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У спа рын гу з са бойУ спа рын гу з са бой І так бы вае...І так бы вае...

«ХУ ЛІ ГАН СКАЯ» 
ГУЛЬ НЯ
Як яна да па ма гае 

«дрэн ным хлоп цам»?
Яшчэ ў кан цы 1980-х рэг бі ў кра і не бы ло ад ным 

з па пу ляр ных ка манд ных ві даў спор ту: пра хо дзі-

лі чэм пі я на ты БССР, дзей ні ча лі дзя сят кі дзі ця чых 

сек цый. Ця пер гэ та за ня так для эн ту зі яс таў, якія ў 

воль ны ад пра цы час не толь кі трэ ні ру юц ца і бя руць 

удзел у тур ні рах, але і ўдзя ля юць ува гу вы ха ван ню 

пад рас та ю ча га па ка лен ня.

— Нам вель мі бліз кая ідэа ло гія доб ра ах вот ных спар тыў-

ных та ва рыст ваў, якія бы лі пры боль шас ці прад пры ем стваў 

у СССР. Гэ та бы лі свай го ро ду «пунк ты збо ру» лю дзей, 

якія не прос та шу ка лі, чым за няць свой воль ны час, але і 

ўдзель ні ча лі ў са цы яль ных пра ек тах, па пу ля ры за ва лі зда-

ро вы лад жыц ця, — ка жа Аляк сей ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ, трэ нер 

мін скай спар тыў най ар га ні за цыі «Рэг бі-Юні ян». — У нас 

зай ма юц ца ў тым лі ку хлоп цы, якія прай шлі шлях ад не паў-

на лет ніх зла чын цаў і вы пі вак да спарт сме наў сур' ёз на га 

ўзроў ню. Не ка то рыя, апроч гуль няў за мін скія ка ман ды ў 

між на род ных тур ні рах, бя руць удзел у мат чах клу ба з Віль-

ню са ў чэм пі я на це Літ вы. Не сак рэт, што рэг бі — гуль ня 

«ху лі ган ская», та му яна ў боль шай сту пе ні пры цяг вае не 

зу сім «доб рых хлоп цаў». Як толь кі та кі ма ла ды ча ла век 

за ці ка віў ся, яго важ на за ха піць гэ тым спор там, скі ра ваць 

бур лі вую энер гію ў па трэб нае рэ чы шча. А да лей сіс тэм ныя 

за ня ткі па ўдас ка на лен ні фі зіч най сі лы, хут ка сці і тэх ні кі 

аба вяз ко ва вы ве дуць юна ка на пра віль ны шлях. Рэг бі — 

ка манд ны спорт, у нас пля чо та ва ры ша па ка ман дзе не раз 

ро біц ца апо рай у цяж кіх гуль ня вых мо ман тах.

Асаб лі вас ці гуль ні і трэ ні ро вач на га пра цэ су, які па ві-

нен уклю чаць і эле мен ты псі ха ла гіч ных трэ нін гаў, ста ноў ча 

ўплы ва юць на мо ладзь, упэў не ны Аляк сей.

Па куль гэ ты від спор ту не та кі рас кру ча ны ў Бе ла ру сі, 

але за мя жой у яго шмат па клон ні каў.

— У Фран цыі — 

даў нія рэг бій ныя 

тра ды цыі, мож-

на ска заць, што 

па па пу ляр нас ці 

гуль ня там са пер-

ні чае з фут бо лам. 

Але гэ та вяр шы ня 

ай сбер га. Асно ву 

скла да юць дроб-

ныя ама тар скія 

клу бы ў не вя лі кіх 

га ра дах, у якіх і 

вы рас та юць бу ду чыя чэм пі ё ны, — за ўва жае пра фе сій ны 

рэг біст бе ла рус ка га па хо джан ня Алег ІШЧАН КА, які вы-

сту пае ў Фран цыі ў клу бе Vаnnеs. — Боль шасць та кіх ар га-

ні за цый — не ка мер цый ныя аб' яд нан ні, якім да па ма га юць 

мяс цо выя ўла ды. І не аба вяз ко ва фі нан са ва: гэ та могуць 

быць бяс плат ная арэн да па лёў, зніж ка на ка му наль ныя па-

слу гі і г. д. Важ ная кры ні ца фі нан са ван ня — клуб ныя кар ты. 

Та ко га ты пу сіс тэ ма да зва ляе гуль цам са мім не пла ціць за 

пе ра ез ды па рэ гі ё не ці за ар га ні за цыю да маш ніх мат чаў. 

Мат чы рэ гі я наль ных ама тар скіх спа бор ніц тваў пры цяг ва-

юць шмат ба лель шчы каў, бо клу бы фак тыч на з'яў ля юц ца 

«агуль най спра вай» го ра да ці ра ё на. У не ка то рай сту пе ні 

спарт сме ны ста но вяц ца пры кла дам для мо ла дзі, якая да-

лу ча ец ца да сек цый. Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца не толь кі 

па пу ля ры за цыі рэг бі і асоб на ўзя тай ка ман ды, але і ўдзе лу 

гуль цоў у роз ных пра ек тах. Яны ах вот на бя руц ца за пра цу 

пад час ва лан цёр скіх ак цый, у тым лі ку па са цы я лі за цыі 

цяж кіх пад лет каў, па пу ля ры за цыі зда ро ва га ла ду жыц ця. 

У сель скай мяс цо вас ці ці не вя лі кіх мяс тэч ках ім прэ зы для 

мо ла дзі з удзе лам гуль цоў ста но вяц ца са праўд ным свя там. 

Та му я ра іў бы і ў Бе ла ру сі звяр нуць ува гу на та кую па пу-

ля ры за цыю спор ту.

Аляк сей Гай ду ке віч рас каз вае, што мін скія рэг біс ты імк-

нуц ца не ад ста ваць ад сва іх фран цуз скіх ка лег. Яны на-

вед ва юць за ня ткі па фіз куль ту ры ва ўста но вах аду ка цыі ў 

спаль ных ра ё нах, зна ё мяць мо ладзь з гэ тым ві дам спор ту, 

за пра ша юць на трэ ні роў кі. Асаб лі вая ўва га ад да ец ца дзе-

цям, схіль ным да па ру шэн няў за ко ну.

— На шы ідэі і пла ны знай шлі ра зу мен не ў Мін скай га-

рад ской ар га ні за цыі БРСМ. Пры пад трым цы пер ша га сак-

ра та ра Сяр гея Клі шэ ві ча ра зам з ра ён ны мі ін спек цы я мі па 

спра вах не паў на лет ніх мы бу дзем зна ё міць цяж кіх пад лет-

каў з рэг бі пад час больш змяс тоў ных і сіс тэм ных ме ра пры-

ем стваў, — па ве да міў Аляк сей.

У кан цы снеж ня на мін скім ста ды ё не «Ды на ма-Юні» 

прай шоў тур нір па рэг бі, у якім удзель ні ча лі хлоп цы, што 

ўжо ме лі праб ле мы з за ко нам, у тым лі ку тыя, якія па ча лі 

трэ ні ра вац ца ў сек цы ях уво сень 2017 го да. Хлоп цы пра-

дэ ман стра ва лі вы дат ныя вы ні кі і, га лоў нае, імк нен не да 

раз віц ця сва іх на вы каў.

Аляк сей ЗА ХА РЭ ВІЧ.

— Воль га, рас ка жы це, ка лі лас-

ка, пра ва ша дзя цін ства...

— Усё бы ло звы чай ным. Кам п'ю-

та ра, ін тэр нэ ту не бы ло — воль ны 

час ба ві лі на ву лі цы. Я, хут чэй, больш 

спа кой ная бы ла, чым са рві га ла ва. 

Ад нак вель мі лю бі ла з хлап чу ка мі 

гу ляць у ка за коў-раз бой ні каў. Бе га лі 

па ўсім го ра дзе! Яшчэ, па мя таю, па 

дрэ вах, пла тах ла зі лі. На ват на га лі-

нах бя ро зы ка та лі ся.

— Ці бы лі пе рад умо вы да за нят-

каў спор там?

— Ця гі да яго я не ме ла. Хі ба што 

ў шко ле кры ху гу ля ла ў бас кет бол. 

Не як за пі са ла ся на лёг кую ат ле ты ку, 

але яна мя не не за ча пі ла. Га лоў ным 

за хап лен нем бы ло ма ля ван не. На-

вед ва ла за ня ткі ў шко ле мас тац тваў, 

удзель ні ча ла ў твор чых кон кур сах. 

Я і за раз ча сам ма люю. А та ды ма-

ры ла стаць ды зай не рам адзен ня, 

та му і па сту пі ла ў ка ледж швей най 

вы твор час ці. Але ка лі па ча ло ся кан-

стру я ван не... Дак лад насць, пад лі кі, 

вы мя рэн ні цяр пець не ма гу... Праз 

гэ та ўсвя до мі ла: не быць мне ды зай-

не рам — ды і кі ну ла ву чо бу на трэ цім 

кур се, скон чыў шы толь кі эта пы краў-

ца і за крой шчы ка.

— І лёс за кі нуў у тэ ры та ры яль-

ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня на сель ніц тва...

— Не ад ра зу. Я яшчэ па спе ла год 

ад пра ца ваць па спе цы яль нас ці, па-

ся дзець у дэ крэт ным ад па чын ку па-

ру га доў. На па чат ку мне пра па на ва лі 

стаць кі раў ні ком гурт ка ў ад дзя лен ні 

дзён на га зна хо джан ня для ін ва лі даў. 

А да лей — скон чы ла пе да га гіч ны 

ўні вер сі тэт па спе цы яль нас ці «алі га-

фрэ на пе да го гі ка», па ча ла ру хац ца па 

кар' ер най лес ві цы. Ця пер я — за гад-

чык ад дзе ла.

— Як жа вы, та кая мі ні я цюр ная і 

спа кой ная, тра пі лі ў тай скі бокс?

— Вы ра шы ла ад даць сы на на му-

ай-тай, ка лі яму бы ло шэсць. А трэ-

нер ка жа: «Ча го ся дзець і гля дзець? 

Пры нось фор му, так са ма бу дзеш зай-

мац ца». Па ду ма ла: ча му б і не? Тым 

больш пас ля пра цы — зруч ны час. 

По тым Улад пе ра стаў ха дзіць: ін та-

рэ су не ўзнік ла. А я за ста ла ся!

— Бы лі цяж кас ці на па чат ку?

— Ка неш не, як у кож на га з нас. Ка-

лі штось ці не атрым лі ва ла ся, я моц на 

за сму ча ла ся. Усё це ла ба ле ла, паў-

сюд на сі ня кі... Вяр та ла ся з трэ ні ро вак 

і ад ра зу кла ла ся ад па чы ваць. А за раз 

быц цам бы іму ні тэт вы пра ца ваў ся. 

Пры хо джу ба дзё рая, яшчэ і спра ва мі 

хат ні мі зай ма ю ся!

— Спа рын гі пра во дзі це?

— А як жа! Але мне цяж ка ва та: 

ня ма дзяў чат ад па вед най ва гі ці рос-

ту. Та му да во дзіц ца ста яць у па ры з 

хлоп ца мі. Яны, ка неш не, шка ду юць, 

з усёй сі лы не б'юць. Ад нак усё роў-

на кры ху страш на. Ча му? Ка лі ўзяць 

хлоп ца ма ёй ва гі, 55 кі ла гра маў, ён 

усё роў на бу дзе мац ней шы за мя не. 

Увой дзе ў ку раж — і за бу дзец ца, што 

я дзяў чы на, па б'е мя не. (Смя ец ца.)

— Вы згад ва лі сі ня кі. А траў мы 

бы лі?

— Ад ной чы я на ват ха дзі ла з фін-

га лам. А мне — на кур сы ў Мінск. Не 

ве даю, што там лю дзі ду ма лі...

Сур' ёз ная траў ма бы ла, ка лі на ад-

ным з тур ні раў зла ма ла ме зе нец на 

на зе. Ці ка ва, што за ўва жы ла не ад-

ра зу. Сыш ла спа кой на з рын га, толь кі 

праз ней кі час зра зу ме ла, што неш та 

па лец ба ліць. По тым на га апух ла... 

А на заўт ра — яшчэ бой. На гу пе ра-

бін та ва лі, я ад не куль знай шла сі лы 

вый сці на рынг. На жаль, траў ма пе-

ра шко дзі ла пе ра маг чы.

— Ка лі неш та не атрым лі ва ец ца, 

апус ка юц ца ру кі. Як зна хо дзі це ма-

ты ва цыю ў та кіх сі ту а цы ях?

— Вель мі хо чац ца, каб мной га на-

ры лі ся сын, ма ма, трэ нер... Каб ба-

чы лі, што не да рэм на зай ма ю ся. Ка-

лі шчы ра, то му ай-тай — хоць якая 

раз на стай насць у ма ім жыц ці. А то 

ўсё дом — пра ца, пра ца — дом... Так-

са ма хо чац ца ўба чыць на трэ ні роў цы 

сяб роў — ці ж не са мая леп шая ма-

ты ва цыя?

— На сё лет ні чэм пі я нат Бе ла ру сі 

як ся бе на строй ва лі?

— Звы чай на на спа бор ніц твах мне 

заў сё ды ча гось ці не ха па ла: ці сі лы 

во лі, ці до све ду. Я ж ба чу, як рэ агуе 

на мае вы ні кі трэ нер, як пе ра жы ва-

юць і ве раць у мя не род ныя, ка ле гі. 

Ду ма ла: ка лі сё ле та ні чо га не вазь му, 

мне бу дзе со рам на і пе рад імі, і пе-

рад са бой. Не маг ла не пе ра маг чы! 

На стро і ла ся: бу ду біц ца да апош ня га 

ўзды ху.

— Па чуц ці чэм пі ён кі, якія яны?

— Спа кой і ці хая ра дасць. Не бы ло 

та ко га: «Ой, гля дзі це, я чэм пі ён ка!». 

Толь кі на пра цы ме даль па ка за ла ды-

рэк та ру, Люд мі ле Ге на дзеў не Шар-

ко вай. Спа бор ніц твы ж пад час пра-

цы пра хо дзяць, яна мя не ад пус кае, 

заўж ды ідзе на су страч, пад трым лі-

вае, за што я ёй вель мі ўдзяч ная. Ка-

ле гі па він ша ва лі, ма ма, на трэ ні роў цы 

сяб ры па ра да ва лі ся. Ні дзе больш не 

вы хва ля ла ся.

— Вы не тра пі лі на сё лет ні чэм пі-

я нат све ту ў Мек сі цы. Ча му?

— На жаль, вель мі да ра гая па езд-

ка. Трэ ба бы ло знай сці ка ля дзвюх з 

па ло вай ты сяч до ла раў. Ні ў мя не, ні 

ў клу ба та кіх гро шай ня ма. Фе дэ ра-

цыя так са ма не здо ле ла пра фі нан-

са ваць...

— Ка рот кае фі ла соф скае пы-

тан не: што для вас спорт?

— Гэ та ад па чы нак ад пра цы, ад 

жыц цё вай мі тус ні, ад па чы нак для 

ду шы. Част ка мя не. Без яго ўжо 

нель га.

...Мож на бы ло б за даць яшчэ міль-

ён пы тан няў. Мая су раз моў ні ца з за-

да валь нен нем ад каз ва ла б на іх, а 

я — слу ха ла. Але час — най вя лік шая 

каш тоў насць..

У Воль гі — яшчэ ка ля дзе ся ці га-

доў для рэа лі за цыі сва іх спар тыў ных 

пла наў (у му ай-тай мож на вы сту паць 

да са ра ка га доў) і яшчэ больш — для 

да сяг нен ня жыц цё вых. Па жа да ем ёй 

пос пе хаў!

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

ЖЫЦ ЦЁ ВАЙ 
МІ ТУС НІ — 
БОЙ!
У гэ тых сло вах — ма ты ва цыя 
чэм пі ён кі кра і ны па му ай-тай

«Вяр та ла ся з трэ ні ро вак 
і ад ра зу кла ла ся ад па чы ваць. 
А за раз быц цам бы іму ні тэт 
вы пра ца ваў ся. Пры хо джу 
ба дзё рая, яшчэ і спра ва мі хат ні мі 
зай ма ю ся!»

«Ду ма ла: ка лі сё ле та ні чо га не 
вазь му, мне бу дзе со рам на і пе рад 
імі, і пе рад са бой. Не маг ла не 
пе ра маг чы! На стро і ла ся: бу ду 
біц ца да апош ня га ўзды ху».

Бліц-апы тан каБліц-апы тан ка
— Чым/кім больш за ўсё га-

на ры це ся?

— Сы нам. І пра цай.

— Ка лі б быў шанц што-не-

будзь змя ніць, што б гэ та бы-

ло?

— Ма быць, ні чо га. Ду маю, што 

ўсё ў жыц ці не вы пад ко вае. Сум-

ныя і скла да ныя мо ман ты ро бяць 

ча ла ве ка мац ней шым. Ва ўсім 

трэ ба шу каць ста ноў чае. На прык-

лад, у мя не не скла лі ся ад но сі ны з 

му жам, ад нак на ра дзі ла ся цу доў-

нае дзі ця, якім я га на ру ся!

— Якую му зы ку лю бі це?

— Аў ды я за пі сы «УКан так це» ў 

мя не «пад зам ком»: ка лі хто-не-

будзь іх па слу хае, па ду мае, што 

я дзі вач ка. Але му зы ка ма ёй ду-

шы — пес ні 1980—1990-х. А яшчэ 

ду жа люб лю ша ман скія ба ра ба-

ны, гу кі ме ды та цыі.

— Ка лі б вый гра лі ў ла та рэю, 

што зра бі лі б з грашыма?

— Я ўжо ду ма ла над гэ тым пы-

тан нем. (Усмі ха ец ца.) Спа чат ку 

па тра ці ла б на ра монт. Ка лі буй-

ная су ма, то, маг чы ма, на па езд ку 

за мя жу. Не па шко дзі ла б кры ху 

гро шай і ў наш цэнтр ад даць...

— Ча го ба і це ся больш за 

ўсё?

— Ма быць, як і ўсе лю дзі, каб 

ні чо га з род ны мі не зда ры ла ся.

Гле дзя чы на ўра джэн ку Чэр ве ня Воль гу ЖУ РАЎ СКУЮ, 

ня мно гія зда га да юц ца, што гэ та спа кой ная і сціп лая 

жан чы на сё ле та праз на пру жа ную ба раць бу зда бы ла 

ты тул чэм пі ён кі Бе ла ру сі па му ай-тай.

Але за ла ты ме даль — не са мае важ нае да сяг нен не 

31-га до вай су раз моў ні цы. Жыц цё выя ўзна га ро ды 

для яе — ма лень кая, але моц ная сям'я (ма ма, сяст ра, 

сын Улад) і лю бі мая пра ца ў мяс цо вым тэ ры та ры яль ным 

цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва.


