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— Вы пры еха лі з Санкт-Пе цяр бур га, а што звяз вае з Бе ла рус-
сю?

— Тут у свой час жы лі ба бу ля з дзя ду лем, а ка лі іх не ста ла, то 
на ша сям'я пе ра еха ла ў Ра сію. І я на ра дзіў ся ўжо ў Санкт-Пе цяр-
бур гу. 

У дзя цін стве я пры яз джаў у Бе ла русь, по тым мая сяст ра вый шла 
за муж за бе ла ру са, і я час та гас ця ваў у яе. Яна жы ве ў Дзяр жын ску. 
Быў на ват час, ка лі зі мой пры яз джаў і пад пра цоў ваў ін струк та рам 
па лы жах (Mіsha FM — май стар спор ту па лыж ны м двая бор'і. — 
Аўт.).

— Атрым лі ва ец ца, жы вя це па між Мінск ам і Пі це рам?
— Так, у за леж нас ці ад та го, якія спра вы з'яў ля юц ца, ез джу з ад на-

го го ра да ў дру гі. Я ўжо на столь кі пры вык да та ко га ла ду жыц ця, што, 
бы вае, зна хо дзя чы ся ў Санкт-Пе цяр бур гу, ра зу мею, што ха чу ў Мінск. 
Там мая сям'я, сяб ры, ту соў кі, а тут пра ца. У кож ным з гэ тых га ра доў 
у мя не свая ро ля, і вель мі доб ра, ка лі ёсць та кая маг чы масць: зры вац-
ца з мес ца і мя няць «кар цін ку», су стра кац ца з но вы мі людзь мі, аль бо 
су ма ваць па сяб рах.

— Як ад бы ла ся су стрэ ча з прад зю са рам?
— З Дзміт ры ем Фа мі чом — прад зю са рам, са ліс там і за сна валь-

ні кам гур та «Чук&Гек» мы па зна ё мі лі ся ў ка ра о ке. Я гас ця ваў у 
сяст ры, і гэ та су па ла з ма ім днём на ра джэн ня. Пай шлі з кам па ні яй 
у клуб, свят ка ва лі, ве ся лі лі ся. І, зра зу ме ла, уліч ва ю чы, што го рад 
чу жы і мя не ні хто не ве дае, то гу ля лі «на поў ную». Тут рап там да 
мя не па ды хо дзяць двое зда ро вых муж чын. Пер шая дум ка: «Што ім 
ад мя не трэ ба?» 

На той час я меў сла бае ўяў лен не пра бе ла рус кі шоу-біз нес, а яны 
па чы на юць мне неш та рас каз ваць. Як ака за ла ся, я ня бла га спя ваў і 
тан ца ваў — пра па на ва лі па спра ба ваць су пра цоў ні чаць. На мой по гляд, 
вы ні кі ня дрэн ныя.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

MІSHA FM: 

«РА МАН ТЫК ПА ЖЫЦ ЦІ» ПА МІЖ МІНСК АМ І ПІ ЦЕ РАМ

...Ка лісь ці дзяў чын ка Да ша 
са Слуц ка га рэз лі ва бе га ла па 
школь ных ка лі до рах, а ў са чы-
нен нях пра бу ду чую пра фе сію 
пі са ла: «Ха чу быць, як Та ма ра 
Мі ка ла еў на, мая на стаў ні ца...» 
Ця пер Да р'ю ў сце нах ся рэд-
няй шко лы № 12, дзе яна са ма 
ву чы ла ся коль кі га доў та му, 
на зы ва юць вы ключ на Да р'яй 
Аляк санд раў най. Ма ла дая 
жан чы на пра цуе па раз мер-
ка ван ні пер шы год, вы кла дае 
анг лій скую і ня мец кую мо вы.

...На сця не ў школь ным ка бі не-
це ві сіць кар та Гер ма ніі. Аку рат та-
кая, якой мы ка рыс та лі ся на ўро ках 
ня мец кай мо вы. «Deutschland lіegt 
іn der Mіtte Europas...», — ад ра зу 
ўсплы вае ў па мя ці не ка лі вы ву ча ны 
тэкст. А ў гэ ты час школь ні кі, што 
ся дзяць на су праць, чы та юць ска зы 
па-анг лій ску. Ка бі нет, дзе мы зна-
хо дзім ся, ка лі мож на так ска заць, 
«двух моў ны». Тут пра вод зяц ца 
ўро кі як анг лій скай, так і ня мец кай 
моў.

— У пер шыя ме ся цы пра цы я 
маг ла не зна рок на ўро ку анг лій-
скай ска заць неш та па-ня мец ку і 
на ад ва рот. Дзе ці так здзіў ле на на 
мя не заўж ды па зі ра лі, — усмі ха ец-
ца Да р'я Падобрая.

Пры чы на, па якой яна вы бра ла 
пра фе сію на стаў ні ка, зу сім не «ды-
нас тыч ная». Ма ма Да р'і пра цуе на 
мя са кам бі на це, баць ка — кі роў ца 

на «хут кай да па мо зе», а брат зай-
ма ец ца ўлас ным біз не сам.

— Ка лі су стра ка ем ся з ад на-
клас ні ка мі і яны чу юць, што я на-
стаў ні ца, не ка то рыя гля дзяць са 
здзіў лен нем і не ра зу ме юць, на-
вош та мне ўсё гэ та. Але, па-мой му, 
у шко ле мож на і трэ ба пра ца ваць, 
— лі чыць ма ла ды пе да гог.

Вы кла даць у шко ле, дзе ву чыў-
ся сам... Мая су раз моў ца тут жа 
зды мае ўсе пы тан ні на гэ ты конт. 
Як ка жа Да р'я, пе ра ўтва рэн не для 
сва іх на стаў ні каў з ву ча ні цы ў ка-
ле гу — зу сім не праб ле ма. Усё хут-
чэй на ад ва рот: во пыт ныя пе да го гі 
шмат што мо гуць па ра іць. За раз у 
Да р'і ў шко ле ёсць ку ра та ры: Іна 
Мі хай лаў на Ка ла шо на к і Свят ла на 
Ба ры саў на Аза рко ва. Ста рэй шыя 
ка ле гі аказ ва юць дзяў чы не ме та-
дыч ную да па мо гу.

А вось тыя ве ды, якія ма ла дая 
на стаў ні ца зда бы ва ла са ма стой-
на, да лі ся ёй не без на ма ган няў. У 
Ба ра на віц кім дзяр жаў ным уні вер сі-
тэ це, ку ды дзяў чы на па сту пі ла ву-
чыц ца, трэ ба бы ло за сво іць дзве 
за меж ныя мо вы: ня мец кую, якую 

ву чы ла ў шко ле, і анг лій скую, якую 
не ве да ла ра ней. Асаб лі ва скла да-
ным быў пер шы курс.

— Рытм ву чо бы аса біс та мне 
не да зва ляў ха дзіць па дыс ка тэ-
ках і «ад ры вац ца», але я ад гэ та-
га не над та за сму ча ла ся, — ка жа 
Да р'я. — Ву чыц ца бы ло ці ка ва. 
Мне, бы вае, на ват хо чац ца вяр нуц-
ца ў той час.

А ўзгад ваць са праў ды ёсць што. 
Па-пер шае, за ня ткі ў бу ду чых пе да го-
гаў час та вя лі за про ша ныя з Гер ма ніі 
вы клад чы кі. На прык лад, Да р'і асаб лі-
ва за пом ніў ся адзін з іх, па іме ні Штэ-
фан. Ён вель мі ці ка віў ся на шай куль-
ту рай і ў якас ці за дан няў пра сіў сту-
дэн таў на пі саць для яго па-ня мец ку 
коль кі слоў пра мяс цо выя тра ды цыі. 
А яшчэ сту дэн ты ме лі маг чы масць 
з'ез дзіць на бяс плат ную моў ную ста-
жы роў ку ў Гер ма нію. Мно гія сту дэнт кі, 
асаб лі ва «плат ні цы», вы ка рыс тоў ва лі 
ве дан не моў, каб кар ды наль на змя-
ніць жыц цё. Хтось ці зна хо дзіў са бе 
жа ні ха-ін ша зем ца, хтось ці — пра цу 
за мя жой. А Да р'я Па доб рая пас ля 
ву чо бы вяр ну ла ся ў Слуцк.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

СВАЯ СЯРОД СВАІХ
Вы кла даць у шко ле, дзе ву чыў ся... Як гэ та?
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Агуль ная мо ваАгуль ная мо ва

«З БЕ ЛА РУ САМ МОЖ НА 
ПА СЯБ РА ВАЦЬ ЗА ГА ДЗІ НУ»

Пад час мі ну лай ус туп най кам па ніі сту дэн та мі Бел дзярж уні вер-
сі тэ та ста лі 1119 за меж ні каў. Гэ та рэ корд ны па каз чык за ўсю 
гіс то рыю ВНУ, хоць жы ха ры ста лі цы ўжо пры звы ча і лі ся ба чыць 
на га рад скіх ву лі цах сту дэн таў з Кі тая, Турк ме ніі і ін шых кра ін. 
Трыц ца ці га до вы япо нец Хі то шы Та на ка, дру га курс нік Ін сты ту-
та жур на ліс ты кі БДУ, так са ма пры ехаў у Бе ла русь ме на ві та па 
ве ды. Ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кі» су стрэ лі ся з Хі то шы-са нам і 
да ве да лі ся, як яму жы вец ца ў Мін ску, што ўра зі ла яго ў Бе ла ру сі 
і, вя до ма, па га ва ры лі пра Ні пон (так сваю Ра дзі му на зы ва юць 
са мі япон цы).

— Хі то шы, гэ тай во-
сен ню на кан фе рэн цыі 
па пад вя дзен ні вы ні каў 
прак ты кі ты ўра зіў сту-
дэн таў Ін сты ту та жур на-
ліс ты кі сва ёй рус кай мо-
вай. Ад куль та кія ве ды?

— О, гэ та вель мі доў-
гая гіс то рыя. На па чат ку 
2000-х я жыў у го ра дзе 
Ко бэ не па да лёк ад Оса-
кі, пра ца ваў у мяс цо вым 
рэ ста ра не. Ад ной чы я 
са чыў за спа бор ніц тва мі 
па тай скім бок се. Адзін з 
вель мі па пу ляр ных у Япо-
ніі бай цоў — Аляк сей Ігн а-
шоў (да рэ чы, бе ла рус) — 
пас ля бою да ваў ін тэр в'ю 
на рус кай мо ве. Я па чуў 
яе і, мож на ска заць, за-
ка хаў ся. На Алім пі я дзе 
2004 го да ўжо хва рэў за 
збор ную Ра сіі. На быў са-
бе пе ра кла ды кніг рус кіх кла сі каў, на прык лад, Да ста еў ска га, і па чаў 
чы таць. Яшчэ гля дзеў ра сій скае кі но, мне па да ба юц ца філь мы з 
Сяр ге ем Бад ро вым: «Брат», «Брат-2» і больш за ўсё — «Каў каз скі 
па лон нік».

На рэш це я кі нуў сваю пад пра цоў ку ў рэ ста ра не і пай шоў ву чыц ца — 
у Та кій скі ін сты тут рус кай мо вы. Пас ля го да на ву чан ня ста жы ра ваў ся ў 
Маск ве. Мне вель мі спа да ба ла ся ат мас фе ра, са ма кра і на. Я пла на ваў 
пра цяг ваць на ву чан не, але не ча ка на ад бы ла ся бя да. Мая ма ці цяж ка 
за хва рэ ла, і трэ ба бы ло тэр мі но ва шу каць лю бую пра цу, за раб ляць 
гро шы, бо ў ма мы ні ко га, акра мя мя не, ня ма. Я ўлад ка ваў ся на за вод 
кам па ніі Hіtachі, а вы ву чэн не мо вы за кі нуў. Атрым лі ваў шмат гро шай, 
але за да валь нен ня зу сім не бы ло. На рэш це ма ці ачу ня ла, але пра цу 
на за вод зе я не кі даў. І ад ной чы яна мне ска за ла: «Хі то шы, твой твар 
быц цам мёрт вы. Та бе трэ ба зай мац ца тым, што ты лю біш». Та ды я 
зволь ніў ся з пра цы і зноў пай шоў ву чыц ца, гэ тым ра зам на кур сы. 
Па ра лель на пад пра цоў ваў у шко ле — там зай ма ла ся рус ка моў ная 
дзяў чын ка з Турк ме ні ста на, і ёй па трэб на бы ла да па мо га з япон скай 
мо вай.

(Заканчэнне на 7-й стар. «ЧЗ».)

Фота Надзеі БУЖАН.

Імя гэ та га ар тыс та 
на пра сто рах бе ла рус ка га 
шоу-біз не су з'я ві ла ся ня даў на. 
Сён ня яго кам па зі цыі 
гу чаць на ра дыё стан цы ях, 
клі пы па каз ва юць 
на тэ ле ба чан ні і ў ін тэр нэ це. 
А Mіsha FM рых ту ец ца 
да вы пус ку пер ша га аль бо ма 
«100% LOVE», 
пра цяг вае за ва ёў ваць но вых 
пры хіль ні каў 
ужо ў Ра сіі і Укра і не 
і ча кае са праўд на га ка хан ня.

Мно гія сту дэнт кі, 
асаб лі ва «плат ні цы», 
вы ка рыс тоў ва лі ве дан не моў, 
каб кар ды наль на змя ніць 
жыц цё. Хтось ці зна хо дзіў са бе 
жа ні ха-ін ша зем ца, хтось ці 
— пра цу за мя жой. А Да р'я 
Па доб рая пас ля ву чо бы 
вяр ну ла ся ў Слуцк.

Ма ла дая на стаў ні ца 
Да р'я Па доб рая хоць 

і стро гая, 
але спра вяд лі вая.


