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Свой вы барСвой вы бар

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— На коль кі скла да на 

бы ло па сту піць у ка дэц-

кае ву чы лі шча?

— Мер ка ва ла ся ўзяць 

толь кі дзвюх дзяў чат, а за-

яў бы ло знач на бо лей. Шмат 

ад се я ла ся на псі ха ла гіч ным 

ад бо ры і на фіз куль ту ры. А 

я ж пра фе сій на зай ма ла ся 

тан ца мі, бас кет бо лам, лёг-

кай ат ле ты кай. Праб лем з 

фі зіч най пад рых тоў кай не 

бы ло, і та му прай шла па 

кон кур се. У ка дэц кім ву чы лі-

шчы я пра ву чы ла ся ча ты ры 

га ды. Ак цэн ту на тым, што я 

дзяў чы на, не бы ло. Пра гра-

ма бы ла агуль ная для ўсіх. 

А ка лі па сту па ла ў Ва ен ную 

ака дэ мію, то пад рых та ва ла 

за па сны ва ры янт. Ка лі б не 

ўда ло ся тра піць па кон кур се 

сю ды, то пай шла б ву чыц ца 

ў БДУ на псі хо ла га.

— Але ўсё атры ма ла-

ся!?

— Так. Мне ра і лі Ака-

дэ мію МУС, Ка манд на-ін-

жы нер ны ін сты тут МНС. 

Але па роз ных пры чы нах я 

гэ тыя ва ры ян ты не раз гля-

да ла. Па шан ца ва ла, што 
ка лі вы пус ка ла ся з ка дэц кіх 
шэ ра гаў, то ў Ва ен най ака-
дэ міі ад кры лі на бор псі хо ла-
гаў-дзяў чат. Та му я, мож на 
ска заць, пер ша пра хо дзец. 
Лі чы це, са 105 кур сан таў, 
14 з якіх — псі хо ла гі, дзяў чы-
ны ўся го дзве. Пра цэс адап-

та цыі прай шоў да стат ко ва 

хут ка. Я не ра зу ме ла спа-

чат ку спе цы фі ку на ву чан ня, 

бо ў ка дэц кім ву чы лі шчы ўсё 

інакш, па-ін ша му рас стаў ле-

на кі раў ніц тва. Але да во лі 

хут ка ўцяг ну ла ся. Ці ка ва, 

што ў нас ву чыц ца дзе сяць 

ча ла век з Пін ска, але да су-

стрэ чы ў Ака дэ міі ні хто ад но 

ад на го не ве даў!

— А ка лі б скла ла ся 

інакш і да вя ло ся іс ці ў гра-

ма дзян скую ВНУ...

— Так, ча сам я ўяў ляю 

звы чай нае жыц цё ся рэд-

не ста тыс тыч на га сту дэн та 

з яго раз ня во ле нас цю. Але 

кім бы я там бы ла? Я ўсё ж 

та кі да стат ко ва ра на ўцяг-

ну ла ся ў ва ен ную пад рых-

тоў ку. І на ват ка лі гля джу на 

сва іх ад на год каў, гу та ру з 

сяб ра мі, то ад чу ваю пэў ную 

ста ласць. Вай ско вае жыц цё 

дыс цып лі нуе, і гэ та цу доў на. 

А на гра ма дзян цы так мно га 

спа кус і ля но ты...

— Які твой рас па ра дак 

дня?

— Пра чы на ю ся ў 5.30. 

За рад ка па чы на ец ца ў 6.15. 

Для гэ та га трэ ба прый сці на 

тэ ры то рыю Ака дэ міі, па коль-

кі мы жы вём у ін тэр на це па-

за яе ме жа мі. Ка лі вяр та ем-

ся, то ў нас уся го 20 хві лін, 

каб пе ра апра нуц ца і іс ці на 

ра ніш ні агляд і на сня да нак. 

Як пра ві ла, у дзень — ча-

ты ры па ры, з 8.30 да 14.40. 

Пас ля абед і са ма пад рых-

тоў ка з 16.00 да 19.30. 

І толь кі пас ля вя чэ ры я вяр-

та ю ся на зад у ін тэр нат...

— А ў вы хад ныя?

— Су бо та ў нас — звы-

чай ны на ву чаль ны дзень. 

За ня ткі ідуць да абе ду, пас-

ля яго ў ін тэр на це па чы на ец-

ца пар ка-гас па дар чы дзень, 

як і ў вой ску. За тым вя чэ ра 

і на зад. У ня дзе лю пад' ём 

а сё май га дзі не. Пас ля сня-

дан ку гля дзім пра гра му «Ар-

се нал», зай ма ем ся спор там 

і з га дзі ны дня на сту пае 

воль ны час.

Бы ва юць, праў да, тыд ні, 

ка лі кры ху стам ля еш ся і фі-

зіч на, і ма раль на. Але гэ та 

пра хо дзіць. Да стат ко ва толь кі 

з'ез дзіць у зваль нен не, ба ла-

зе з ву чо бай у мя не праб лем 

ня ма. Як і ў звы чай ным жыц-

ці, прос та трэ ба на не ка то ры 

час змя ніць аб ста ноў ку. Ды 

і ад па чы нак пас ля кож най 

се сіі да па ма гае. Узім ку ён 

доў жыц ца 12 су так, а ўлет-

ку — цэ лы ме сяц.

— З ча го скла да ец ца 

на ву чаль ны пра цэс?

— Ён у нас агуль ны 

як для хлоп цаў, так і для 

дзяў чат. Пра гра ма ўклю-

чае прад ме ты па псі ха ло-

гіі — асо бас най, ва ен най, 

уз рос та вай, пе да га гіч най. 

Пры чым эле мент псі ха ло-

гіі ёсць ужо не па срэд на 

ў мо ман це зна хо джан ня 

ў за мкнё ным ка лек ты ве. 

Так і вы пра боў ва ем ад но на 

ад ным ме та ды ві зу аль на га 

на зі ран ня, якім нас ву чаць. 

І ка неш не ж, ёсць дыс цып-

лі ны, без якіх не мо жа абы-

сці ся кож ны афі цэр, — так-

ты ка, ба я вая пад рых тоў ка, 

агуль на вай ско вы ста тут, 

стра я вая пад рых тоў ка, ва-

ен на-ін жы нер ная, бу до ва і 

экс плу а та цыя бра ня тан ка-

вай тэх ні кі, кі ра ван не пад-

раз дзя лен ня мі ў мір ны час. 

За раз мы на ват ву чым ся 

кі ра ваць ба я вой ма шы най 

пя хо ты (БМП). На пер шы 

по гляд па да ец ца, што гэ та 

вель мі скла да на. І спа чат-

ку на ват кры ху ба іш ся. Але 

аказ ва ец ца, што гэ та пра-

сцей, чым кі ра ваць звы чай-

ным аў та ма бі лем.

На пер шым кур се мы 

шмат бе га лі на спар тыў най 

пад рых тоў цы. Марш-кід кі на 

10 кі ла мет раў бы лі звы чай-

най спра вай. Вы клад чык па 

фіз куль ту ры ву чыў нас сак-

рэ там ру ка паш на га бою. Ён 

быў да стат ко ва па тра ба-

валь ны. Яшчэ мы ву чы лі ся 

па бра зіль скай сіс тэ ме — 

гэ та ка лі ўсе прак ты ка ван-

ні ро бяц ца ад ра зу цэ лай 

ка ман дай. У вы ні ку для мя-

не пра бег чы 10 кі ла мет раў 

усё роў на, як цы віль на му 

ча ла ве ку прай сці ся ў пра-

дук то вую кра му.

— Тэ о рыя псі ха ло гіі 

па він на пад ма цоў вац ца 

прак ты кай...

— Ста жы роў ка бу дзе 

пас ля трэ ця га кур са — уся-

го адзін раз на ча ты ры га ды. 

Мы вы яз джа ем на ме сяц у 

злу чэн ні, дзе пра цу ем не-

па срэд на з сал да та мі і афі-

цэ ра мі. Спра ва ў тым, што 

ў псі хо ла гаў ва Уз бро е ных 

Сі лах толь кі ад на па са да — 

псі хо лаг ба таль ё на.

— Што са мае га лоў нае ты 

вы нес ла за час ву чо бы?

— Тое, што ні ко лі не трэ-

ба зда вац ца. Як бы цяж ка ні 

бы ло, але па са ваць пе рад 

скла да нас ця мі нель га ні ў 

якім ра зе. Заў сё ды мож на 

знай сці ра шэн не, пры няць 

яго і вы ка наць. Так, ёсць 

пе ра лом ныя мо ман ты, але 

іх трэ ба прос та пе ра жыць. 

Па чы таў кні гу, па гу ляў у 

бас кет бол, ва лей бол — 

і ўсё ба чыц ца ўжо не та кім 

сум ным.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

— У дзя цін стве вы па чы на лі 

з гім нас ты кі...

— У яе пры вя ла ма ма. Я бы ла 

зу сім ма лень кая, га ды ча ты ры. Але 

з гім нас ты кай у мя не не скла ла ся. 

Я бы ла вель мі жва вым дзі цем, мне 

ха це ла ся дзесь ці па ві сець, неш-

та зра біць эк стрэ маль нае. У адзін 

дзень ці хень ка ўцяк ла на коль цы, 

па куль гэ та га не ба чы ла трэ нер, 

але, на жаль, стук ну ла ся, пай шла 

кроў з но са. На мя не, вя до ма, на-

сва ры лі ся, рас ка за лі ўсё ма ме. 

І я ад мо ві ла ся пры хо дзіць на трэ-

ні роў кі.

За тым бы лі тан цы і на ват тэк ван-

до, але і з гэ тым не скла ла ся. А вось 

у цыр ка вой сту дыі бы ло ку ды ці ка-

вей. Вя до ма ж, я зра бі ла ўсё маг чы-

мае, каб за стац ца ў ёй, і зай ма ла ся 

да са ма га свай го паў на лец ця. Да рэ-

чы, ба бу ля жар там на зы ва ла мя не 

цыр кач кай яшчэ з дзя цін ства. Як ба-

чы це, ме ла ра цыю. (Смя ец ца.)

— І як раз ві ва ла ся цыр ка вая 

кар' е ра?

— Вя до ма ж, не ад ра зу, бо та кіх 

ар тыс таў да гэ туль у на шай сям'і не 

бы ло. Пры гад ваю шмат лі кія трэ-

ні роў кі, ча сам да во дзі ла ся неш та 

ву чыць і са мой: ка лек тыў скла даў-

ся з са ра ка-пя ці дзе ся ці дзя цей і 

толь кі ад на го трэ не ра і ха рэо гра-

фа. Я на зі ра ла за гім наст ка мі, гля-

дзе ла ві дэа... У 12 га доў ужо на 

сто пра цэн таў ве да ла, кім ста ну 

ў бу ду чы ні і дзе ха чу пра ца ваць. 

У 16 га доў цу доў ным чы нам тра пі-

ла ў цырк Да р'і Кас цюк. Вось там 

і па ча ла ся мая цыр ка вая кар' е ра. 

Бы лі зме ша ныя эмо цыі. На прык-

лад, трэ ба бы ло вы ву чыць ну мар 

за па ру дзён, да во дзі ла ся ста ран-

на пра ца ваць.

За тым скон чы ла адзі нац ца ты 

клас і па сту пі ла. Год воч на га на-

ву чан ня быў вель мі на пру жа ны. 

У Ві цеб ску ня ма цыр ка вых ка лек-

ты ваў, і бы ло цяж ка тры маць ся бе 

ў то ну се. Праз год я пе ра вя ла ся 

на за воч нае ад дзя лен не. За ме сяц 

да гэ та га мя не за пра сі лі па спра-

ба ваць ся бе ў вы дат ны ка лек тыў 

«Бе ла рус кія на ез ні кі на ко нях» пад 

кі раў ніц твам Ба ры са Ла за ра ва. 

Мне па шан ца ва ла па пра ца ваць 

з за слу жа ным ар тыс там Асе ціі і 

яго сям' ёй. Вя лі кі ўклад у маё раз-

віц цё зра бі ла Ала Ана то льеў на Ні-

ка ла е ва-Алі е ва, га лоў ны рэ жы сёр 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га цыр ка. 

Дзя ку ю чы гэ та му ча ла ве ку я вы-

сту пі ла ў Алек санд рыі ў эст рад-

на-цыр ка вой пра гра ме «Ку паль-

скі сон», пры ня ла ўдзел у пра ло гу 

пер ша га Мінск ага між на род на га 

фес ты ва лю цыр ка во га мас тац тва, 

у пра гра мах «На ва год няя каз ка ў 

цыр ку» і «Цырк! Цырк! Цырк!». 

Але, са мае га лоў нае, мне вы паў 

го нар прад ста віць на шу кра і ну на 

цыр ка вым фес ты ва лі ў Ры зе, дзе 

з на пар ні цай Анас та сі яй Пу ця тай 

у якас ці па вет ра ных гім нас так мы 

за ня лі дру гое мес ца.

— На пэў на, па ста ян на да во-

дзіц ца рэ пе ці ра ваць? Коль кі ча-

су па тра бу ец ца для пад рых тоў кі 

но ва га ну ма ра?

— Я ні ко лі не ўста наў лі ваю са бе 

ней кіх ра мак. Ма гу рэ пе ці ра ваць 

ад га дзі ны да трох, сха дзіць на ха-

рэа гра фію, у трэ на жор ную за лу. 

У цыр ку для гэ та га ёсць усе ўмо-

вы. А што да ты чыц ца ча су на пад-

рых тоў ку но ва га ну ма ра... Тут усё 

па-роз на му: мо жа спат рэ біц ца два 

тыд ні, а мо жа ме сяц і на ват год. Гэ-

та за ле жыць ад мно гіх фак та раў: 

фі зіч най пад рых тоў кі, скла да нас ці 

ну ма ра, яго за дум кі. Да рэ чы, для 

мя не са мым не бяс печ ным і скла-

да ным ну ма рам за ста ец ца па вет-

ра ная тра пе цыя.

— А як жа ну ма ры з удзе лам 

жы вёл?

— У пра гра ме «На ва год няя 

каз ка ў цыр ку» пра ца ва ла з вярб-

лю да мі і ла ма мі. Да рэ чы, заў сё ды 

лю бі ла па кар міць жы вёл, даць ім 

па больш су ха ры каў, па гла дзіць. 

У ней кі мо мант гэ та маг ло пай сці 

не на ка рысць спра ве. (Смя ец ца.)

— Цырк для вас — гэ та...

— Я заў сё ды ад да ва ла ўсю 

ся бе цыр ка во му мас тац тву. Дзя-

ку  ючы яму я — твор чы ча ла век, 

ву чу ся на рэ жы сё ра і да па ма гаю 

трэ ні ра ваць дзе так у цыр ка вой 

сту дыі. За раз аб са лют на ўпэў не на 

вам ка жу, што ўя віць сваё жыц цё 

без яго не ма гу!

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІ кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

ПАД КУ ПА ЛАМ 
МА РЫ

«Кі ра ваць БМП? 
Не скла да ней, чым аў то»

З ран ня га дзя цін ства яна ха це ла стаць ар тыст кай і вось ця пер 

лу нае пад ку па лам цыр ка... Анас та сія ДО НЧАН КА ву чыц ца 

на чац вёр тым кур се за воч на га ад дзя лен ня Ві цеб ска га дзяр-

жаў на га ка ле джа куль ту ры і мас тац тваў на рэ жы сё ра аб ра-

даў і свят, не лю біць га ва рыць пра ня ўда чы і не ўяў ляе жыц ця 

без сва ёй пра цы.

Ва ен ная фор ма 
і пры га жосць — 
су мя шчаль ныя!

Пар ка ва-гас па дар чы дзень — 
усё, як і ў звы чай най час ці.

Каб тра піць 
у трэ на жор 

ба я вой ма шы ны пя хо ты, 
трэ ба быць спрыт ным.


