
Яшчэ ўчо ра бак сёр, сён ня — спя-
вак. І заў сё ды — са праўд ны муж-
чы на, што ад чу ва ец ца ва ўсіх яго 
пес нях, учын ках і на ват ін тэр в'ю. 
Пра ка хан не, жан чын і ад но сі ны 
раз ва жае Ва дзім Мяз га.

ПРА КА ХАН НЕ
— Ва дзім, боль шасць ва шых пе-

сень — пра ка хан не. А як вы лі чы це, 
што гэ та та кое?

— Ад ра зу ўдак лад ню, што трэ ба ад-
роз ні ваць па чуц ці за ка ха нас ці і ка хан ня. 
У пер шым вы пад ку мы звы чай на су ты-
ка ем ся з не чым хут ка плын ным і мі ма лёт-
ным. Па чуц цё за ка ха нас ці гэ так жа хут ка 
пра хо дзіць, як і ўзні кае. Ня рэд ка сяб ры 
рас каз ва юць, што па ка ха лі. Але пра хо-
дзіць не ка то ры час, і яны ра зу ме юць, што 
гэ та бы ла чар го вая за ка ха насць. Ка хан-
не — гэ та неш та больш важ кае, знач нае, 
грун тоў нае. Яно з ця гам ча су ста но віц ца 
ўсё больш моц ным. Су стра ка еш ча ла-
ве ка і ра зу ме еш, што знай шоў род ную 
ду шу, з якой та бе заў сё ды доб ра.

— Вы згод ны са сцвяр джэн нем, 
што «лю бовь сле па и нас лишает 
глаз»?

— Толь кі част ко ва. Так, на не ка-
то ры час за ка ха ны ча ла век страч вае 
здоль насць кры тыч на і на ват рэ аль на 
ацэнь ваць свай го парт нё ра. Гэ та, да рэ-
чы, па цвяр джа юць і на ву коў цы. Ня даў-
на чы таў да сле да ван не, згод на з якім 
за ка ха ныя лю дзі пер шыя год-паў та ра 
не мо гуць кры тыч на ўспры маць сваю 

«дру гую па ло ву». Са мае га лоў нае, ка лі 
«ру жо выя аку ля ры» спа да юць, за ха-
ваць свае ад но сі ны, а гэ та ўжо ўда ец ца 
не кож най па ры.

— Як ад роз ніць ка хан не ад за хап-
лен ня?

— Ка лі за ка ха насць і ка хан не мож на 
раз ме жа ваць, то ў да чы нен ні да ка хан-
ня і за хап лен ня (апан та нас ці не кім) гэ-
та га лепш не ра біць. Гэ тыя два па чуц ці, 
ста ны ду шы, ад чу ван ні (іх мож на на зы-

ваць па-роз на му) — ад но дру го му не 
пе ра шко да. Са праўд нае ка хан не, якое 
сіл ку ец ца моц ным за хап лен нем муж-
чы ны і жан чы ны ад но ад ным, здоль нае 
ра біць цу ды...

— На што аса біс та вы мо жа це пай-
сці дзе ля ка хан ня? Ці здоль ны, ска-
жам, здзейс ніць ней кі эк стрэ маль-
ны ці су праць праў ны ўчы нак дзе ля 
ка ха най?

— Дзе ля вы ра та ван ня ка ха най жан-
чы ны я здоль ны пай сці шмат на што. 
(Усмі ха ец ца.) Ма гу на ват зо рач ку з не-
ба да стаць. Зра зу ме ла, ка хан не па тра-
буе ах вяр, але ў ра зум ных ме жах. За 
за бой ства ці ін шае зла чын ства прый-
дзец ца ад каз ваць, а зна чыць, пра вес-
ці не ка то ры (ці вель мі пра цяг лы) час 
за кра та мі. Але ка му ад гэ та га бу дзе 
лепш?.. І боль шы боль пры гэ тым бу дзе 
ад чу ваць як раз той ча ла век, дзе ля яко-
га гэ та бы ло зроб ле на. На вош та пры-
му шаць ка ха ную па ку та ваць?.. Та му, 
перш чым ад ва жыц ца на эк стрэ маль ны 
ўчы нак, не аб ход на па раз ва жаць, што 
бу дзе да лей.

— Вы — раў ні вы ча ла век?
— З бо ку гэ та лепш ві даць. (Усмі ха-

ец ца.) Па-мой му, рэў насць — гэ та не га-
тыў нае па чуц цё, якое раз' ядае ча ла ве ка 
знут ры, спус тош вае яго. Заў сё ды імк ну ся 
цвя ро за ацэнь ваць сі ту а цыю, ка лі на маю 
спа да рож ні цу звяр та юць ува гу ін шыя 
муж чы ны. Сцэ ны рэў нас ці не ўчы няю. 
На мой по гляд, муж чы на па ві нен заў сё ды 
тры маць ся бе ў ру ках, не зры вац ца, не 
дэ ман стра ваць сваю сла басць.

— Лі чы це рэў насць пры кме тай 
ка хан ня ці гэ та усё ж па та ла гіч нае 
імк нен не лю бой ца ной ва ло даць ін-
шым ча ла ве кам?

— Так, гэ та блі жэй да па та ло гіі. Уза-
ем ны да вер і па ва га — вось пры кме ты 
са праўд на га ка хан ня! Па бу да ваць паў-
на цэн ныя ад но сі ны без іх скла да на. А 
ка лі ёсць ней кія па да зрэн ні ці су мнен ні 
ў «дру гой па ло ве», то не аб ход на гэ та 
аб мер ка ваць, спа кой на, у фор ме дыя-

ло гу, вы свет ліць усе пы тан ні, якія тур-
бу юць. Ра біць вы гляд, што праб ле мы не 
іс нуе, на мой по гляд, бес перс пек тыў на. 
Ад ной чы ка го-не будзь з парт нё раў мо-
жа так «пра рваць», што ма ла ні ко му 
не бу дзе.

— Вам час та да во дзі ла ся пры зна-
вац ца ў ка хан ні? Ваш «дон жу ан скі» 
спіс вя лі кі?

— Са праўд нае ка хан не ўзні кае рэд-
ка. А пры знан не ў ім ма гу па раў наць з 
«лай ка мі» ў са цы яль ных сет ках — чым 
час цей іх ста віш, тым менш знач ны мі яны 
ста но вяц ца. А я не люб лю кі даць сло-
вы на ве цер. Спа чат ку ўсё аб дум ваю, 
а ўжо по тым ага ляю свае па чуц ці. Ну, а 
на конт спі са... муж чы на не па ві нен гэ та 
вы но сіць на лю дзі. Даў жы ня та ко га 
спі са — та ям ні ца. Гэ та не тое, што 
ўсім трэ ба ве даць.

ПРА ЖАН ЧЫН
— Як хут ка вы мо жа це за ха-

піц ца но вай жан чы най?
— Ім гнен нае за хап лен не — гэ та 

не пра мя не. Мне не аб ход на спа-
чат ку лепш спаз наць жан чы ну, каб 
зра зу мець, на коль кі мы су мя шчаль-
ныя. Не хо чац ца да рэм на да ваць 
над зею, дэ ман стру ю чы сваю за ці-
каў ле насць, якая мо жа і не пе ра-
рас ці ў неш та больш знач нае. Трэ ба 
спа чат ку пе ра ка нац ца, што ў ад но-
сін ёсць шанц пе ра рас ці ў неш та 
сур' ёз нае.

— У коль кі га доў вы ўпер шы-
ню за ка ха лі ся? Што бы ло асаб-

лі ва га ў абран ні цы, 
якая вы клі ка ла пер-
шыя моц ныя па чуц-
ці?

— Пер шае ка-
хан не «зда ры ла ся» 
ў школь ныя га ды. У 
гэ тым уз рос це мно-
гія з нас ідэа лі зу юць 
аб' ект свай го за хап-
лен ня. Мы ка ха ем не ча-
ла ве ка, а яго воб раз у 
на шай га ла ве. Так бы ло 
і са мной. Але ста ле еш і 
ра зу ме еш, якое ж яно бы-
ло на іў ным — тое пер шае 
ка хан не!

— Што па він на быць 
у жан чы не, каб яна вас 
«за ча пі ла»? Якое зна-
чэн не ма юць знеш нія 
да ныя, ры сы ха рак та ру 
і ду шэў ныя якас ці?

— Ска жу, ма быць, ба-
наль насць, але для мя не 

важ на, каб у жан чы не бы ла іск рын ка, 
дзя ку ю чы якой яна вы лу ча ец ца ся род 
ас тат ніх. І, без умоў на, важ на, каб у ёй 
па спя хо ва спа лу ча лі ся і знеш насць, і 
ро зум, і мно гія ўнут ра ныя якас ці, на-
прык лад, да бры ня...

— Якой па він на быць ва ша ідэа-
льная жан чы на?

— Ідэа льных лю дзей не іс нуе. Ды і 
ня ўжо ці ка ва жыць з ідэа лам?.. Заў сё-
ды бу дзеш ад чу ваць ня ём касць з-за 

сва ёй не ідэа льна сці. (Усмі ха ец ца.) 
Але, лі чу, кож на му ча ла ве ку не аб-
ход на імк нуц ца да ідэа ла, які для 
лю дзей, на жаль, не да сяж ны.

— Што вас больш за ўсё раз-
драж няе ў жан чы нах?

— Ля но та, ад сут насць імк нен ня 
са ма ўдас ка наль вац ца, а так са ма ка лі 
ў ча ла ве ка ня ма мэт і мар. Але та кія 
не да хо пы мож на ўба чыць не толь кі ў 
жан чын, але і ў муж чын...

— Вам лёг ка су іс на ваць з жан чы-
най пад ад ным да хам? Што звы чай на 
пе ра шка джае та му, каб пад гэ тым 
да хам па на ва лі мір і зго да?

— Бу да ваць ад но сі ны заў сё ды ня-
прос та, не аб ход на па ста ян на шу каць 

кам пра мі сы. Цяж ка на ладж ваць і агуль-
ны по быт. Тут так са ма шмат ака ліч нас-
цяў, якія трэ ба ўліч ваць. На прык лад, 
пра ва на аса біс тую пра сто ру кож на га з 
парт нё раў. У кож на га ча ла ве ка ў жыц ці 
бы ва юць та кія ім гнен ні, ка лі хо чац ца 
па быць у адзі но це. І гэ та не аб ход на ра-
зу мець...

— Ці дзе лі це вы хат нія аба вяз кі 
на муж чын скія і жа но чыя? Што ні 
ў якім ра зе не па він на ра біць жон-
ка, каб не стра ціць сва ёй жа ноц кай 
пры ваб нас ці?

— Не, я не дзя лю хат нія аба вяз кі, бо 
лі чу, што ні чо га дрэн на га з муж чы нам 
не зда рыц ца, ка лі ён пас ля ся мей най 
вя чэ ры па мые по суд. Ад нак жан чы на 
не па він на до ма вы кон ваць тую ра бо ту, 
якая па тра буе фі зіч най сі лы.

ПРА СЯБ РОЎ СТВА
— Чым ка хан не ад роз ні ва ец ца ад 

сяб роў ства?
— Ка хан не знай сці ця жэй. Ка лі сяб-

ры ёсць амаль ва ўсіх лю дзей, то ка ха-

ны ча ла век — да лё ка не ў кож на га. Да 
та го ж сяб роў мож на мець не каль кі, а 
вось са праўд нае ка хан не бы вае толь кі 
ад но...

— Ёсць дум ка, што сяб роў ства па-
між жан чы най і муж чы нам уз ні кае 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі яны па 
ней кіх пры чы нах не мо гуць стаць ка-
хан ка мі... Вы з гэ тым згод ны?

— Не згод ны. Аса біс та ве даю не-
каль кі пры кла даў сяб роў ства па між 

жан чы най і муж чы нам. І гэ тыя 
лю дзі па сяб ра ва лі не з-за та го, 
што не змаг лі стаць ка хан ка мі, 
а та му, што ме лі па трэ бу ме на-
ві та ў сяб роў скіх ад но сі нах. Та-
му друж ба па між прад стаў ні ка мі 
про ці лег лых па лоў усё ж маг чы-
ма. І ў ёй ня ма раз дзя лен ня на 
пол ці ўзрост. Праў да, я так са ма 
ве даю мност ва лю дзей, якія ў 
сяб роў ства муж чы ны і жан чы ны 
не ве раць.

— А ў жа но чае сяб роў ства 
вы як муж чы на ве ры це?

— Вя до ма, ве ру. Ка лі не ве-
рыць, дык атрым лі ва ец ца, што 
тыя жан чы ны, якія пра гэ та га-
во раць, пад ман ва юць? (Усмі ха-
ец ца.)

ПРА СЯМ'Ю
— Вы ад да яце пе ра ва гу ін-

сты ту ту сям'і ці сва бод ным ад-
но сі нам?

— Без умоў на ж, сям'і. Ад нак 
з-за праз мер най за ня тас ці сам вы-
му ша ны гэ тым ах вя ра ваць. Але я 
вы браў для ся бе та кі шлях, та му 
імк ну ся ні на што не скар дзіц ца. 
Зболь ша га я за да во ле ны сва ім 

жыц цём. На шчас це, у мя не ёсць для ка-
го за раб ляць гро шы і ка му да па ма гаць. 
Маю на ўва зе сва іх два іх дзя цей: сы на 
Мар ці на і дач ку На стас сю. На жаль, яны 
жы вуць не са мной, але мы ба чым ся.

— Ці ха це лі б, каб дзе ці паў та ры лі 
ваш жыц цё вы шлях?

— У пер шую чар гу мне хо чац ца, каб 
яны знай шлі сваё мес ца ў жыц ці. Каб 
зай ма лі ся тым, што ім на са мой спра ве 
ці ка ва. Та ды я бу ду за іх спа кой ны.

— У чым, на ваш по гляд, сак рэт 
шчас лі ва га ся мей на га жыц ця?

— Ва ўза е ма ра зу мен ні, уза е ма да-
па мо зе і га тоў нас ці іс ці на кам пра міс. 
Ад нак не заў сё ды ўда ец ца пры трым лі-
вац ца гэ тых прос тых пра ві лаў...

— Не ўза ба ве Но вы 2014 год: што 
ха це лі б па жа даць чы тач кам і ўсім 
сва ім па клон ні цам?

— Ка хан ня. Ня хай кож ная з жан чын 
зве дае гэ та па чуц цё і ад чуе по бач з са-
бой моц нае муж чын скае пля чо, на якое 
мож на аба пер ці ся ў цяж кую хві лі ну!

Гу та ры ла Ге ле на АВЕ ЛА

�

На шы з Ім ве ча ры пра хо дзяць спа кой на — 
кож ны раз да той хві лі ны, па куль ге рой Ахла-
быс ці на Бы каў з се ры я ла «Ін тэр ны» не па чы-
нае ве ра шчаць сва ім псі ха дэ ліч ным фаль цэ там 
неш та ана та міч на-пе да га гіч нае. Вось ужо гэ тыя 
«Ін тэр ны»! Не рас па зна ную хва ро бу ля чыць, без-
умоў на, нель га, але ча ла ве ку да дзе на, маў ляў, 
па мы ляц ца... Ге ні яль на! Кі но ўво гу ле ге ні яль ная 
рэч. Кан чат ко ва я зра зу ме ла гэ та лі та раль на 
дня мі. Бы ла, зда ец ца, пят ні ца.

Ве ча ро вая гар ба та вы пі ва ла ся на са мо це, бо 
Ён, заў сёд ны мой у гэ тым кам пань ён, як раз та ды 
яшчэ толь кі вы бі раў ся ад сяб роў-па ляў ні чых, з які-
мі да во лі сур' ёз на (бы ло пас ля ві даць) аб мяр коў ваў 
асаб лі вас ці па ля ван ня на раб чы каў у зі мо вы пе ры яд. Ужо мне гэ тыя раб чы кі! 
Коль кі з'яў ля ю ся жон кай па ляў ні ча га, столь кі вы пешч ваю ма ру пра тое, як 
ад ной чы ра ні цай, у вы хад ны дзень, пра чнуў шы ся кан чат ко ва-рап тоў на ад 
ней кай асаб лі ва гуч най ці шы ні і свят ла (якое мо жа даць па кою адзін толь кі 
снег за акном) я па кро чу, шчас лі вая, у кух ню, каб, вы піў шы ку бак ка вы, па-
чаць апан та на га та ваць раб чы ка Яму на вя чэ ру. У сва ім не над та ба га тым 
уяў лен ні я гэ тых раб чы каў ужо і ў смя та не аб смаж ва ла, і ан чо у са мі на чы ня ла, 
і ім бір ным со чы вам пры праў ля ла, і на ват з тру фе ля мі па да ва ла (дзе толь кі 
апош нія ўзя ла?). Гэ ты мі дня мі ўяў лен не пра па ноў ва ла зга та ваць іх як-не-
будзь па-вен гер ску — з дух мя ны мі тра ва мі, у жа роў ні, дон ца якой вы кла дзе-
на вэн джа най шын кай, на ад кры тым ву гол лі... Уво гу ле, я, ка лі ма ру, — ні ў 
чым са бе не ад маў ляю. Але мае раб чы кі яшчэ па куль не дзе лё та юць.

Дык вось пра кі но, якое з'яў ля ец ца ге ні яль най рэч чу, што я кан чат ко ва 
зра зу ме ла ты дзень та му. Ён, мой муж, яшчэ толь кі вяр таў ся з па ляў ні чай 
«на ра ды», я, яго жон ка, — да пі ва ла гар ба ту і не дзе на пе рад апош нім глыт ку, 
на ціс ка ю чы без асаб лі вай мэ ты на кно пач кі пуль та ад тэ ле ві за ра, вы пад ко ва 
тра пі ла на кі но з Бру сам Уі лі сам. Вось хто б мае экс пе ры мен ты ўхва ліў на 
сто пра цэн таў, дык гэ та Брус. Ве даю, што лепш за ўсё ў яго атрым лі ва юц ца 
ла зан ні і кур ка, за пе ча ная са спе цы я мі. Па ва жаю та кія гус ты.

Кі но на зы ва ла ся «Ар ма ге дон». У той мо мант, ка лі ге рой філь ма Га ры 
Стэм пер фір мо ва на паў за кры ты мі вус на мі Бру са Уі лі са га ва рыў неш та 
ве ліч на-ня ўцям нае ка ха на му сва ёй дач кі, за мест яго пе рад ва чы ма з'я-
віў ся рап там мой зда быт чык раб чы каў улас най пер со най.

— «Ар ма ге дон»?
— Угу. Брус Уі ліс.
— А-а-а, ён по тым за гі не.
Тое, што льві ную до лю на быт каў су свет на га кі не ма то гра фа я ў во чы не 

ба чы ла, — не факт, што я кі но не люб лю. Прос та час, які ін шым шчод ра 
ад во дзіц ца на пра гляд гэ тых са мых на быт каў, мне ад ве дзе ны на роз на га 
кштал ту ма ры... Бру са Уі лі са ста ла шка да. Ка лі ге рой пра маў ляў, што яго 
дач ка за слу гоў вае са ма га-са ма га, дык гэ та вы гля да ла не як по за, а як па зі-
цыя. Ве ра год насць пе ра хо ду ад на го ў дру гое — по зы ў па зі цыю і на ад ва рот 
— вось пра што я, не да гля дзеў шы тое кі но, па спе ла-та кі па ду маць.

«Дзя куй, але я пры вык чы таць у элект рон ным фар ма це», — атрым-
лі ваю па ве дам лен не ад аў та ра ў ад каз на сваю кла пат лі вую па ра ду 
па спя шац ца афор міць пад піс ку на «Ма ла досць», якая апош нім ча сам 
зу сім не за трым лі ва ец ца на па лі чках крам. «Даў но не вы піс ва ем ча со-
піс — з той па ры, як з'я віў ся ваш сайт», — чую ад біб лі я тэ ка ра ВНУ. І 
ра зу мею, што гэ та ўсё не па зі цыі. Уся го толь кі по зы. Не вель мі, на мой 
по гляд, пры го жыя.

А сайт у нас са праў ды вы дат ны. Як і мно гае, што мы ро бім. Бо гэ та 
па зі цыя.

�
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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

ПА ЗІ ЦЫЯ І ПО ЗА

У па вет ры ўжо лу нае на ва год-
ні на строй. Кра мы адзе лі ў на-
ва год нія ўбо ры, упры го жы лі 
гір лян да мі і лям пач ка мі. На 
но се ад на з га лоў ных па дзей 
— су стрэ ча Но ва га го да, і, як 
пра ві ла, пер шая су стрэ ча пра-
хо дзіць ра зам з ка лек ты вам.
Га лоў нае пра ві ла на кар па ра-
ты ве — не за бы ваць, што ты 
зна хо дзіш ся не ў ася род дзі 
бліз кіх сяб роў, а на пра цы.

Пад тры май тра ды цыі
Дум кі з на го ды ўдзе лу ў кар па-

ра ты вах ад роз ні ва юц ца. Для боль-
шас ці — гэ та за слу жа нае свя та, 
якое пад во дзіць пра цоў ныя вы ні кі. 
У той жа час пад лі ча на, што 20% су-
пра цоў ні каў та кія ме ра пры ем ствы 
не ві та юць, яшчэ 20% ус пры ма юць 
іх як маг чы масць па ся дзець у пры-
стой най ка вяр ні або рэ ста ра не за 
кошт фір мы. Цал кам ве ра год на, 
што і та бе бы ло б больш пры ем на 
пра вес ці гэ ты ве чар з сям' ёй або з 
сяб роў ка мі. Але пра гул кар па ра ты-
ву, па сут нас ці, раў на сіль ны пры-
знан ню: «Я га то ва цяр пець ва шу 
пры сут насць за гро шы, але ўво гу ле 
вы мя не раз драж ня е це».

Та му для тва ёй кар' е ры бу дзе 
лепш пры няць ідэю, што ка лек тыў-
ныя ве ча рын кі — гэ та не фар маль-
ная част ка пра цы, маг чы масць на-
ла дзіць доб рыя ста сун кі з ка ле га мі, 
пра явіць свае та лен ты, пад тры маць 
тра ды цыі кам па ніі.

Не спаз няй ся
Бос мо жа са бе да зво ліць за тры-

мац ца на паў га дзін кі, ас тат нім жа 
су пра цоў ні кам вар та быць свое ча-
со ва.

Вы пад ко вае або на ўмыс нае 
спаз нен не пры цяг вае ўва гу. Псі хо-
ла гі на зы ва юць гэ ты пры ём фар ма-
там зор най пры сут нас ці. На кар па-
ра ты ве ён не да пу шчаль ны!

Акра мя та го, спаз ніў шы ся, ты 
ры зы ку еш пра пус ціць афі цый ную 
част ку, што дае яшчэ больш не га-
тыў ны па сыл, чым не з'яў лен не на 
свя та. Штось ці на кшталт: «Доб ра, 
вы піць з ка ле га мі я яшчэ ма гу, але 

слу хаць нуд нае на чаль ства, ды яшчэ 
бяс плат на, — гэ та не да мя не!».

Пер шы мі ве ча рын ку па кі да юць 
так са ма на чаль ні кі. Пай сці ра ней за 
іх мож на, але лепш не за ўваж на.

Знеш ні вы гляд — 
уме ра насць

Кож ная жан чы на цу доў на ве дае, 
як ёй пры брац ца, — гэ та ак сі ё ма. 
Ад нак кар па ра тыў дык туе свае 
пра ві лы. Пра сцей за ўсё, ка лі за ка-
заць боў лінг-клуб, — там да мес ца 
джын са вы стыль. Але ка лі рэ ста ран, 
да вя дзец ца вы гля даць тра ды цый на 
і ўра чыс та. Лепш вы бі раць неш та 
кан сер ва тыў нае, але свя точ нае. Вя-
чэр нія, как тэй льныя су кен кі, пры го-
жыя кас цю мы са шта на мі — ад ным 
сло вам, кла сі ку. Ка лі кар па ра тыў 
кас цю ма ва ны — ты па він на быць 
у кас цю ме. Абу так ня хай бу дзе не 
толь кі пры го жым, але і зруч ным.

3 пра ві лы, якіх трэ ба пры трым-
лі вац ца, вы бі ра ю чы ўбор для кар-
па ра ты ву:
� эле гант насць і стры ма насць 

(асноў ныя кры тэ рыі);
� менш це ла (вуль гар ны вы гляд 

— са мая вя лі кая па мыл ка);
� менш стра заў і бляс ку (па мя-

тай — ты на пра цы).

На лі це чар ку
На кар па ра ты ве ў су пра цоў ні каў 

ёсць маг чы масць пад няць ке лі хі ра-
зам з кі раў ніц твам — гэ та ства рае 
не фар маль ную аб ста ноў ку. Ад нак 
чым час цей ты асуш ва еш свой ке-
ліх, тым больш у ця бе шан цаў ута-
піць у ім сваю кар' е ру. Па мя тай: 
муж чын ская нор ма скла дае не 
больш як 250 гра маў моц ных на по-
яў на ўвесь ве чар. Жа но чая — і та го 
менш (і гэ та не той вы па дак, ка лі 
вар та зма гац ца за раў на праўе).

На ступ ства лю бі ма га мно гі мі 
шам пан ска га ў тым, што яно «б'е 
па на гах», асаб лі ва ка лі піць яго на-
шча. Ад га рэл кі ап'я нен не мо жа на-
сту піць так са ма хут ка, а как тэй лі — 
гэ та на огул крок у не вя до масць.

Поў нае ад маў лен не ад спірт но га 
так са ма не ві та ец ца. Вы клю чэн не 
— хва ро ба, ця жар насць або па са да 
ва дзі це ля шэ фа.

�  Вы бе ры 
на пой, які та бе 
най больш па да-
ба ец ца, і пі яго 
ўвесь ве чар.
� Ста рай ся кант ра ля ваць змес-

ці ва свай го ке лі ха, са чы за тым, што 
і коль кі та бе пад лі ва юць.
� Ра бі пе ра пын кі ў бя се дзе — пад-

час ру ху ар га нізм на сы ча ец ца кіс ла-
ро дам. Гэ та пе ра шка джае ап'я нен ню 
і па ляп шае аб мен ныя пра цэ сы.
� Як бы доў га ні цяг ну ла ся ве ча-

рын ка, га дзін у дзе сяць па чы най па-
сту по ва «на ціс каць на тар ма зы».

Ду шэў ны стрып тыз 
не да мес ца

Кан так ту юць па між са бой на 
кар па ра ты ве перш за ўсё тыя, хто 
ро біць гэ та кож ны дзень у офі се. Ад-
нак тут не вар та вес ці га вор ку пра 
зар пла ту, ад но сі ны з на чаль ствам 
— боль шасць хо ча за быц ца на што-
дзён ныя праб ле мы і ад па чыць. Але 
на ват пад час ня зму ша най гу тар-
кі не пе ра ходзь ме жаў — ты ж не 
на ве ча рын цы з сяб ра мі, дзе шмат 
што да зво ле на і да ру ец ца. Фа міль-
яр насць і за ліш няя ад кры тасць, жа-
дан не па пла кац ца мо гуць па кі нуць 
аб та бе не пры ем нае ўра жан не ў 
ка лег, на ват ка лі да гэ та га ў вас 
бы лі доб рыя ад но сі ны.
� Пад трым лі вай пры ем ныя для 

ўсіх тэ мы: пра кі на філь мы, мо ду або 
пра бу ду чы вод пуск.
� Га ва ры на ва коль ным кам плі-

мен ты, не ску пі ся на па хва лу.

Бліз касць на чаль ства
Ка лі апы ну ла ся по бач з бо сам 

— не спя шай ся вы каз ваць сваё за-
хап лен не або дзя ліц ца кар' ер ны мі 
па жа дан ня мі. Гэ та мо жа пры вес ці 
як раз да ад ва рот на га эфек ту. Бу-
дзе лепш, ка лі на чаль нік сам раз-
га во рыц ца, а ты пе ра тво рыш ся ва 
ўваж лі вую слу хач ку.

На кар па ра ты ве з шэ фам мож на 
па бал ба таць, чок нуц ца з ім, асаб лі-
ва ка му ні ка бель на га мож на і на та-
нец за пра сіць. Але ве шац ца на шыю 
або на да ку чаць гіс то ры я мі са свай го 
дзя цін ства не вар та — не зра зу ме-
юць ні ка ле гі, ні сам на чаль нік.

Ак тыў насць — 
шлях да пос пе ху

Будзь ак тыў най: ска жы тост, 
вый грай прыз у смеш ным кон кур-
се, «за па лі» на танц пля цоў цы.

Ста рай ся ве ся ліц ца і атрым лі-
ваць за да валь нен не ад та го, што 
ад бы ва ец ца. Ад нак не пе ра бя ры: 
імідж кам па ней скай дзяў чы ны — 
гэ та цу доў на. Але мес ца офіс на-
га клоў на — яў на не леп шая па-
зі цыя.

Плёт кі па стфак тум
«Ка лі ра ні цай со рам на, зна чыць, 

ве ча рын ка ўда ла ся» — не са мае 
леп шае пра ві ла для кар' ер на га 
рос ту. Ад нак ка лі ўжо неш та зда-
ры ла ся, мож на зра біць не ка то рыя 
за ха ды, каб звес ці на ступ ствы да 
мі ні му му. Ва ры ян таў вы ра шэн ня 
праб ле мы не каль кі.

Са мае не бяс печ нае, ка лі ў ад-
дзе ле ідзе шум нае аб мер ка ван не 
пры год, у тым лі ку і тва іх. Не будзь 
маўк лі вай авеч кай з апу шча ным по-
зір кам, інакш ва ўяў лен ні ка лег твае 
агрэ хі раз рас туц ца да су свет ных 
маш та баў. Не трэ ба апраўд вац ца 
і ста на віц ца цэнт рам усе агуль най 
ува гі — да стат ко ва з доб ра зыч лі-
вай усмеш кай пе ра вес ці гу тар ку 
на подз ві гі ін шых. Са мым заў зя тым 
ахоў ні кам ма ра лі вар та зра біць не-
каль кі кам плі мен таў — як цу доў на 
яны тры ма лі ся ўвесь ве чар!

Па ці каў ся, хто і як ся бе ад чу вае 
пас ля свя та. Па вер, пас ля кар па ра-
ты ву пы тан ні зда роўя бу дуць ак ту-
аль ныя для мно гіх.
� Будзь ка рэкт най, ка лі пры та-

бе аб мяр коў ва юць «подз ві гі» кар-
па ра тыў на га ве ча ра.
� Удзел у ме ра пры ем стве не 

па ві нен быць апраў дан нем не вы-
ка нан ня пра цы.
� Мак сі мум праз ты дзень пра ня-

даў нія па дзеі ўжо ні хто не зга дае.
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

Вяр нуў шы ся з кра мы, я за спе ла абод вух 
за пра гля дам кры ва вай га лі вуд скай лух ты 
з па жа ра мі і стра ля ні най, пра іс на ван не 
якой маё дзі ця да гэ туль не зда гад ва ла ся. 
«Ён на сто яў, каб гля дзець ме на ві та гэ та»,  
— апраўд ваў ся мой баць ка паз ней, пас ля 
та го, як Ан тон га дзін да дзвюх но чы ва яў ні-
ча ля ман та ваў, ні за вош та не зга джа ю чы ся 
спаць. Усё так, па між баць ка мі і дзя да мі 
— вя лі кая роз ні ца. Што і ка лі гля дзець, у 
на шым з бра там дзя цін стве вы ра ша ла ся 
зу сім не на мі. У та кім уз рос це мы, зда ец ца, 
на ват не ве да лі, што та кое тэ ле ві зар. Але 
ўну кі мо гуць ра біць з на шым ка лісь ці вель-
мі стро гім баць кам усё, што па жа да юць... 
«Та тач ка, — ад ка за ла я на гэ та, — яму два 
га ды, та бе — шэсць дзе сят два. Ты за быў-
ся, хто му сіць быць га лоў ным?»

Ча сам я ма гу так і ска заць свай му сы-
ну: «Га лоў ная тут я, зна чыць, бу дзе так». 
І ён ні ко лі не пя рэ чыць. Маг чы ма, та му, 
што та кое бы вае ў нас вель мі рэд ка. Але 
звы чай на май му па слух мя на му Ан то ну не 
трэ ба ні я кіх аў та ры тар ных за га даў.

На зі ра ю чы не толь кі за ўлас ным сы нам, 
я не раз пе ра кон ва ла ся, што па слух мя-
насць ма лень кіх дзя цей у знач най сту пе ні 
за ле жыць ад вы на ход лі вас ці іх баць коў. І 
прак тыч на ў лю бой сі ту а цыі мож на абы сці-
ся без слёз і пра тэс таў. На ват ка лі не аб-
ход на за ві таць да дзі ця ча га ста ма то ла га.

Так зва ны ран ні ка ры ес, на жаль, нас 
не аб мі нуў. Пе ры я дыч на Ан то ну не аб ход на 
на вед ваць ка бі нет з на бо рам пры лад, адзін 
вы гляд якіх пры му сіць на пру жыц ца лю бо-
га. Да пер ша га ві зі ту ту ды я ні як не пад-
рых та ва ла ся, у вы ні ку маё ма лое раў ло, 
як ні ко лі ў жыц ці... «Каб на ступ ным ра зам 
ні я кіх слёз мне тут не бы ло! — су ро ва па-
пя рэ дзі ла ста ма то лаг і пра па на ва ла: — Па-
абя цай це, што па зба ві це яго ца цак, ка лі ён 

бу дзе ся бе так па во дзіць. Ці яшчэ 
там чым-не будзь пры страш це»... 
Да гэ тай цёт кі мы больш ні ко лі 
не ха дзі лі.

На ступ ным ра зам Ан тош ка 
за ві таў да ста ма то ла га з цэ лым аў та пар-
кам. На пя рэ дад ні ў яго ўлю бё най машынкі 
Мак ві на «раз ба ле лі ся зу бы», і сын з за да-
валь нен нем зга дзіў ся пай сці да ўра ча, каб 
пра дэ ман стра ваць свай му «чэм пі ё ну», што 
ля чыць зу бы зу сім не страш на. Ну і для ма-
раль най пад трым кі пры ха піў яшчэ коль кі 
ма шы нак... На гэ ты раз нам па шан ца ва ла 
— ста ма то лаг тра пі ла ся з па чуц цём гу ма ру 
і вы дат на пад тры ма ла гуль ню. У пры сут-
нас ці Мак ві на Ан тон не пік нуў! Паз ней, ка лі 
сын пад рос і да ве даў ся, хто та кія мік ро бы 
(не без да па мо гі дзі ця ча га мік ра ско па), я 
рас па вя ла яму, як тыя мік ро бы, пры ваб-
ле ныя па хам цу ке рак, уна чы «за яз джа-
юць» у рот на ма лень кіх эк ска ва та рах і 
ры юць нор кі, каб там на веч на па ся ліц ца. 
Але ў док та ра ёсць ча роў ныя цаг лін кі, якія 
хут ка ад ра ман ту юць па шко джа ныя зу бы. 
Пры чым док тар — ён не прос та док тар, а 
па су мя шчаль ніц тве — ка пі тан кас міч на-
га ка раб ля (ста ма та ла гіч на га фа тэ ля), і 
пад няц ца ту ды да зва ляе толь кі муж ным 
хлоп чы кам... Ка лі ка мусь ці ўсё гэ та зда ец-
ца глуп ствам, мяр кую, яму не па шчас ці ла 
да ве дац ца, што вы ха ван не ма лень кіх дзя-
цей зу сім не па тра буе алім пій скіх нер ваў. А 
ў нас за ад но і праб ле ма «ліш ніх» цу ке рак 
вы ра шы ла ся.

Бы вае, што мне трэ ба пай сці ту ды, 
ку ды сы ну іс ці не ці ка ва. Ці на двор'е та-
кое, што зноў жа не ці ка ва (але я пер шая 
пач ну вар' я цець, пра се дзеў шы до ма цэ-
лы дзень). Та ды мы ідзём, на прык лад, 
«шу каць скарб», дзе ля ча го ў мя не на за-
па ша на проць ма ці ка вай дра бя зы, якую 
лёг ка мож на сха ваць дзе за ўгод на. Аль бо 
вы праў ля ем ся «ажыў ляць» дрэ вы і ла вы 
воч ка мі, вы ра за ны мі з ка ля ро вай па пе ры 
(вы дат на ле пяц ца, ку ды трэ ба, «не кан ды-
цый ным» плас ты лі нам). Ці прос та бя жым 

па стрэл ках без дак лад най мэ ты, бо гэ та 
ве се ла (стрэл кі ма люе крэй дай той, хто 
бе гае хут чэй)... У па трэб ны ж мне мо мант 
я лёг ка ма гу спы ніць на ват та кую гуль ню, 
дзе ля якой Ан тон га то вы пры му сіць ча каць 
увесь свет. На та кі вы па дак у ма ім тэ ле фо-
не па чы на юць ква каць жаб кі, спра чац ца з 
які мі сы ну на ват не пры хо дзіць у га ла ву, 
бо гэ ты пры ём я вы ка рыс тоў ваю ледзь ці 
не з пер ша га Ан то на ва га дня на ра джэн ня. 
Аль бо прос та ка жу: «Я да зва ляю зра біць 
та бе гэ та яшчэ тры ра зы, по тым мы ідзём 
да до му». Га лоў нае — не пад да вац ца на 
ўга во ры на кшталт «яшчэ ра зок». Тры — і 
кроп ка. Ан тош ка, на прык лад, та кім чы нам 
на ву чыў ся лі чыць да трох не аў та ма тыч на, 
а цал кам усве дам ля ю чы, што да ча го.

Да рэ чы, я зу сім не лі чу тэ ле ві зар «су свет-
ным злом», як не ка то рыя пра су ну тыя баць кі, 
якія да пэў на га ўзрос ту за ба ра ня юць сва ім 
на шчад кам на блі жац ца да яго. На ад ва рот, 
як раз з да па мо гай тэ ле ві за ра мне ўда ло ся 
без не па трэб ных ах вяр рас тлу ма чыць сы-
ну не ка то рыя важ ныя па няц ці. На прык лад, 
сло ва «не бя спеч на» ён па чуў ад мя не ўпер-
шы ню, ка лі мы ра зам гля дзе лі муль цік пра 
Ча бу раш ку (ка лі дак лад на — пад час «ві зі ту» 
Ге ны ў транс фар ма тар ную буд ку). Умен ню 
ча каць Ан тош ка ву чыў ся ра зам з ваў ком з 
бе ла русь філь маў ска га «Лёг ка га хле ба»... 
Паз ней я на бы ла гэ тыя і ін шыя мульт філь мы 
ў за пі се, так бы мо віць, для «за ма ца ван ня 
прой дзе на га». І хоць сын ужо шмат што ра-
зу мее, да гэ туль боль шасць мульт філь маў 
мы па-ра ней ша му гля дзім ра зам.

На ту раль на, ча сам Ан тон так са ма ўмее 
ўчы ніць та кі ля мант, што свя тым мо таш на. 
Роз нае бы вае... Але ў вы бу ху эмо цый вар та 
не за быц ца на ад но прос тае пра ві ла: чым 
гуч ней дзі ця пла ча, тым мац ней яно мае 
па трэ бу ў баць коў скай пад трым цы. Не зва-
жа ю чы на ўлас нае раз драж нен не, сха пі це 
яго, та ко га не вы нос на га, на ру кі і ска жы це, 
як моц на вы яго лю бі це. І зда рыц ца цуд...

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

Ма ту лі ны за на тоў кіМа ту лі ны за на тоў кі  ��

БЫЦЬ ПРЫ КЛА ДАМ БЫЦЬ ПРЫ КЛА ДАМ 
ДЛЯ МАК ВІ НАДЛЯ МАК ВІ НА

Ідзём на кар па ра тыўІдзём на кар па ра тыў  ��

Ну вось, з'ез дзі лі з Ан то нам у гос ці да дзя ду лі... Ця пер маё ма лое бе гае 
на во кал з уяў най збро яй, са скла да ным вы ра зам на тва ры стра ляе ў 
мя не і раз-по раз за зна чае: «Усё, ты за бі тая!». Я спра бую не звяр таць 
на гэ та ўва гі, мыю по суд і зрэд час за ўва жаю, што гу ляць у та кія гуль ні 
мне не ці ка ва. Вар та бы ло ўся го на ней кіх паў га дзі ны па кі нуць Ан тош-
ку на дзе да — і вось ужо мой сын па шы рыў свой лек сі кон вы ра за мі 
кі нош ных га ла ва рэ заў. Ды й ві да воч на не толь кі вы ра за мі...

Муж чын скі по глядМуж чын скі по гляд  ��
Ва дзім МЯЗ ГА:

«ЗА КА ХА НАСЦЬ ХУТ КА ПРА ХО ДЗІЦЬ, 
а ка хан не з ця гам ча су ста но віц ца больш моц ным»

ЗА ПАЛЬ ВАЙ!..
Але не за бы вай, што ты на пра цы


