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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.21 18.26 10.05
Вi цебск — 8.13 18.13 10.00
Ма гi лёў — 8.11 18.16 10.05
Го мель — 8.04 18.16 10.12
Гродна — 8.35 18.42 10.07
Брэст    — 8.33 18.46 10.13

Iмянiны
Пр. Марыі, Хрысціны, Анатоля, 
Васіля, Дзмітрыя, Івана. 
К. Альжбеты, Міраславы, Арнольда, 
Конрада, Міраслава, Пятра.

Месяц
Апошняя квадра 22 лютага. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Прак тыч насць, уваж лі васць і мэ та на кі-
ра ва насць ха рак та ры зу юць гэ тых лю дзей. 
Яны лю бяць пры кла даць на ма ган ні, каб 
зра біць неш та но вае, каб дай сці да мэ ты. 
Іх шлях да пос пе ху — пе ра адоль ван не цяж-
кас цяў і пе ра шкод. Ад нак вя лі кая част ка іх 
пос пе ху да ся га ец ца дзя ку ю чы ве дам ка лег 
і асаб лі ва пад трым цы сям'і і бліз кіх сяб роў, 
што пад крэс лі вае іх здоль нас ці да кі раў ніц-
тва. Іх па ва жа юць за та лен ты, лі чаць ураў на ва жа ны мі, не-
па хіс ны мі і на дзей ны мі людзь мі. Адзі ны іх мі нус — ня вы ха-
ва насць і ад сут насць кло па ту аб на ва коль ных, а вось ве ды, 
ак тыў насць, пос пех і маг чы масць яс на мыс ліць абя ца юць ім 
па ва гу і ўзна га ро ду за пра цу.

1473 год — у поль скім го ра дзе То рунь на ра дзіў ся Мі ка лай 
Ка пер нік. Прой дуць ста год дзі — і ў гэ тым го ра дзе 

па ста вяць пом нік вя лі ка му аст ра но му, а на п'е дэс та ле на пі шуць: 
«Той, які спы ніў Сон ца і зру шыў Зям лю». Ге лія цэнт рыч ная кар ці на 
све ту, ство ра ная Ка пер ні кам, бы ла пе ра ва ро там у на ву цы, хоць 
аст ра ном да пус каў толь кі тое, што Зям ля кру ціц ца ва кол Сон ца, 
якое і змяс ціў у цэнтр све та бу до вы.

1855 год — у гэ ты дзень з'я ві ла ся пер-
шая кар та на двор'я. Яе склаў Ур-

бэн Ле вер'е, ды рэк тар Па рыж скай аст ра на-
міч най аб сер ва то рыі, па да ру чэн ні фран цуз-
ска га ўра да пас ля ка та стра фіч най бу ры 14 
ліс та па да 1854 г. На пер шай кар це на двор'я 
бы лі на ма ля ва ныя лі ніі роў на га ціс ку — іза-
ба ры, за мкнё ныя па фор ме. Як ака за ла ся, 
цык ло ны (воб лас ці ніз ка га ціс ку) і ан ты цык-
ло ны (воб лас ці вы со ка га ціс ку) ру ха юц ца па 
пэў ных за ко нах і, ве да ю чы іх, мож на прад каз-
ваць бу ду чае на двор'е ў лю бым пунк це зям лі. 
Су час ная сі нап тыч ная кар та, вя до ма, вель мі 
ад роз ні ва ец ца ад сва ёй «пра ба бу лі» па на сы ча нас ці і на гляд нас ці, 
але сут насць яе за ста ла ся ра ней шай.

1924 год — на ра дзіў ся (г. Маск ва) Ан то ній (у све це Мель ні-
каў Ана толь Сяр ге е віч), дзе яч і гіс то рык пра ва слаў най 

царк вы ў Бе ла ру сі, док тар ба га слоўя (1981). З 1956 г. ар хі манд рыт 
Жы ро віц ка га Ус пен ска га ма нас ты ра, рэк тар Мін скай (1956-1963) 
ду хоў най се мі на рыі. З мая 1965 г. епіс кап, з каст рыч ні ка 1965 го да 
ар хі епіс кап, з 1975 па 1978 год — Міт ра па літ Мін скі і Бе ла рус кі. 
Вы ву чаў гіс то рыю Жы ро віц ка га ма нас ты ра, гіс то рыю пра ва слаўя 
ў Бе ла ру сі ў 1917-1962 гг. Са браў ка лек цыю ста ра жыт на га бе ла-
рус ка га ткац тва.

Якуб КО ЛАС, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ча са мі са мае ма лень кае зна хо дзіц ца ў бліз кай і цес-
най су вя зі з са мым вя лі кім. Трэ ба толь кі ўмець знай сці 
мес ца іх сты ку».
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Вый дзеш за мя не за муж — бу дзеш 
жыць, як у каз цы, Па пя луш ка мая!

У шко ле.
— Во вач ка, рас ка жы пра па да рож жы 

Ка лум ба.
— Зна чыць, так. Ка лумб не ве даў, ку ды 

ён пры плыў... А ка лі вяр нуў ся да до му, то 
не ве даў, ад куль...

Ад крыю муж чы нам та ям ні цу: усе 
дзяў ча ты мо гуць са ма стой на за шпі ліць 
ма лан ку на спі не!

— Якія ад важ ныя ўчын кі вы ра бі лі ў 
сва ім жыц ці?

— Ад ной чы на ал геб ры ру ку пад няў.

З Юбілеем!З Юбілеем!З Юбілеем!

Дарагую матулю, Ірыну Мікалаеўну Дарагую матулю, Ірыну Мікалаеўну КОЗАК,КОЗАК,
АД УСЁЙ ДУШЫ ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЕМ!АД УСЁЙ ДУШЫ ВІНШУЕМ З ЮБІЛЕЕМ!

Сказать «спасибо» – это мало,Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама, –Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей семьи большой.Желанье всей семьи большой.

Твое тепло, твое добро,Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,Всегда оно нас окружает,

И на душе становится тепло,И на душе становится тепло,
Когда к тебе мы в гости приезжаем.Когда к тебе мы в гости приезжаем.

З любоўю, дзеці.З любоўю, дзеці.

На пя рэ дад ні чэм пі я на туНа пя рэ дад ні чэм пі я на ту  ��

ЗА ДА ВО ЛЕ НЫЯ ГОС ЦІ — 
ГЭ ТА СМАЧ НА НА КОРМ ЛЕ НЫЯ ГОС ЦІ

Ар га ні за цыя гра мад ска га хар ча ван ня пад час пра вя дзен ня 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да па він на быць на са мым вы-
со кім уз роў ні.

Пра гэ та га ва ры ла ся на чар го вым па ся джэн ні пад ка мі тэ та па пы-
тан нях ганд лё ва га за бес пя чэн ня і ар га ні за цыі хар ча ван ня ў рам ках 
пад рых тоў кі да чэм пі я на ту, якое прай шло на ча ле з мі ніст рам ганд лю 
Ва лян ці нам Чэ ка на вым. На ім бы лі дэ та лё ва раз гле джа ны пы тан ні 
ар га ні за цыі функ цы я на ван ня зон гас цін нас ці, пры бліз ны асар ты мент 
страў бе ла рус кай на цы я наль най кух ні, які бу дзе пра па на ва ны ў аб'-
ек тах гра мад ска га хар ча ван ня на пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту (з 
улі кам за бес пя чэн ня вы со кай якас ці страў і вы ра баў і аб грун та ва на га 
фар мі ра ван ня роз ніч ных цэн), за бес пя чэн ня аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня сы ра ві най ай чын най вы твор час ці.

Мі ністр ганд лю ад зна чыў, што пра ве дзе на знач ная пра ца па пад-
рых тоў цы аб' ек таў ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня, бы та во га аб слу-
гоў ван ня да пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту і ў той час, які за стаў ся, 
не аб ход на скан цэнт ра ваць на ма ган ні на дэ та лё вай да пра цоў цы ўсіх 
склад ні каў для за бес пя чэн ня вы со ка га ўзроў ню аб слу гоў ван ня. Ён 
так са ма пад крэс ліў, што асаб лі вую ўва гу пры ар га ні за цыі хар ча-
ван ня ўдзель ні каў і гас цей су свет на га пер шын ства трэ ба на даць 
за ха ван ню са ні тар на-гі гі е ніч ных нор маў, бяс пе цы тых пра дук таў, 
што бу дуць па стаў ляц ца.

Пла ну ец ца, што ад ным з пы тан няў, якое бу дзе аб мер ка ва на на 
на ступ ным па ся джэн ні пад ка мі тэ та, ста не ар га ні за цыя ва лан цёр ска-
га ру ху пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар.)
Да р'я паў та-

ры ла да сяг нен не 
ле ген дар най ня мец кай бія тла-
ніст кі Ка ці Віль хельм, якая так-
са ма — трох ра зо вая алім пій ская 
чэм пі ён ка. Але яна за ва ёў ва ла 
свае ўзна га ро ды на дзвюх алім-
пі я дах — дзве ў Солт-Лэйк-Сі ці і 
яшчэ ад ну — у Ту ры не (да та го 
ж апош ні ме даль да стаў ся ёй у 
эс та фе це). До мра ча ва ж ста ла 
пер шай бія тла ніст кай у све це, 
якая вый гра ла тры за ла тыя ме-
да лі на ад ной Алім пі я дзе, і толь кі 
ў ін ды ві ду аль ных гон ках. Сён ня 
ўжо без пе ра больш ван ня мож на 
ка заць: Да р'я — най мац ней шая 
ў све це!

— Я зра бі ла гэ та для вас, для 
ўсёй Бе ла ру сі, — пер шыя сло-
вы тры ум фа тар кі пас ля фі ні-
шу. — Дзя куй вам за не ве ра год-
ную пад трым ку, за ве ру ў мя не! Я 
вель мі ста мі ла ся. І ра да, што ўсе 
гэ тыя доў гія гон кі за кон чы лі ся.

— А якія па чуц ці пе ра жы-
вае ця пер спарт смен ка, якая 
— трой чы — мац ней шая за 
ўсіх?

— Упэў не насць. Ця пер я ве-
даю, што ма гу вы кон ваць сваю 
ра бо ту са праў ды на са мым вы-
со кім уз роў ні. Ад чу ваю ця пер, 
што ста ла пра фе сі я на лам сва ёй 
спра вы. Гэ та — га лоў нае.

— Якая з трох «за ла тых» 
го нак бы ла са май скла да най 
— па цяж кас ці тра сы, па бе гу, 
па якас ці страль бы, па псі ха ла-
гіч ным на пру жан ні, на рэш це?

— Цяж кая... Апош няя, ду маю. 
Бо з кож най но вай гон кай на за-
па шва ец ца стом ле насць, пе ра-
пын кі ў не каль кі дзён не да юць 
маг чы мас ці ад на віц ца цал кам. Гэ-
та мож на бы ло ба чыць і сён ня на 
тра се. І гэ та не толь кі ў мя не так. 
Вы па гля дзі це, коль кі бія тла ніс-
так сён ня ўпа лі на дыс тан цыі — 
тая ж То ра Бер гер... Што ка заць 
пра ін шых. Але ця пер у нас усіх 
ёсць на го да ра да вац ца. Сён ня 
ма гу ска заць, як і на па пя рэд ніх 
гон ках, вель мі доб ра пра ца ва лі 
лы жы. Ка лі ка заць пра стом ле-
насць — усе ста мі лі ся. І я так са-
ма. Але ўсё-та кі ра зу ме ла, што 
зна хо джу ся ў да стат ко ва доб рай 
фор ме і ма гу зма гац ца да кан ца. 
На дыс тан цыі ўвесь час ад чу ва ла, 
што раб лю тую спра ву, якую са-
праў ды люб лю, — і гэ тае па чуц цё 
так са ма вель мі да па ма га ла.

— Як паў плы ва ла на пад-
рых тоў ку да стар ту на двор'е, 
якое вы ра шы ла кры ху па кап-
рыз ні чаць?

— Я да та кіх стаў лю ся па-фі-
ла соф ску: у мя не ўжо на за па ша-

ны сур' ёз ны во пыт у бія тло не, і 
ні я кія ка ляс пар тыў ныя мо ман ты 
(да іх мож на ад нес ці і на двор'е, 
якім бы яно ні бы ло) не вы бі ва-
юць мя не з ка ля і ны. Бу дзе гон ка 
— дык бу дзе, не бу дзе — па ча-
ка ем.

— Та кое пы тан не: ці не пе-
ра шка джае вам шу мі ха, якая 
раз гар ну ла ся і тут, у ася род-
дзі ба лель шчы каў, і на ра дзі ме 
ва кол гуч ных пе ра мог бе ла ру-
саў?

— Са мае га лоў нае — гэ та 
на ват не са мо зван не чэм пі ё на. 
Са мае га лоў нае для спарт сме-
на, я лі чу, — гэ та не за быў ныя 
эмо цыі, якія ён атрым лі вае пад-
час ба раць бы, ад да ючы ўсе свае 
сі лы дзе ля да сяг нен ня пос пе ху. 
Гэ та пе ра адо лен не са мо га ся-
бе. Пры ем на ад чу ваць, што ты 
— мац ней шы за са пер ніка. Вось 
гэ тыя эмо цыі і ёсць са мае леп-
шае, што мы мо жам атрым лі ваць 
ад жыц ця, а не прос та ме да лі і 
ты ту лы.

— Толь кі што ста ла вя до-
ма, што Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пры сво іў та бе зван не Ге роя 
Бе ла ру сі.

— Я вель мі га на ру ся гэ тым. 
Гу чыць прос та не ве ра год на. 
Цяж ка па ве рыць, што я ста ла 
трох ра зо вай алім пій скай чэм пі-
ён кай і атры ма ла зван не Ге роя 
Бе ла ру сі. Скла да на вы ра зіць 
сло ва мі мае па чуц ці. Па куль не 
ўсвя до мі ла. Усё гэ та прый дзе 
кры ху паз ней...

А ўжо лі та раль на праз га дзі-
ну пас ля гэ тых слоў мы зноў 
ўско чы лі на тры бу не: наш 
фрыс тай ліст Ан тон Куш нір 
стаў алім пій скім чэм пі ё нам.

У фі наль ным раў ндзе спа бор-
ніц тваў у эк стрым-пар ку «Ру жа 
Ху тар» 29-га до вы мін ча нін вы-
ка наў не ве ра год ны ска чок з 
най вы шэй шым ка э фі цы ен там 
скла да нас ці і атры маў най вы-
шэй шую ад зна ку ся род усіх кан-

ку рэн таў — 134,50 ба ла. Ся рэб-
ра ны пры зёр аў стра лі ец Дэ від 
Мо рыс ад стаў вель мі да лё ка — у 
яго 110,41 ба ла, а ўла даль ні кам 
«брон зы» стаў кі тай скі спарт смен 
Цзя Цонь янь — 95,06 ба ла.

Ча ты ры га ды та му Ан тон стаў 
ула даль ні кам вя лі ка га Хрус таль-
на га гло бу са за пе ра мо гу ў агуль-
ным за лі ку Куб ка све ту і лі чыў ся 
ад ным з га лоў ных фа ва ры таў 
Алім пі я ды ў Ван ку ве ры. Ад нак 
та ды ён ня ўда ла вы ка наў дру гі 
ска чок і не змог удзель ні чаць у 
раз мер ка ван ні ўз на га род.

Ця пер скла ла ся ўсё: і на-
двор'е, і зда роўе, і суд дзі, якія ў 
гэ тым вы ключ на суб' ек тыў ным 
ві дзе спор ту пра яві лі рэд кую ад-
на душ наць пры вы стаў лен ні ацэ-
нак. А вось мер ка ван не са мо га 
чэм пі ё на:

— Зна хо джу ся ў са праўд ным 
шо ку! — ка жа Ан тон. — Ад чу-
ваю вя лі кую стом ле насць і вель-

мі вя лі кую ра дасць з-за та го, што 
сён няш ні дзень для мя не склаў-
ся ўда ла. Я ве рыў у пе ра мо гу на 
Алім пі я дзе і вель мі яе жа даў. Я 
зра біў усё, што мог! Вы сту па-
ю чы, не ду маў пра ба лы. Пры 
тым су дзей стве, якое бы ло што 
ў жа но чай, што ў муж чын скай 
пра гра мах, атры ма най ацэн цы 
я на ват тро хі здзі віў ся. Яна са-
праў ды вель мі вы со кая.

— А як вам но вы фар мат 
пра вя дзен ня спа бор ніц тваў? 
Ра ней для пе ра мо гі да стат ко-
ва бы ло вы ка наць два скач кі. 
Ця пер жа да за ла то га ме да ля 
ча ты ры-пяць ра зоў трэ ба вы-
хо дзіць на трамп лін.

— Я не звяр таў на гэ та ўва гі — 
ска каў, коль кі трэ ба бы ло. Хоць 
са праў ды: спа бор ніц кі дзень стаў 
пры кмет на больш цяж кім і пра-
цяг лым. Трэ ба за тра ціць знач на 
больш і фі зіч ных, і псі ха ла гіч ны 
сіл. Але я не ма гу скар дзіц ца: 
пра ві лы для ўсіх ад ноль ка выя і 
з імі трэ ба па га дзіц ца.

— Ан тон, што вы са мі мо-
жа це ска заць пра гэ ты не ве-
ра год ны ска чок?

— Шмат ра зоў, на роз ных спа-
бор ніц твах, яго ра біць не трэ ба. 
Ка лі вы хо дзіш на пік фор мы, 
толь кі та ды яго вар та прак ты ка-
ваць. Ён па тра буе вы со кай кан-
цэнт ра цыі, а вы кон ваць яго трэ ба 
ў вы ключ ных вы пад ках на спа-
бор ніц твах. Я вель мі ра ды, што 
ўсё скла ла ся ўда ла да фі на лу і 
ў апош няй спро бе. Мая пер шая 
дум ка бы ла: ну вось, я на на гах, 
усё атры ма ла ся. Да лей ня хай 
ста ра юц ца кан ку рэн ты. А яны... 
ві даць, за нер ва ва лі ся, псі ха ла гіч-
на зла ма лі ся. Усё-та кі ска каць у 

лі ку пер шых — вялі кая пе ра ва га 
(у Алы Цу пер бы ла ана ла гіч ная 
сі ту а цыя).

— Ці ўспа мі на лі вы на пя рэ-
дад ні мі ну лую, ня ўда лую для 
ся бе Алім пі я ду ў Ван ку ве ры, 
дзе пе ра жы лі са праўд нае рас-
ча ра ван не?

— У ка ман дзе мы пра ана лі-
за ва лі той старт і зроб ле ныя там 
па мыл кі. На гэ ты раз я на строй-
ваў ся та кім чы нам, што пос пех 
прос та па ві нен быў аба вяз ко ва 
па вяр нуц ца да мя не тва рам. Рад, 
што змог пе ра маг чы ся бе і пра-
дэ ман стра ваць свой са праўд ны 
ўзро вень.

— Ка му пры свя ча е це гэ тую 
пе ра мо гу?

— Га лоў на му трэ не ру на цы я-
наль най збор най па фрыс тай ле 
Мі ка лаю Іва на ві чу Ка зе ку, свай му 
пер ша му трэ не ру Га лі не До са вай, 
а так са ма — род ным, бліз кім, ба-
лель шчы кам і ўсім тым лю дзям, 
без якіх гэ тая пе ра мо га бы ла б не-
маг чы май. Сён ня мя не пад трым-
лі ва ла жон ка На та ша з сы нам. У 
на шай сям'і ча ка ец ца па паў нен не, 
але, ня гле дзя чы на гэ та, На тал ля 
за ста ва ла ся на тры бу нах да за-
кан чэн ня спа бор ніц тваў. Пры еха лі 
пад тры маць так са ма род ная сяст-
ра з му жам. Пры сут насць гэ тых 
лю дзей на да ла сіл і ўпэў не нас ці 
пад час спа бор ніц тваў.

А што ду мае пра тры умф сва-
іх па да печ ных Мі ка лай Ка зе ка, 
га лоў ны трэ нер на цы я наль най 
збор най па фрыс тай ле, спе-
цы я ліст, які на дзвюх апош ніх 
Алім пі я дах вы ха ваў тра іх чэм-
пі ё наў?

— Гра мат ная так ты ка вы ступ-
лен няў і над звы чай ны на строй 

на пе ра мо гу ста лі га лоў ны мі 
склад ні ка мі «за ла то га» тры ум-
фу Ан то на Куш ні ра, — ка мен туе 
Мі ка лай Іва на віч ад ра зу пас ля 
за кан чэн ня спа бор ніц тваў. — Ча-
му ў Ан то на атры маў ся ска чок, 
які змя шчае трай ное саль та з 
пяц цю він та мі? Ён вы сту паў з ім 
на чэм пі я на це све ту, вый гра ваў 
эта пы Куб ка све ту. У ба раць-
бе на Алім пі я дзе ад на спра ва 
асме ліц ца яго вы кон ваць, а дру-
гая — вы тры маць псі ха ла гіч на. 
На строй у яго быў над звы чай ны, 
та му ўсё атры ма ла ся, і ў так ты-
цы мы не па мы лі лі ся. У Дзі мы 
Да шчын ска га так са ма на строй 
быў вы дат ны, але неш та не скла-
ла ся ў ся рэ дзі не спа бор ніц тваў. 
Не зу сім ма гу зра зу мець, ча му, 
вы кон ва ю чы пер шы ска чок, ён 
не мог раз ня во ліц ца.

Сён ня, да рэ чы, не ка то рыя 
мо гуць га ва рыць пра пла ны аб 
за вяр шэн ні спар тыў най кар' е ры 
Аляк се ем Гры шы ным і Дзміт ры-
ем Да шчын скім пас ля без ме-
даль на га вы ступ лен ня ў Со чы. 
Ад нак я пра па ную не спя шац ца 
вы крэс лі ваць іх са спі са дзе ю чых 
ат ле таў. На коль кі мне вя до ма, 
яны збі ра лі ся раз ві тац ца з вя лі-
кім спор там на чэм пі я на це све ту 
на ступ на га го да. Але, як скла-
дзец ца, за гад ваць не бя ру ся.

Ха чу пры знац ца, што спа чат ку 
не раз ліч ваў на за ва я ван не на шы-
мі фрыс тай ліс та мі двух за ла тых 
ме да лёў — у жа но чай і муж чын-
скай пра гра мах. Хоць і не су мня-
ваў ся ў іх май стэр стве і заў сё ды 
ве даў, што яны здоль ныя зма гац-
ца за са мыя вы со кія мес цы.

Так, гэ тая Алім пі я да — най-
леп шая з усіх, дзе ўдзель ні ча лі 
ай чын ныя спарт сме ны. Не толь кі 
ся род «бе лых» Алім пі яд — на-
огул. Шэсць ме да лёў на сён ня, 
пяць з іх — за ла тыя. Лі чу, што 
гэ тыя вы со кія вы ні кі аб умоў ле ны 
па сту паль ным раз віц цём спор-
ту вы шэй шых да сяг нен няў у на-
шай кра і не і пра гра ма мі яго пад-
трым кі з бо ку дзяр жа вы. За ла ты 
алім пій скі ме даль — гэ та ўра чыс-
тасць ду ху спарт сме на, які ішоў 
да га лоў най уз на га ро ды свай го 
жыц ця па цяр ніс тым шля ху, ча-
сам праз траў мы і боль.

— Бо жа, Бе ла русь — вя лі кая 
спар тыў ная на цыя — не па ба ю ся 
гэ тых слоў: До мра ча ва, Цу пер, 
Куш нір — наш го нар. Вось гэ та 
сі ла, вось гэ та дух і во ля да пе ра-
мо гі! — ка заў, ха па ю чы мя не за 
курт ку Ар тур, які пры ехаў сю ды 
з Мін ска, каб пад тры маць свай го 
сяб ра Дзі му Да шчын ска га.

Дзі ма кры ху не да цяр пеў. Да 
ме да ля не да цяг нуў. Але абя цаў 
вяр нуц ца на трамп лін. Каб так са-
ма па ста віць тлус тую кроп ку.

ГА РА ЧЫЯ. ЗІ МО ВЫЯ... 

Як знай сці ў жыц ці бліз кую па ду ху сяб роў ку, каханага? Не ма-
юць ра цыі тыя, хто лі чыць, што ўсё ад бы ва ец ца вы пад ко ва. Мне 
да вя ло ся па бы ваць у Ты бе це, Ман го ліі, Кі таі, Сі бі ры, За каў каз зі... 
Я су стра каў ся з муд ры мі людзь мі — свя та ра мі, на ву коў ца мі, прак-
ты ка мі, эн ту зі яс та мі. І мне зда ец ца, на за па ша ныя ча ла вец твам 
ве ды па він ны да па маг чы ра за брац ца ў по шу ку ад ка зу на та кое 
ці ка вае пы тан не: дзе шу каць сяб роў ства, ка хан не, што ўлі чыць 
у стасунках з бліз кі мі людзь мі?

Для па чат ку, я ду маю, вар та ра за брац ца ў не ка то рых асаб лі вас цях 
унут ра ных і знеш ніх якас цяў ча ла ве ка — тэм пе ра мен тах. Тэм пе ра-
мент азна чае асаб лі вас ці псі хіч най дзей нас ці, а так са ма тэмп, рытм, 
ін тэн сіў насць псі хіч ных пра цэ саў і фі зіч най ак тыў нас ці, эма цы й насць. 
Тэм пе ра мент — гэ та адзі ны пры род ны па ча так, ас но ва. Са ма пры ро да 
вы зна чае склад на ша га ха рак та ру, на шы звыч кі і ма не ру па во дзін.

САН ГВІ НІК — ча ла век на строю, ру ха вы, хут ка ўзбу джаль ны, па раў-
наль на лёг ка пе ра жы вае ня ўда чы і не пры ем нас ці, не па ста ян ны.

МЕ ЛАН ХО ЛІК — ураз лі вы, лёг ка ра ні мы, схіль ны глы бо ка пе ра жы-
ваць на ват ня знач ныя ня ўда чы, але знеш не вя ла рэ агуе на на ва коль-
нае, іпа хонд рык або ідэа ліст у спра вах.

ХА ЛЕ РЫК — хут кі, ім пэт ны, здоль ны ад да вац ца спра ве з вы-
ключ ным за па лам, не ўраў на ва жа ны, схіль ны да бур ных эма цы йных 
ус пы шак, рэз кіх змен на строю.

ФЛЕГ МА ТЫК — ма руд лі вы, спа кой ны, з устой лі вы мі імк нен ня мі 
і больш па ста ян ным на стро ем, са сла бым знеш нім вы яў лен нем ду-
шэў ных ста наў.

«Чыс тыя» ты пы тэм пе ра мен ту су стра ка юц ца рэд ка. Тып тэм пе-
ра мен ту за ле жыць ад пры ро джа ных фі зі я ла гіч ных асаб лі вас цяў і 

ад та го, што дзі ця атрым лі вае звон ку. Як вы зна чыць асаб лі вас ці 
тэм пе ра мен ту, улас ці выя кож на му з нас? З да па мо гай спе цы яль ных 
псі ха ла гіч ных тэс таў, на прык лад. Да рэ чы, да гэ туль ня ма адзі на га 
спо са бу вы зна чэн ня тэм пе ра мен таў. Што ж, па спра бу ем улі чыць гэ-
тыя асаб лі вас ці ча ла ве ка, за кла дзе ныя ў цык ле на ра джэн ня, згод на з 
ча тыр ма сты хі я мі (ВА ДА, ЗЯМ ЛЯ, ПА ВЕТ РА, АГОНЬ). Зям ля ад па вя-
дае ме лан ха ліч на му тэм пе ра мен ту, Ва да — флег ма тыч на му, Па вет ра 
— сан гві ніч на му, Агонь — ха ле рыч на му. Зям ля — гэ та на ро джа ныя 
1 сту дзе ня — 19 сту дзе ня, 20 кра са ві ка — 19 мая, 20 жніў ня — 19 
ве рас ня, 20 снеж ня — 31 снеж ня. Ва да — 20 лю та га — 19 са ка ві ка, 
20 чэр ве ня — 19 лі пе ня, 20 каст рыч ні ка — 19 ліс та па да, Па вет ра 
— 20 сту дзе ня — 19 лю та га, 20 мая — 19 чэр ве ня, 20 ве рас ня — 19 
каст рыч ні ка, Агонь — 20 са ка ві ка — 19 кра са ві ка, 20 лі пе ня — 19 
жніў ня, 20 ліс та па да — 19 снеж ня.

Кож ны з ча ты рох умоў ных ты паў тэм пе ра мен ту мае та кія асаб лі вас ці 
мыс лен ня і па во дзін, якія не мя ня юц ца на пра ця гу ўся го жыц ця. У гэ тым 
сэн се ча ла век не мя ня ец ца. Зна кі вы зна ча юць і ад но сі ны па між людзь мі. 
Не аб ход на па мя таць, што ёсць зна кі про ці лег лыя: Зям ля і Па вет ра, Ва да 
і Агонь. Уза е ма ад но сі ны лю дзей, якія на ра дзі лі ся пад гэ ты мі зна ка мі, не 
да дуць да стат ко ва шчы рай, тры ва лай друж бы, ста біль най, доб рай сям'і. 
Лю дзі роз ных, су праць лег лых ха рак та раў, з вя лі кай цяж кас цю мо гуць 
знай сці агуль ныя ін та рэ сы, і, хут чэй за ўсё, не на доў га.

Ад ноль ка выя зна кі не ад штур хоў ва юц ца, хоць не ка то рыя ня знач-
ныя, дро бяз ныя роз на га лос сі, рас ча ра ван ні, па про кі цал кам маг чы мыя. 
Але тут не мо жа іс ці га вор ка пра ўза ем ную ня на вісць, ва ро жасць, не-
пры яз насць. Кож на му парт нё ру ў па доб ным са ю зе бліз кіх зна каў трэ ба 
быць га то вым да мік ра ска піч ных не пры ем нас цяў, якія, тым не менш, 

не па він ны пры вес ці да раз ры ву ад но сін. Нам зда ец ца, што дроб ныя 
кан флік ты псу юць на ша жыц цё, а на са мрэч яны сты му лю юць на шы 
па чуц ці, пра вя ра юць іх на тры ва ласць, пры му ша юць бліз кіх лю дзей 
больш ува гі на да ваць ад но ад на му. Га лоў нае, што сяб роў ства і ка хан не 
па між людзь мі ад ноль ка вых зна каў бу дзе ўза ем ным.

Лю дзям су праць лег лых зна каў вель мі скла да на пад трым лі ваць 
перс пек тыў ныя спра вы, за клю чаць афі цый ныя ся мей на-шлюб ныя 
са ю зы. Та кія лю дзі ня рэд ка ства ра юць сям'ю або ста но вяц ца бліз кі мі 
сяб ра мі, як ка жуць, па раз лі ку або спа дзе ю чы ся на ўда чу. Сур' ёз ныя 
скан да лы, раз ла ды маг чы мыя па між Зям лёй і Па вет рам, Ва дой і Аг-
нём. У мі ні маль на су праць лег лых зна каў (Зям ля — Агонь, Ва да — Па-
вет ра) па доб ныя ры зы кі ва ўза е ма ад но сі нах мен шыя. Зям ля дрэн на 
су сед ні чае з Па вет рам, з Аг нём, пад вяр га ю чы ся, воб раз на ка жу чы, 
вет ра вой эро зіі і вы суш валь на му пек лу. У сваю чар гу, Ва ду су шыць, 
вы па рвае Агонь. Што да Па вет ра, то яно да па ма гае Агню, раз дзі ма-
ю чы по лы мя, «на ля тае» на рэ кі і азё ры вет ра вы мі бу ра мі, вы клі ка ю чы 
па то пы і па вод кі. Зям ля ту шыць Агонь і за кры вае до ступ Па вет ру. Ва-
да з цяж кас цю пра пус кае Па вет ра і лёг ка ту шыць Агонь. Пры род ныя 
дзе ян ні цал кам ад па вя да юць ха рак та ру па во дзін лю дзей.

Ус ход няя муд расць па каз вае на ап ты маль на бліз кія ад но сі ны па-
між зна ка мі Зям ля—Ва да, Агонь—Па вет ра. Тут і кан флік ты ня знач-
ныя, і бліз касць ін та рэ саў ап ты маль ная. Га ран та ваць 100-пра цэнт ную 
«бліз касць душ», вя до ма, не маг чы ма, але, тым не менш... Да рэ чы, 
на зва ныя асаб лі вас ці вар та ўліч ваць не толь кі ў ад но сі нах з ка ха ны мі 
і сяб ра мі, але і пры зно сі нах з дзець мі, баць ка мі, су се дзя мі і г.д.

Сяр гей АНУП РЫ ЕН КА, док тар фі ла соф скіх на вук
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ЧА ТЫ РЫ СТЫ ХІІ: З КІМ СЯБ РА ВАЦЬ, КА ГО КА ХАЦЬ?
Хочаце — верцеХочаце — верце  ��

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

НА ШЫ!


