве за па сны 
вы хад. Ка лi i бу дзе ня ўда ча, то 
гэ та ўся го толь кi во пыт. Прос та 
ад моў ны.

13. Не iмк нi це ся быць без да кор-
ным ва ўсiм.

14. Да па ма гай це на ва коль ным. 
Так вы нi ко лi не ад чу е це ся бе без-
на дзей ным ня ўдач нi кам.

15. Пла нуй це. Дзень, ты дзень, 
год. I па хо ду ка рэк цi руй це свой 
план.

16. На ват са мую не цi ка вую 
спра ву не ра бi це ме ха нiч на. Хут-
чэй i ле пей мы зро бiм тое, ча му 
на да дзiм цi ка вас цi.

17. Друж ба i шчы рыя ад но сi ны 
— вы дат ныя ле кi ад нiз кай са ма-
ацэн кi. Ка лi нех та вас лю бiць, вы 
ўжо не аў тсай дар.

18. Дзей нi чай це! Каб быць пры-
го жым, лю бi мым, па спя хо вым, не-
аба вяз ко ва мець ма дэль ную знеш-
насць, не ве ра год нае ба гац це цi 
эн цык ла пе дыч ныя ве ды ў га лi не 
атам най фi зi кi. Да стат ко ва ве рыць 
у ся бе.

Вы — адзi ны, не паў тор ны ча-
ла век з та лен та мi i здоль нас ця мi, 
не аб ход ны мi све ту. З рос там ве ры 
ва ўлас ную не паў тор насць бу дзе 
рас цi i ва ша ўдзяч насць за па до-
ра ныя пры ро дай здоль нас цi i вам 
ляг чэй бу дзе па вяр нуць iх у бок iн-
шых лю дзей.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Спа чат ку ён зра біў са праўд-
ны фу рор на пра ек це «Укра і на 
мае та лен ты», а по тым на шоу 
«X-Factor» дай шоў да су пер фі-
на лу. Ака заў ся дру гім, але гэ ты 
вы нік шмат лі кія ўжо пры хіль ні кі 
ўспры ня лі не менш, чым пе ра мо-
гу. І тут, што на зы ва ец ца, пра цэс 
пай шоў: пер шы кліп, за піс дэ бют-
на га аль бо ма, вя лі кі соль ны кан-
цэрт... Ня даў на Жэ ня Літ він ко віч 
прад ста віў ужо дру гі па лі ку кліп 
на аў тар скую пес ню «Да ця бе!». 
Праз не каль кі дзён у ар тыс та па-
чы на ец ца вя лі кі ўсе ўкра ін скі тур. 
На пя рэ дад ні гаст ро ляў, хоць гра-
фік у яго вель мі на пру жа ны, Жэ-
ня рас па вёў «Звяз дзе» аб тым, 
што змя ні ла ся ў яго жыц ці, ча го 
не ха пае ча ла ве ку, ма ры яко га 
збы лі ся, і ці лі чыць ён ся бе «фар-
мат ным» вы ка наў цам.

— Яў ген, мі нуў амаль год 
з мо ман ту тры ум фу на шоу 

«Х-Фак тар». Як змя ні ла ся за 
гэ ты час ва ша жыц цё — ня ма 
ад чу ван ня пе ра но су ў ін шы су-
свет?

— Не, зна хо джу ся па-ра ней-
ша му ў ме жах Зям лі. (Смя ец ца.) 
Вя лі кая коль касць пра цы, асаб лі-
ва ця пер, ка лі ідзе пад рых тоў ка 
да кан цэрт на га ту ра, не дае маг-
чы мас ці раз ня во ліц ца і па чаць 
лу наць у аб ло ках. Сту дыя—рэ-
пе ты цыя—сту дыя—сон... І так па 
ко ле. З ін ша га бо ку, ме на ві та гэ-
та га я і ха цеў. Так што скар дзіц ца 
вам на сваё ця пе раш няе жыц цё 
я дак лад на не бу ду!

— Ваш пос пех пад штурх нуў 
да ак тыў ных дзе ян няў і ін шых 
ма ла дых ар тыс таў, бе ла ру сы 
лі та раль на «пач ка мі» па цяг-
ну лі ся на кас тын гі ўкра ін скіх 
шоу. Ці со чы це вы за да сяг-
нен ня мі су ай чын ні каў?

— На жаль, не. Я не раб лю з 

ся бе гэт ка га ме га за ня та га і не ве-
ра год на за па тра ба ва на га ар тыс-
та. Прос та ў мя не ча су са праў ды 
ха пае толь кі на сон, дый тое не 
заў сё ды. Што ўжо ка заць аб пра-
гля дзе тэ ле ві за ра... Але што і як 
бы ў ма іх зем ля коў ні склад ва ла-
ся ў ме жах роз ных тэ ле пра ек таў, 
я заўж ды тры маю за іх ку ла кі і 
жа даю пос пе ху!

— Да рэ чы, ва Укра і не на-
огул са бра ла ся да во лі вя лі кая 
«твор чая ды яс па ра» бе ла ру-
саў: тэ ле- і ра дыё прад зю са ры, 
жур на ліс ты, ар тыс ты... Ці ад-
чу ва е це вы чы юсь ці да па мо гу, 
пад трым ку? Аль бо ў асноў ным 
кож ны сам па са бе?

— Ве да е це, я заўж ды і ва 
ўсім пры вык спа дзя вац ца толь кі 
на ся бе. Ба ла зе, ця пер са мной 
пра цуе вы дат ная ка ман да. Як раз 
яна і пад тры мае мя не, і пад ба-
дзё рыць, а пры не аб ход нас ці мо-
жа і сла вес на га «кух та ля» даць, 
ка лі за над та раз ня воль ва ю ся. Я 
ж ча ла век твор чы — ма гу неш та 
за быц ца, пе ра блы таць. А ча сам 
гэ та штось ці — вель мі важ нае. 
(Усмі ха ец ца.)

— Анш ла га выя лет нія кан-
цэр ты, два яр кія клі пы, дэ бют-
ны аль бом, усе ўкра ін скі гаст-
роль ны тур, прак тыч на га то вы 
аль бом, пра ца з моц ным пра-
д зю сар скім цэнт рам — зда ец-
ца, ма ры пра пос пех у лю бі май 
спра ве збы ва юц ца. І ўсё ж, ча-
го не ха пае для шчас ця?

— Род ных і лю бі мых лю дзей 
по бач... А яшчэ вель мі ха це ла ся 
б за вес ці да маш нюю жы вё лін-
ку — ка та аль бо са ба ку. Але я 
ра зу мею, што гэ та вя лі кая ад-
каз насць. Іх жа трэ ба кар міць, 
вы хоў ваць, а я да до му ў кі еў скую 
ква тэ ру пры хо джу, па сут нас ці, 
толь кі па спаць і пе ра апра нуц ца. 
Та му па куль што і гэ та га не ма-
гу са бе да зво ліць. А ад ду шы ны 
якой-не будзь вель мі не ха пае...

— У Бе ла ру сі ваш стыль 
час цей за ўсё ха рак та ры за-
ва лі ад ным сло вам: «не фар-
мат». Ці ад чу ва е це ся бе за раз 
«фар мат ным» ар тыс там? Ці 
імк ня це ся на огул «па тра піць у 
хва лю» шоу-біз не су?

— Шчы ра ка жу чы, ні ко лі да 
гэ та га не імк нуў ся. Боль шасць 
пе сень у дэ бют ным аль бо ме на-
пі са на мной — і сло вы, і му зы ка. 
І са праў ды, я іх ства раў так, як 
сам ад чу ваю, не за дум ва ю чы ся 
пра тое, возь муць іх на ра дыё ці 
не. Твор часць па він на за ста вац-
ца па лё там ду шы, а быць прос та 
«га во ра чай га ла вой» я не ха чу. 
Ка лі пэў ныя тво ры трап ля юць 
у ра та цыю, ма гу гэ та му толь кі 
па ра да вац ца. Але мэ ты быць ва 
ўсіх на ва чах у мя не ня ма.

— Як час та апош нім ча сам 
уда ец ца бы ваць на ра дзі ме і 
ка го, акра мя ма мы, аба вяз-
ко ва ста ра еце ся ўба чыць? Ці 
пад трым лі ва е це вы ста сун кі з 
вы ка наў ца мі, з які мі вы сту па лі 
яшчэ ў «Но вых га ла сах Бе ла-
ру сі»?

— До ма ўда ец ца па быць 
над звы чай рэд ка. На жаль ці 
на шчас це, але кан цэрт ны гра-
фік рас це не па днях, а па га-
дзі нах. Апош ні раз на ра дзі ме я 
быў ме ся цы тры ці ча ты ры та му. 
За яз джаў, і тое па пра цоў ных 
спра вах, у род ны го рад. Уда-
ло ся па быць уся го адзін дзень. 
Але хоць бы так. Для мя не вель мі 
важ на бы ло па ба чыц ца з ма май 
і сяст рой — яны вель мі па мне 

су му юць... Дый я так са ма, шчы ра 
пры знац ца, вель мі зну дзіў ся па 
до ме... Так хо чац ца ба чыц ца з 
сям' ёй час цей! Што да хлоп цаў і 
дзяў чат з «Но вых га ла соў Бе ла-
ру сі», то з не ка то ры мі, як на той 
час па сяб ра ва лі, так і сяб ру ем 
да гэ туль — пе ра піс ва ем ся ў са-
цы яль ных сет ках, він шу ем ад но 
ад на го з роз ны мі свя та мі. Сло-
вам, ста ра ем ся не губ ляц ца.

— Ка лі да зво лі це, за кра нём 
аса біс тую тэ му (сот ні і ты ся чы 
пры хіль ніц за тры ма лі под ых). 

Вы пра ба ван не мед ны мі тру ба-
мі час та аказ ва ец ца не па сі лах 
сяб рам і ка ха ным твор чых лю-
дзей. У ва шым вы пад ку — ці 
за ста лі ся са праўд ныя сяб ры і 
са праўд ныя па чуц ці?

— Мне скла да на ад ка заць на 
гэ та пы тан не, бо ў Кі е ве я, па сут-
нас ці, адзін, за вы клю чэн нем ту-
тэй шай ка ман ды, з якой пра цую. 
Усе мае род ныя і сяб ры за ста лі-
ся ў Бе ла ру сі. Маг чы ма, ка лі б я 
вяр нуў ся на зад, змог бы ад чуць 
і ска заць, ці змя ні ла ся што-не-
будзь у на шых ста сун ках. Ха чу 
ве рыць, што ўсё за ста ло ся як ра-
ней. Шчы ра і па-са праўд на му.

— Та кі прын цы по вы мо мант: 
Яў ген Літ він ко віч сён ня — гэ та 
бе ла рус кі ўкра і нец ці ўкра ін-

скі бе ла рус? Роз ныя кры ні цы, 
ве да е це, ужо ра зы хо дзяц ца ў 
мер ка ван нях...

— Ад ка жу так: ён ін тэр на цы я-
наль ны! (Смя ец ца.) Я ў пер шую 
чар гу ар тыст, а на цы я наль ная 
пры на леж насць, мяр кую, для 
слу ха чоў дак лад на не мае ні я ка-
га зна чэн ня. Як ка жуць, га лоў нае 
— каб ча ла век быў доб ры.

— З про да жам ва шай жо-
дзін скай ка вяр ні «У Жэ кі» тэ му 
рэ ста ран на га біз не су вы для 
ся бе так са ма за кры лі? Ці ўсё 
ж хо чац ца вяр нуц ца ту ды з па-
рад на га ўва хо да?

— Вель мі хо чац ца! «У Жэ кі» 
— гэ та бы ло ма лень кае ўтуль-
нае мес цей ка, у якім я ўсё (ад 
ды зай ну да пры га та ван ня страў) 
ра біў улас ны мі сі ла мі. Я быў і ды-
рэк та рам, і по ва рам, і бар ме нам. 
Так што ка лі ў бу ду чым і ад крыю 
сваю ўста но ву гра мад ска га хар-
ча ван ня, то гэ та ўжо бу дзе як 
мі ні мум рэ ста ран: трэ ба ж раз-
ві вац ца!

— Агляд ва ю чы ся на зад, я 
шка дую... Пра цяг ні це, ка лі лас-
ка, фра зу.

— Аб тым, што ка лісь ці аб 
чымсь ці шка да ваў. (За гад ка ва 
ўсмі ха ец ца.) На са мрэч, я лі чу, 
што ўсё ў на шым жыц ці ад бы-
ва ец ца так, як па він на быць. Га-
лоў нае — за ста вац ца шчы рым і 
сум лен ным і, ня гле дзя чы на ўсе 
цяж кас ці на шля ху, ру хац ца да-
лей. Ча го і вам усім жа даю!

Гу та ры ла 
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з афі цый на га сай та 
ар тыс та www.lіtvіnkovіch.ctb.ua

Наш ча ла векНаш ча ла век  ��Яў ген ЛІТ ВІН КО ВІЧ:

«БЫЦЬ ВА ЎСІХ НА ВА ЧАХ? ТА КОЙ МЭ ТЫ Ў МЯ НЕ НЯ МА»
На ра дзі ме ў Бе ла ру сі ён ак тыў на і на стой лі ва ўдзель ні чаў у 
кон кур сах ар тыс таў-ва ка ліс таў роз на га ўзроў ню — ад га рад-
ско га фес ты ва лю да маш таб ных рэс пуб лі кан скіх пра ек таў... 
Не вы со кі і кар жа ка ва ты, з не ча ка на вы со кім го ла сам юнак з 
пер шых нот ураж ваў пуб лі ку і суд дзяў і за па мі наў ся на доў га. 
Але кон кур сы мі на лі, а перс пек ты вы за ста ва лі ся цьмя ны мі: 
на вя лі кай сцэ не, ві даць, Жэ ню ні хто з мэт раў не ба чыў. Ад-
ны дзве ры за чы ня лі ся, ён цярп лі ва гру каў у дру гія. По тым, 
на пэў на, пе ра стаў ча каць цу даў. І ру шыў за мя жу. Ме на ві та 
там Яў ге ну Літ він ко ві чу і ўсміх ну ла ся ўда ча.

Да вед ка «Звяз ды»
Яў ген Літ він ко віч на ра дзіў ся 4 ліс та па да 1982 го да ў Жо дзі не 

ў сям'і фа то гра фа і май стра па ра мон це абут ку. У 10 га доў са-
ма стой на па сту піў у мас тац кую шко лу, якую скон чыў з ад зна кай. 
Па ра лель на зай маў ся ба я вы мі адзі на бор ства мі (ця пер КМС па 
дзю до).

У 2006 го дзе ўзяў сваё пер шае Гран-пры — на фес ты ва лі «Жо-
дзін ская вяс на», паз ней атры маў спе цы яль ны прыз на аб лас ным 
кон кур се. Удзель ні чаў у пра ек тах «Но выя га ла сы Бе ла ру сі», «Му-
зыч ны суд», «Ака дэ мія та лен таў», спра ба ваў пра біц ца ад Бе ла ру сі 
на «Но вую хва лю». Ле тась за няў 2-е мес ца ва ўкра ін скім тэ ле шоу 
«X-Фак тар» і пад пі саў кант ракт с прад зю сар скім цэнт рам СТБ.

«Твор часць му сіць 
за ста вац ца па лё там ду шы, 
а быць прос та «га во ра чай 
га ла вой» я не ха чу».

«Я лі чу, што ўсё ў на шым 
жыц ці ад бы ва ец ца так, 
як павінна быць».

«Заўж ды тры маю ку ла кі 
за зем ля коў і жа даю ім 
пос пе ху!»

РАЗ МАЎ ЛЯЙ ПА-БЕ ЛА РУС КУ 
I ЭКА НОМ ГРО ШЫ!

Гэ тай тэ май за цi ка вiў мя не зна ё мы, якi рас па вёў не каль кi гiс то рый са свай го жыц-
ця. Спра ва ў тым, што ў паў ся дзён нас цi Змi цер раз маў ляе па-бе ла рус ку i ў апош нi 
час час та атрым лi ваў знiж кi «па моў най пры на леж нас цi». Адзiн з вы пад каў — ка лi 
ка рыс таль нiк ан лайн-ба ра хол кi скi нуў хлоп цу 30 до ла раў пры па куп цы ма бiль на га 
тэ ле фо на. I та кое, ка жа Змi цер, ад бы ва ец ца з iм час ад ча су. Мне па да ло ся гэ та 
не звы чай ным, i я да ве да ла ся пра ганд лё выя пункты ста лi цы, дзе пра па ноў ва юць 
знiж кi бе ла рус ка моў ным.

Па рэ ка мен да ва лi за вi таць у «Мас коў ска-Вен скi» ганд лё вы цэнтр, што на пра спек це Не-
за леж нас цi. Асар ты мент кра мы «InShоеZZ» — абу так су свет на вя до мых брэн даў.

— Ска жы це, гэ та праў да, што я ма гу атры маць знiж ку на ваш та вар, бо раз маў ляю 
па-бе ла рус ку? — пы та ю ся ў хлоп ца за пры лаў кам.

— Без умоў на! — усмi ха ец ца ён мне i ад ра зу пы тае, ад куль я да ве да ла ся пра iх ак цыю.
За ўваж на, што ма ла до му ча ла ве ку бы ло пры ем на па чуць, што «InShоеZZ» мне па ра i лi 

iх клi ен ты. Iлья, адзiн са ства раль нi каў iдэi, рас каз вае, што кра ме паў та ра го да i для бе ла-
рус ка моў ных клi ен таў заў сё ды дзей нi чае 5-пра цэнт ная знiж ка на лю бую па ру абут ку. — Я 
за цi каў ле ны ў тым, як па шы раць ужы ван не на шай мо вы. Сён ня ства рэн не та кой ак цыi — 
адзi нае, што я ма гу зра бiць для раз вiц ця мо вы. Гэ та аб са лют на не дзе ля пi я ру. Хут чэй за 
ўсё — па трэ ба ду шы.

— А як па куп нi кi да вед ва юц ца пра знiж ку?
— Пе ра важ на звяр та юц ца на шы па ста ян ныя клi ен ты. Бы вае, што пры хо дзяць i мах лю-

юць. Па ло ма най га вор цы ад ра зу ра зу ме еш, цi са праў ды раз маў ляе ча ла век па-бе ла рус ку. 
Але для нас ужо доб ра, ка лi ча ла век ус па мi нае сло вы на род най мо ве. Яна асаб лi вая. I гэ та 
аб са лют ная праў да.

Бы ла ў нас iдэя аха пiць увесь па верх «Мас коў ска-Вен ска га» ганд лё ва га цэнт ра i да лу-
чыць ас тат нiх па вiль ён шчы каў да пры хiль нi каў род най мо вы, але не атры ма ла ся па куль, 
— усмi ха ец ца. — Але вы мо жа це за вi таць у кра му на су праць.

Зна ём лю ся з Ва ле ры ем, якi зай ма ецца про да жам мо ла дзе ва га жа но ча га адзен ня вя до-
мых еў ра пей скiх брэн даў у па вiль ё не «Мой мод ны кут»:

— У асноў ным наш кан тын гент — сту дэнт кi, школь нi цы стар шых кла саў, — рас каз вае 
ён. — У кра ме пры па куп цы адзен ня ўсiм бе ла рус ка моў ным дзяў ча там знiж ка. На жаль, 
не шмат iх звяр та ец ца. Да рэ чы, 10 снеж ня бу дзе дру гi дзень на ро дзi наў «Май го мод на га 
ку та», i iдэя бе ла рус кай мо вы ўста ля ва ла ся ў па вiль ё не з пер шых дзён iс на ван ня. Я ду-
маю, што, ка лi ў мя не i зме нiц ца вiд ганд лю, ён так са ма бу дзе су пра ва джац ца i па шы рац ца 
род най мо вай.

— Цi не ду ма е це, што мно гiя мо гуць прос та пры кi нуц ца бе ла рус ка моў нымі дзе ля 
знiж кi?

— Цi ка ва на зi раць за людзь мi, якiя па-роз на му рэ агу юць на мо ву: ад ны ўсту па юць у раз-
мо ву, дру гiя кiс ла азi ра юц ца, ледзь не фыр ка ю чы, i вы хо дзяць. У асноў ным гэ та жан чы ны 
па жы ло га ўзрос ту, у не ка то рых праз сло ва чу ваць «чё-то, чё-чё...». Яны пры хо дзяць у час 
абе ду i iх знач на менш. На пэў на, гэ та доб ра, бо спы ня юц ца ў кра ме, на ват без на быц ця 
рэ чаў, тыя лю дзi, для ка го ат мас фе ра бе ла рус кас цi блiз кая i пры ем ная. Аса бiс та я не лi чу 
ся бе доб рым мо ва знаў цам — хут чэй за ўсё, ама та рам, якi да пус кае па мыл кi. Але, мiж тым, 
не са ро ме ю ся пе рад людзь мi раз гар нуць рус ка-бе ла рус кi слоў нiк 1920-х га доў, якi заўж ды 
ля жыць на ра бо чым ста ле, i па жар та ваць.

— А ча му ў вас уз нiк ла ме на вi та та кая iдэя бо ну саў?
— Не як свят ка ваў 50-год дзе бра та ў рэ ста ра не «Мiр скi за мак». Ся рэд не вя ко вы iн тэр' ер 

лiц вiн скай Бе ла ру сi мне вель мi спа да баў ся i на ват за ха пiў, але нi вод на га сло ва па-бе ла-
рус ку з вус наў пры го жых дзяў чат-афi цы ян так, апра ну тых у на цы я наль ныя строі, я не па чуў 
— пры нам сi, як i пес няў, якiя гу ча лi на анг лiй скай i рус кай мо вах. За дум ка цал кам бе ла-
рус ка га рэ ста ра на ка лiсь цi бы ла доб рая, але недапрацаваная, тым больш, як па ве да мi лi 
су пра цоў нi кi, iх бу ды нак вы ку пiў ней кi ба га ты лi вi ец.

Гэ ты вы па дак пад штурх нуў мя не ру хац ца ў кi рун ку сва ёй мо вы. Я лi чу, ка лi б у 10% крам 
Мiн ска прак ты ка ва ла ся па доб ная сiс тэ ма бо ну саў для тых, хто раз маў ляе па-бе ла рус ку, 
то гэ та спры я ла б рас паў сюдж ван ню мо вы ся род на ша га на сель нiц тва. Мо ва вар тая ўва гi. 
Яна гэ та га за слу жы ла.

Так са ма Ва ле рый рас па вёў аб пла нах ра мон ту па мяш кан ня. Ён ха цеў бы знай сцi мас та ка, 
якi б на ма ля ваў на сце нах воб ра зы бе ла рус кiх пры га жунь Раг не ды, Еўф ра сiн нi По лац кай, 
Бар ба ры Ра дзi вiл, каб на вед валь нi кi ве да лi не толь кi мо ву, але i гiс то рыю!

Пры ем на, ка лi лю дзi кла по цяц ца не толь кi аб ма тэ ры яль най вы га дзе, але i аб ду хоў нас цi 
лю дзей, аб род най бе ла рус кая куль ту ры. Па га дзi це ся, так здо ра ва за пла цiць менш толь кi 
та му, што раз маў ля еш па-бе ла рус ку. А мо жа, i вы, ша ноў ныя чы та чы, атрым лi ва лi па доб-
ныя знiж кi «па моў най пры на леж нас цi»? Па дзя лi це ся ад ра сам кра мы!

Ве ра нi ка ЦВIР КО.

Вік то рыя Аза ран ка скон чы ла 
се зон з траў май. Фут боль нае 
«Ды на ма» раз гра мі ла «Го-
мель». А Ула дзі мір Са мсо наў 
зноў гуч на на га даў пра ся бе. 
«Звяз да» ўспа мі нае са мыя 
яр кія спар тыў ныя па дзеі мі-
ну ла га тыд ня.

1. За ча ты ры ту ры да за кан чэн-
ня чэм пі я на ту Бе ла ру сі па фут бо ле 
мін скае «Ды на ма» ад дзя ляе пяць 
ач коў ад дру го га мес ца. У мат чы 
28 ту ра па да печ ныя Ро бер та Ма-
ас кан та з буй ным лі кам пе рай гра лі 
«Го мель» — 4:1. Уруг вай скі фор-
вард бе ла-сі ніх Эр нан Фі га рэ да, да-
рэ чы, па ра жае ва ро ты га мяль чан у 
пя тым мат чы за пар. Пас ля су стрэ-
чы га ланд скі трэ нер пад су ма ваў 
вы ступ лен не сва іх фут ба ліс таў, а 
так са ма вы ка заў на ра кан ні на конт 
су дзей ства: «Ча ка лі, што «Го мель» 
бу дзе дзей ні чаць агрэ сіў на, та му 
зра бі лі ак цэнт на гра мат най па зі-
цый най гуль ні. А хут кі гол Кан ца-
во га спрас ціў за да чу. Адзі нае, чым 
не за да во ле ны, — гол з пе наль ці. 
Ду маю, пас ля та го, як лік стаў 3:0, 
фут ба ліс ты трош кі рас сла бі лі ся і 
да зво лі лі са пер ні ку ства рыць не-
каль кі мо ман таў. І зу сім не зра зу-
ме ла, ча му ар біт ры не рэ ага ва лі 
на сі ту а цыі, ка лі га мяль ча не бы лі 

ў аф сай дзе. Ме на ві та ў та кіх мат-
чах і трэ ба за бі ваць больш, чым 
атрым лі ва ец ца... каб пе ра стра ха-
вац ца».

Не бла гія перс пек ты вы мін чан 
на дру гое мес ца ад кры лі ся пас ля 
пя та га за пар па ра жэн ня іх пра мо га 
кан ку рэн та — са лі гор ска га «Шах-
цё ра». У гас ця вым мат чы гар ня кі 
са сту пі лі «Тар пе да»-Бе лА Зу. На-
пры кан цы су стрэ чы гол у ва ро ты 
Эду ар да са Кур скі са за біў Вя ча-
слаў Глеб. А вось лі дар тур нір най 
таб лі цы БА ТЭ са сту піў «Нё ма ну». 

Пе ра мо гу гро дзен цам пры нёс ка-
ме рун скі паў аба рон ца Гі Эса ме, 
па ра зіў шы ва ро ты жоў та-сі ніх.

Ад зна чым ас тат нія вы ні кі 
28-га ту ра: баб руй ская «Бел шы на», 
якая ўжо га ран та ва ла са бе мес ца 
ў вы шэй шай лі зе ў на ступ ным се-
зо не, пе рай гра ла «Сла вію» — 1:0, 
«Днепр» раз гра міў брэсц кае «Ды-
на ма» — 3:0, а «Наф тан» ака заў ся 
мац ней шым за «Мінск» — 2:1.

2. Ха кей нае «Ды на ма» на рэш-
це ад чу ла смак пе ра мо гі. У хат-
нім мат чы «зуб ры» пе рай гра лі 

ха ба раў скі «Амур» — 3:2. Менш 
чым за дзве хві лі ны да за кан чэн ня 
мат ча бе ла-сі нія са сту па лі 1:2, але 
трап ны кі док Аляк сея Ка люж на га 
пе ра вёў вы свят лен не ад но сін па-
між ка ман да мі ў авер тайм. Але і 
да дат ко вы час не вы явіў пе ра мож-
цу. Тым не менш, па се рыі бу лі таў 
вік то рыю свят ка ва лі па да печ ныя 
Аляк санд ра Анд ры еў ска га. Вы ра-
шаль ную шай бу ў ва ро ты ха ба раў-
цаў за кі нуў Збы нек Іргл. З двац ца-
цю ач ка мі «зуб ры» па-ра ней ша му 
зай ма юць пе рад апош няе мес ца ў 
за ход няй кан фе рэн цыі.

3. Не вель мі ўда ла вы сту пі-
лі бе ла рус кія цяж ка ат ле ты на 
чэм пі я на це све ту ў Поль шчы. 
Па су ме двая бор'я на шы спарт-
сме ны за ва я ва лі два брон за выя 
ме да лі. У ва га вой ка тэ го рыі да 69 
кг вы лу чы ла ся Дзі на Са за на вец, 
у ка тэ го рыі звыш 75 кг — Ка ця-
ры на Шку ра та ва. У муж чын скай 
част цы спа бор ніц тваў блі жэй усіх 
да п'е дэс та ла ака заў ся Аляк сандр 
Ма ка ран ка. У ва га вой ка тэ го рыі 
да 94 кг бе ла рус за няў чац вёр тае 
мес ца, са сту піў шы 6 кг брон за ва му 
пры зё ру з Ка зах ста на.

4. У вы ра шаль най су стрэ чы 
за вы хад у паў фі нал вы ні ко ва га 
тур ні ру, які пра хо дзіў у Стам бу ле, 
Вік то рыя Аза ран ка са сту пі ла кі-

тай скай тэ ні сіст цы На Лі — 2:6 
1:6. У ся рэ дзі не пер ша га сэ та бе-
ла рус ка ад чу ла боль у сцяг не, але 
ані я кія ма ні пу ля цыі ме ды каў не 
да па ма га лі. Тым не менш спарт-
смен ка вы ра шы ла не ад маў ляц ца 
ад пра ця гу ба раць бы і да гу ля ла 
матч фак тыч на «на ад ной на зе». 
Се зон Вік то рыя Аза ран ка скон чы-
ла на дру гім мес цы ў рэй тын гу і 
з тры ма ты ту ла мі ў ак ты ве — у 
Мель бур не (ад кры тае пер шын-
ство Аў стра ліі па тэ ні се), До се і 
Цын цы на ці. Пры чым на апош ніх 
двух тур ні рах у фі на ле бе ла рус ка 
пе ра маг ла Се рэ ну Уіль ямс, якая 
сё ле та пра во дзі ла свой леп шы се-
зон у кар' е ры.

5. Ула дзі мір Са мсо наў стаў ся-
рэб ра ным пры зё рам ро зыг ры шу 
Куб ка све ту па на столь ным тэ-
ні се. У паў фі на ле бе ла рус кі спарт-
смен раз гра міў дру гую ра кет ку 
тур ні ру, нем ца Ці ма Бо ля — 4:0. 
А вось у вы ра шаль ным мат чы Са-
мсо на ву ні я кіх шан цаў не па кі нуў 
кі та ец Сю Сінь, які зай мае дру гое 
мес ца ў су свет най кла сі фі ка цыі. 
На га да ем, за сваю кар' е ру Ула дзі-
мір Са мсо наў трой чы вый гра ваў 
Ку бак све ту, дзе тра ды цый на спа-
бор ні ча юць 20 леп шых тэ ні сіс таў з 
усіх кан ты нен таў.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
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Па ве рыць у ся беПа ве рыць у ся бе  ��

ПРЫ ГО ЖЫ, ЛЮ БI МЫ, ПА СПЯ ХО ВЫ...
КАБ БЫЦЬ ТА КIМ, НЕ АБА ВЯЗ КО ВА МЕЦЬ МА ДЭЛЬ НУЮ ЗНЕШ НАСЦЬ I НЕ ВЕ РА ГОД НАЕ БА ГАЦ ЦЕ

ЯШЧЭ АДЗІН КРОК «ДЫ НА МА»

«Ды на маў цы» пра ры ва юць «Ды на маў цы» пра ры ва юць 
шчыль ную ата ку «Го ме ля».шчыль ную ата ку «Го ме ля».


