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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Я не спа дзя ваў ся, што за ва юю 
лі цэн зію на Алім пій скія гуль ні, а быў 
у гэ тым упэў не ны, — рас каз вае Мі-
кі та. — Гэ та най важ ней шыя спа бор-
ніц твы ў жыц ці кож на га спарт сме на, 
удзел у іх — вя лі кі во пыт і шчас лі вы 
шанц, які вы па дае да лё ка не кож на-
му. Свое асаб лі вы вы нік пра цы, якую 
ты пра ра біў за ча ты ры га ды.

— Рас ка жы, чым за пом ні ла ся 
алім пій ская Бра зі лія?

— Прай шло ўжо паў го да, а та-
кое ад чу ван не, што ад ны су ткі. Усе 
20 дзён, якія мы бы лі там, — ад но 
вя лі кае «ваў». Хоць, вя до ма, бы лі 
і не га тыў ныя мо ман ты. Яны шмат 
у чым звя за ныя з ар га ні за цы яй 
спа бор ніц тваў: пра жы ван нем, да-
стаў кай на трэ ні роў кі і са мой аква-
то рыяй. Ва да бы ла бруд най, хоць 
ка за лі, што ар га ні за та ры вель мі па-
ста ра лі ся, каб хоць не як яе ачыс ціць. 
Пе ра да мной не ста ві лі кан крэт ных 
за дач, трэ ба бы ло прос та па ка заць 
тое, на што я здоль ны. Зра зу ме ла, 
што гэ тая Алім пі я да яшчэ не «мая», 
та му пра ме да лі раз мо ва не іш ла, 
га лоў нае — атры маць во пыт, які ў 
То кіа-2020 да па мо жа па зма гац ца за 
больш вы со кія мес цы.

— Тое, што ты тра піў на Гуль ні 
ў та кім ма ла дым уз рос це, мо жа 
рас ха ла дзіць?

— На ад ва рот, гэ та пры му шае 
пра ца ваць яшчэ больш, ця пер я па-
ві нен па цвяр джаць свой вы нік, тры-
маць за да дзе ную план ку. Уся пад-
рых тоў ка, удзел у рэ га тах рас пі са ны 
на ча ты рох га до вы цыкл і скі роў ва-
юць ме на ві та да гэ тай вяр шы ні. Чэм-
пі я на ты і Куб кі све ту тут ады хо дзяць 
на дру гі план.

— Шмат у ва шым ві дзе спор ту 
за ле жыць ад на двор'я?

— Ня ма вет ру — ня ма трэ ні роў кі. 
Але ка лі дзьме па ста ян на, то так са ма 
дрэн на, нам трэ ба неш та ся рэд няе. 
Для пра дук тыў ных за няткаў па ві нен 
быць уме ра ны клі мат, тэм пе ра ту ра 
не вы шэй шая за 25—27 гра ду саў, 
каб не бы ло спя ко ты, інакш за над-
та вя лі кая на груз ка на ар га нізм. 
Ка лі ка заць пра ха лод ныя ўмо вы 
на двор'я, то трэ ні ру ем ся мы ў гід-
ра кас цю мах да та го ча су, па куль не 
бу дуць ня мець ка неч нас ці. Ру кі і но-
гі ў нас заў сё ды го лыя. Кам форт на, 
ка лі ўме ра ная хва ля, а дождж для 
нас зу сім не пе ра шко да: тая ж ва-
да, толь кі звер ху. Гон кі ад мя ня юць 
толь кі ў шторм.

— Пад рых тоў ку мат част кі — па-
ру са і дош кі — пра вод зяць са мі 
спарт сме ны?

— Мат част ка — гэ та 50 пра цэн таў 
пос пе ху, на бер вя не ты не па е дзеш, 

та му до гляд, пад пра цоў ка дош кі пад 
ся бе, — гэ та ве лі зар ная част ка пад-
рых тоў кі да спа бор ніц тваў, якой мы 
зай ма ем ся са мі. Ідэа льная мат част-
ка мо жа пад няць вы нік спарт сме на 
на 10—15 па зі цый.

А на огул яшчэ шмат мо ман таў, ад 
якіх за ле жыць пос пех. На прык лад, 
стра тэ гія. У за леж нас ці ад умоў на-
двор'я, ад за лі ва, у якім пра хо дзіць 
рэ га та, трэ ба пра віль на раз мер ка-
ваць свае сі лы па дыс тан цыі, пра-
ду маць так ты ку пра хо джан ня гон кі. 
Пе рад спа бор ніц тва мі мы заў сё ды 
зна ё мім ся з аква то ры яй, дзе бу-
дзем вы сту паць. Важ на вы ву чыць 
усе ўмо вы, каб пры клад на ве даць, 
ад куль мо жа прый сці ве цер і ку ды 
ён пой дзе. Вя до ма, пры сут ні чае ў на-
шым ві дзе спор ту і эле мент уда чы.

— Ці да во дзі ла ся су стра кац ца з 
кімсь ці з мар скіх жы ха роў?

— Ар га ні за та ры не пра вод зяць 
спа бор ніц твы ў аква то рыі, дзе мо-
гуць быць аку лы або ка сат кі, на прык-
лад. Са мае не бяс печ нае, з чым я ка-
лі-не будзь су ты каў ся, — гэ та вод ныя 
змеі, але ка лі ты не па да еш у ва ду, 
то на дош ку яны не за ла зяць. А так, 
дэль фі ны — гэ та на шы сяб ры. Ча сам 
на зі ра ем, як яны міг ру юць цэ лы мі 
гру па мі. Але дэль фі ны не пе ра шка-
джа юць нам, аб мі на юць. Са мае ці-
ка вае, што ба чыў, бы ло ў зна ка мі-
тай аква то рыі Сан-Фран цыс ка. На 
дыс тан цыі су стрэ лі ся мар скія ко ці кі. 
Яны вель мі смеш на ля жаць на ва-
дзе, дрэй фу юць, толь кі ка лі па ды хо-
дзіш блі жэй, яны ны ра юць і зні ка юць 
у ва дзе.

— Ка лі вяр нуц ца да па чат ку 
тва іх за ня ткаў па рус ным спор там, 
што ця бе ў ім за ці ка ві ла?

— У дзя цін стве зай маў ся мно гі-
мі ін шы мі ві да мі спор ту, але ні дзе 
на доў га не за трым лі ваў ся. Са мым 
пра цяг лым за хап лен нем, як ні дзіў-

на, бы лі шах ма ты. А ў па рус ны спорт 
прый шоў зі мой, та му не каль кі ме ся-
цаў зай маў ся ў ба сей не і за ле. Толь кі 
ў маі вый шаў на ва ду. Пер шы раз, 
на пэў на, не за бу ду ні ко лі ў жыц ці. 
Бы ло скла да на, жу дас на страш на. 
Ка лі дзьме моц ны ве цер, ты яшчэ 
ма лы, не спраў ля еш ся, ця бе зно сіць 
да лё ка ад ба зы... Гэ та та кая ме то-
ды ка вы кла дан ня: ты па ві нен сам 
на ву чыц ца вяр тац ца на бе раг. Але, 
ня гле дзя чы на страх, я за ха піў ся...

— Ве даю, акра мя спор ту ця бе 
ці ка віць кі но. А кні гі чы та еш?

— Апош нім ча сам менш, але быў 
мо мант, ка лі чы таў шмат. Ка лі га ва-
рыць пра кі не ма то гра ф і лі та ра ту-
ру, я не пад да юся мод ным па ве вам, 
не люб лю ма са васць. Перш за ўсё 
ца ню ў кі но і кні гах гіс то рыю. Лі чу, 
што доб рая кні га тая, якая пры му сі-
ла ця бе за ду мац ца, на ват ка лі гэ та 
дзі ця чая каз ка.

— Што звы чай на гу чыць у тва іх 
на вуш ні ках?

— Я за леж ны ад му зы кі, на прык-
лад, не ма гу ехаць у мет ро пад гру-
кат ко лаў. Ка лі зна хо джу ней кі трэк 
у пэў ным сты лі, па чы наю больш пад-
ра бяз на яго вы ву чаць, гля дзець, шу-
каць ін шых вы ка наў цаў. Але ней кіх 
кан крэт ных пе ра ваг ня ма.

— Ак тыў ны ад па чы нак па да-
ба ец ца?

— Так, люб лю ўсё, што на ко лах: ве-
ла сі пед, кру і зер (дош ка на ко лах), сноў-
борд, вя до ма, у мя не так са ма ёсць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by

19 01 2017 г.
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КАБ БЫ ЛО 
ЦЁП ЛЕНЬ КА!

Па мя та е це, як мы жар та ва лі, ка лі пер шае сне га вое по кры ва ім-
гнен на знік ла і перс пек ты вы яго ад наў лен ня да зі мо вых свят бы лі 
цьмя ныя? «Я вы па ду за раз, але гэ та вам як быц цам бы на Но вы 
год. Снег». А зу сім ня даў на гра дус гу ма ру іс тот на змя ніў ся. «Са мае 
здзек лі вае, ка лі пры мі нус 37 гра ду сах да лей пі шуць «со неч на». Так 
што пры ціс ну ла, дык пры ціс ну ла. Маю на ўва зе не столь кі ўлас на 
ма ра зы, як тое, на коль кі яны ад бі лі ся на на шых па во дзі нах. («— За 
апош нія дні вы па ла 5—6 сан ты мет раў сне гу. Ці, як га во раць хлоп цы, 
16—20 сан ты мет раў. — Гэ та да лё ка не адзі ны вы па дак вы па дзен ня 
сне гу. Ці, як ка жуць дзяў ча ты, «ка неш не, ён пер шы».) Ін шы мі сло-
ва мі, ча сам у га ла ву б'е не толь кі спё ка, але і сцю жа.

Ну, вось хоць бы апош ні прык лад, ка лі ў се ці ве з'я віў ся ро лік, дзе мін-
ча нін на ма ро зе б'ец ца з... ды ва ном. Яго за тры дні пра гля дзе ла больш за 
міль ён ча ла век. Дык вя до ма, тое яшчэ ві до ві шча! Тым больш што ды ва ну ў 
схват цы ўда ва ла ся на ват ад пор «крыў дзі це лю» да ваць. Злыя язы кі ка жуць, 
што та кім не звы чай ным чы нам муж чы на спа га няў злосць на жон ку, якая ў 
мі ну са вое на двор'е вы гна ла яго з до му вы бі ваць той са мы ды ван. Ну, вось 
ён і ра зы шоў ся... («Ка лі муж чы на ня се на пля чы вы бі ваць скру ча ны ды ван, 
ён прос та аба вя за ны стрэ ліць з яго па га ра жах, як з ба зу кі».)

А яшчэ пры гад ваю вы па дак, як адзін хло пец па спра чаў ся, што дой дзе да 
су сед няй вёс кі ў... слан цах. Гэ та ў ма роз, і блі жэй да ве ча ра! Не ба ра ку, на 
шчас це, па спе лі вы ра та ваць, але ўсё маг ло скон чыц ца вель мі тра гіч на. У 
гэ тай су вя зі пры гад ва ец ца вы ступ лен не ад на го стэн да пе ра па тэ ле ба чан ні. 
«У 20 га доў ура жан не, што ўзяў ар га нізм на пра кат. Прос та гля дзіш: вы жы-
ве ён ці не?» Пра ся бе вы сту поў ца ка жа: «У 35 га доў ты апра на еш ся, як у 
шэсць га доў: пу ха вік, шап ка і кал гот кі... А мне цёп лень ка, зра зу ме ла?!» А 
што, на ват у та кім пры кі дзе мож на пры цяг ваць ува гу про ці лег ла га по лу. Не 
ве ры це? «На ву лі цы га ла лё дзі ца. Ма ра пра тое, што ўсе дзяў ча ты бу дуць 
ка ля ма іх ног, па чы нае збы вац ца. Па куль сха дзіў у кра му, дзвюм да па мог 
устаць, а з ад ной... на ват па ля жаў». І не ка жы це, што з ва мі та ко га ні ко лі 
не зда ра ла ся. «Мі нус 35 — гэ та та кое на двор'е, ка лі якую пес ню та бе плэ ер 
уклю чыў, та кую ты і слу ха еш».

Муж чы ны, ка неш не, ча сам бы ва юць дзі ва ка мі, але паль ма пер шын ства, 
не су мнен на, за ста ец ца за жан чы на мі. У лю бую па ру го да. («Дзень быў 
дзіў ным. Пры ро да стро і ла з ся бе зі му, аў то рак «ка сіў» пад пят ні цу».) Вось 
са мы прос ты прык лад. Ста яць ка ля До ма прэ сы му жы кі, раз маў ля юць. 
Мі ма пра хо дзіць уся з ся бе та кая «фі фа». Футэрка, доў гія рас пу шча ныя 
ва ла сы, та кія ж доў гія но гі, за цяг ну тыя ў уль тра мод ныя вуз кія шта ны (ну, 
па мя та е це адзін з клі паў «Ле нін гра да»?), абедз ве ру кі глы бо ка ў кі шэ нях. 
(Як у «Служ бо вым ра ма не»: «Па ход ка сва бод ная ад сцяг на. Раз ня во ле ная 
сва бод ная плас ты ка пан тэ ры пе рад скач ком. Муж чы ны та кую жан чы ну не 
пра пус ка юць!») І, га лоў нае, кро чыць яна... Не, не на ла бу тэ нах. Ёсць та кія 
жа но чыя бо ці кі на вы со кім аб ца се кштал ту «ка пы ток». (З вы шэй зга да на га 
філь ма: «Ме на ві та абу так ро біць жан чы ну жан чы най».) Не вель мі ўстой лі-
вы, ска жам так, абу так. Дык вось, усе муж чы ны моўч кі са мі са бе аца ні лі 
даў жы ню і строй насць ног пра хо жай («Коль кі дзяў чы ну не кар мі, яна ўсё 
роў на ў ла сі ны ўле зе»), але ўслых толь кі адзін з пры сут ных вы ка заў ад ну 
агуль ную дум ку: «Шка да, спа тык нец ца — па б'ец ца...» Пры чым тут гэ та? 
Паў та раю спе цы яль на для дзяў чат: абедз ве ру кі пры га жу ні бы лі глы бо ка 
за су ну тыя ў кі шэ ні тых са мых «вель мі мод ных» шта ноў. Прос тая ло гі ка 
лю бо га муж чы ны пад каз вае: ка лі дзяў чы на па сліз нец ца — па б'ец ца, бо 
не змо жа ба лан са ваць ру ка мі. («Дак лад на ста рэю: без шап кі хо лад на, на 
аб ца сах — ня зруч на!»)

Спа дзя ю ся, усё з той пра хо жай абы шло ся, яна хоць у шубцы бы ла, пры-
нам сі, не мерз ла. («Со фа ні ко лі б не да ра ва ла Яшу яго чар го вую здра ду, 
але ўсё са пса ва ла но вае нор ка вае фут ра».) А вы ба чы лі юных ства рэн няў 
у са мую ха ла дэ чу, апра ну тых так, што толь кі ад по зір ку на іх са мо му ро-
біц ца ні я ка ва та? Па мя та е це мі ні я цю ру «Ураль скіх пель ме няў» «Дзяў чы на 
і ры бак на пры пын ку»? Так і хо чац ца па ды сці да гэ тай дзяў чы ны і спы таць 
сло ва мі з яе: «Ці цёп ла та бе, дзеў чы на, ці цёп ла та бе... сі няя»?... Жон-
ка рас каз ва ла, што не як у юнац тве адзін хло пец з іх кам па ніі вы ра шыў 
пра ве рыць, як ад чу ва юць ся бе дзяў ча ты на ма ро зе ў та нют кіх кал гот ках. 
Уве ча ры, ка лі сцям не ла (каб ні хто не ба чыў), на цяг нуў іх на ся бе і збе гаў 
у двор. Ка лі вяр нуў ся праз не каль кі хві лін, во чы ў яго бы лі, як тыя спо дач-
кі... («Толь кі на ра джа ю чы дзі ця, жан чы на на блі жа ец ца да та го бо лю, які 
ад чу вае муж чы на з тэм пе ра ту рай 37,2».) Ка ра цей, ня гле дзя чы на ма ра зы, 
у не ка то рых прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва — не па кры тыя 
га ло вы, го лыя но гі. (З той жа мі ні я цю ры. «Мо жа та бе шап ку даць? — Я 
пры чос ку са псую! — А маз гі не са псу еш? — Ка му я на дыс ка тэ цы бу ду 
па трэб ная з маз га мі і без пры чос кі?»)

Так, на пэў на, у ма ла до сці бы вае з кож ным, ка лі грэе «пры род ная ба та-
рэй ка». Ну, і не толь кі яна, яшчэ «па да грае» імк нен не не ка му спа да бац ца 
хоць бы і та кім чы нам. («Ма ла ды ча ла век, ку пі це квет кі сва ёй дзяў чы не, 
а то я ўжо за мерз ла тут ста яць... — А па чым кве тач кі? — Дзе сяць руб лёў 
штуч ка. — Вам трэ ба цяп лей апра на цца».) Та му зы чу ўсім цяп ла, у тым 
лі ку, най перш, ду шэў на га. Зрэш ты, дзяў ча ты, апра на цца ўсё ж та кі трэ-
ба. У гэ тым так са ма мо жа быць інт ры га. («Дзяў чы на, які ў вас пры го жы 
сві тар! — Гэ та са праўд ная вярб лю джая шэрсць. — Так, я ад ра зу па знаў 
па двух гор бі ках».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Трэ ні ру ем ся мы 
ў гід ра кас цю мах да та го ча су, 
па куль не бу дуць ня мець 
ка неч нас ці».

«Дэль фі ны — гэ та на шы 
сяб ры. Ча сам на зі ра ем, 
як яны міг ру юць цэ лы мі 
гру па мі».

«Гон кі «Гон кі 
ад мя ня юць ад мя ня юць 

толь кі ў шторм»толь кі ў шторм»


