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(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— А сён ня пар кур па пу ляр ны ся-

род мо ла дзі? — пы та ю ся ў дзяў чат.

— Лю дзей, якія ак тыў на ім зай ма-

юц ца, у Бе ла ру сі ня шмат, амаль усе 

адзін ад на го ве да юць. На кі рун кам 

ці ка вяц ца мно гія, але ня ма фі нан-

са вай пад трым кі. Для лю бо га спарт-

сме на важ на ўдзель ні чаць у роз ных 

спа бор ніц твах, а ў нас яны пра вод-

зяц ца толь кі два ра зы ў год — вяс-

ной і во сен ню. Зра зу ме ла, мы з 

за да валь нен нем вы сту па ем на іх, 

але хо чац ца боль ша га, — дзе ліц ца 

Ка ра лі на.

— Для тых, хто зай ма ец ца пар-

ку рам, ня ма роз ні цы, дзе трэ ні ра-

вац ца: на ву лі цы або ў за ле. Ад нак 

у па мяш кан ні мож на толь кі ад пра-

цоў ваць тру кі, там мяк кія ма ты і не 

страш на, ка лі што, па даць, а пас-

ля — толь кі ву лі ца і ас фальт. На 

све жым па вет ры ёсць раз до лле 

для фан та зіі — ра бі што хо чаш. Мы 

імк нём ся не зай мац ца на ад ной пля-

цоў цы па ста ян на — усю ды роз ныя 

бар дзю ры, бор ці кі, ас фальт, гэ та ж 

ці ка ва! — лі чыць Вік то рыя.

Су раз моў ні цы па дзя лі лі ся, 

што спорт іх су пра ва джае з ма-

лен ства.

— З ся мі да ва сям нац ца ці га доў 

я зай ма ла ся спар тыў най гім нас ты-

кай, пас ля — лёг кай ат ле ты кай. 

Ця пер увесь воль ны час ад вод жу 

трэ ні роў кам па пар ку ры, — ка жа 

Ка ра лі на.

— А я з ся мі га доў па ча ла зай-

мац ца спар тыў най гім нас ты кай, 

пас ля акра ба ты кай. Ка лі пе ра еха-

ла ў Мінск з Ма ла дзеч на, бы ла 

ўпэў не на, што з мя не хо піць, не ха-

чу ні чым зай мац ца. Але прай шло 

не каль кі ме ся цаў, — ста ла сум на, 

па ча ла шу каць неш та ак тыў нае і 

ці ка вае. Знай шла ся бе ў чэр лі дын-

гу і ў кік бок сін гу. Ез дзі ла на чэм пі я-

на ты мі ра, чэм пі я на ты Еў ро пы, але 

су мя шчаць гэ та з ра бо тай і пар ку-

рам ака за ла ся цяж ка, та му сыш ла з 

чэр лі дын гу. Ця пер, ка лі ёсць на строй 

і воль ны час, зай ма ю ся пар ку рам, а 

ў асноў ным рых ту ю ся да чэм пі я на ту 

све ту па кік бок сін гу, які прой дзе ў 

ліс та па дзе, — пра цяг вае Вік то рыя.

Як пра хо дзяць трэ ні роў кі па пар-

ку ры? Дзяў ча ты га во раць, што га-

лоў нае — мець доб ры на строй. Ні-

я кіх джын саў і ча ра ві каў — толь кі 

спар тыў ная фор ма і якас ны абу так, 

каб не траў мі ра вац ца. А яшчэ пар-

кур шчы цам да стат ко ва ўба чыць 

лес ві цу, бор цік або бар дзюр, каб 

ім гнен на па чаць пе ра адоль ваць пе-

ра шко ду.

— Зна хо дзіц ца ў доб рай фі зіч най 

фор ме і па збя гаць пе ра ло маў да па-

ма га юць фі зіч ныя на груз кі. Я, на-

прык лад, пе ры я дыч на на вед ваю 

трэ на жор ную за лу. Так са ма для лю-

бо га спарт сме на важ на зба лан са ва-

нае хар ча ван не, але ў нас ня ма мэ ты 

па ху дзець, та му і аб ме жа ван няў так-

са ма не ма ем, — ка жа Ка ра лі на.

— Пе ры я дыч на чую, што пар-

кур — не бяс печ ны кі ру нак, але так 

мож на ка заць пра што за ўгод на! 

Ка лі па ды хо дзіць да трэ ні ро вак з 

цвя ро зым ра зу мам, то ні я кіх сур' ёз-

ных траўмаў не бу дзе, — упэў не на 

Вік то рыя.

Пы та ю ся, ці бы вае ня ём ка дзяў-

ча там на трэ ні роў ках у кам па ніі 

хлоп цаў...

— Са рам лі васць не сы хо дзіць, 

але ка лі ўзро вень пад рых тоў кі па-

вы ша ец ца, упэў не нас ці ў са бе ста-

но віц ца больш. Хлоп цы заў сё ды 

нас пад трым лі ва юць, ін шым часам 

за над та, — з усмеш кай га во рыць 

Ка ра лі на.

— Стра хаў так са ма ха пае, але 

мы кан цэнт ру ем ся толь кі на тым, 

што нам па трэб на. На прык лад, я 

вель мі ба ю ся вы шы ні, а ў пар ку ры 

яна ўсю ды. Та му прос та не ду маю 

пра гэ та, га ва ру са бе: «Ты з усім 

спра віш ся». Да рэ чы, у нас з Ка ра-

лі най роз ныя па ды хо ды да трэ ні-

роў кі: ка лі яна хва лю ец ца, па чы нае 

бе гаць ва кол пля цоў кі кру га мі, я на-

ад ва рот — стаю не ру хо ма на ад ным 

мес цы, — да дае Вік то рыя.

Су раз моў ні цы дзе ляц ца, што 

зна ё мыя і не ка то рыя сяб ры лі чаць 

іх хо бі не чым дзіў ным — маў ляў, як 

дзяў чы ны мо гуць пры гаць па сце-

нах, кру ціц ца на га ла ве і вы кон ваць 

цяж кія тру кі на роў ні з хлоп ца мі? Ча-

сам бы вае і не га тыў ная рэ ак цыя ад 

на ва коль ных лю дзей:

— На кож най трэ ні роўцы да нас 

хтось ці па ды хо дзіць і га во рыць не-

пры ем ныя сло вы. А мы не ра зу ме ем, 

на вош та  пса ваць нам на строй, мы 

ж ні ко га не ча па ем, ні чо га дрэн на га 

не ро бім, ка лі пе ра шка джа ем ру ху 

ін шых — спы ня ем ся, ча ка ем, па куль 

усе прой дуць. Час та чу ем вы каз ван-

ні кштал ту: «Ты ж за раз ра за б'еш-

ся», — гэ та збі вае з пра віль ных ду-

мак і пакідае дрэн ныя. На шы баць кі 

ве да юць, чым мы зай ма ем ся, яны 

звык ліся, што мы заў сё ды чымсь ці 

за хоп ле ныя, — рас каз ва юць спарт-

смен кі.

Дзяў ча ты пры зна юц ца, што з 

трэ ні ро вак звы чай на вы ла зяць 

толь кі ўна чы.

— Мы ўсё су мя шча ем з пар ку-

рам. Пра гул кі, кі но, эк скур сіі — гэ та 

ад бы ва ец ца дзесь ці па між трэ ні роў-

ка мі, мо жам з ра ні цы да ве ча ра ска-

каць і не за ўва жыць, як пра ля цеў 

час. Ідэа льны ва ры янт на бу ду чы-

ню для нас — трэ ні ра вац ца су тка мі 

на пра лёт і за раб ляць на гэ тым гро-

шы, — ка жа Ка ра лі на.

— Мы ўпёр тыя і мэ та на кі ра ва-

ныя — гэ та нам да па ма гае. Пар кур 

не тры мае по бач з са бою ле на ва тых, 

і кру та тое, што ў ім ня ма ме жаў. 

Ка лі ў нас штось ці не вы хо дзіць — 

злу ём ся, але ні ко лі не пла чам, — 

пра цяг вае Вік то рыя.

Ці ка ва, чым больш за ўсё пры-

цяг вае Ка ра лі ну і Вік то рыю ма ла-

дзёж ны ву ліч ны від спор ту?

— Пар кур — гэ та сва бо да ў ру-

хах і ў дум ках. Тут ёсць толь кі ад-

но пра ві ла — за ста вац ца са бою, 

шу каць свой стыль і ад мет насць. 

Зра зу ме ла, што на па чат ко вым 

эта пе ўсе штось ці ў ка гось ці пе-

рай ма юць, але з  ця гам ча су па-

він на з'яў ляц ца ін ды ві ду аль насць. 

Ця пер мы як гім наст кі амаль заў-

сё ды ад чу ва ем, як пра віль на вы-

кон ваць звяз кі і тру кі, а як лепш не 

ра біць, — рас каз вае Ка ра лі на.

— Ад нак так бы ло не заў сё ды. 

Спа чат ку былі па мыл кі, ад якіх 

цяж ка па зба віц ца: на ця ну тыя на-

соч кі ног, пра мое це ла... у пар ку ры 

ж на ад во рот, мы гнут кія, ру хі — 

на ту раль ныя, — да дае Вік то рыя.

— У ім шмат кі рун каў. Які вам блі-

жэй шы? — пы та ю ся ў дзяў чат.

— Мне больш па да ба ец ца 

«speedrun» — ка лі ру хі ацэнь ва юц-

ца на хут касць, а Ві цы фрыс тайл — 

аў тар ская звяз ка эле мен таў (ка лі ты 

сам вы бі ра еш, у якім сты лі ру хац ца 

і што па каз ваць. — Аўт.). Да рэ чы, 

гэ тай вяс ной у ста лі цы мы ўпер шы-

ню пры ня лі ўдзел у спа бор ніц твах 

па пар ку ры — «Street Gamez». Нер-

ва ва лі ся, але ўсё прай шло вель мі 

ўда ла, — ме на ві та па гэ тых кі рун ках 

ста лі най леп шы мі, хоць са пер ніц бы-

ло ня шмат, — га во рыць Ка ра лі на.

— Амаль усе спарт сме ны — пер-

фек цы я ніс ты. Мы не лю бім паў та-

рац ца, вы ву ча ем но выя эле мен ты 

пад час кож най су стрэ чы. Так са ма 

со чым за вя до мы мі спарт сме на мі, іх 

пос пе ха мі ў сац сет ках, бя ром штось-

ці на за мет ку. Спа дзя ём ся, у да лей-

шым мы так са ма пры мем удзел у 

маш таб ных спа бор ніц твах, — пад-

агуль няе Вік то рыя.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та з ар хі ваў ге ра інь.
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ПРАГ НАСЦЬ 
ВАМ ІМЯ?

Па мя та е це гэ ты анек дот? «— Лю бы, ты ве да еш, што я ха чу? — 

Усё!? — Гэ та па-пер шае...» Усе ж даў но ве да юць пра гэ тую 

ры су жа но ча га ха рак та ру і ста вяц ца да яе з гу ма рам. Аказ ва-

ец ца, што не ўсё так прос та і бяс крыўд на... Ня даў на са цы ё ла гі 

вы свет лі лі, што тра ці на дзяў чат хо дзіць на спат кан ні дзе ля... 

бяс плат най вя чэ ры. («— Ся джу ў ка вяр ні, да мя не па ды хо-

дзіць хло пец і пы та ец ца: «Што апла ціць дзяў чы не?» Ну, я не 

раз гу бі ла ся і прад' яві ла ра хун кі — за ква тэ ру, свят ло, газ...») 

Да та кіх не ча ка ных вы сноў прый шоў аме ры кан скі ву чо ны з 

уні вер сі тэ та го ра да Азу са Бра ян Ко лі сан са сва ёй ка ман дай. 

Вы ні кі іх на зі ран няў бы лі апуб лі ка ва ныя ў ча со пі се SPPS.

Ад зна ча ец ца, што пе-

рад умо вай для та ко га да-

сле да ван ня ста лі апуб лі ка-

ва ныя ў аме ры кан скіх СМІ 

шмат лі кія апо ве ды пра 

тое, як прад стаў ні цы пры-

го жай па ло вы ча ла вец тва 

ідуць на спат кан ні дзе ля 

бяс плат на га па час тун ку. 

(«— За хо дзіць дзяў чы на 

ў кра му. Пра да вец, усмі-

ха ю чы ся, пы та ец ца: — 

Ча го хо ча дзяў чы на? Тая 

ад каз вае: — Дзяў чы на 

хо ча «Мар ці ні», «Бэнт лі», 

му жы ка доб ра га і сек су 

рэ гу ляр на га, але... прый-

шла яна па хлеб».) Каб пра ве рыць гэ тае мер ка ван не, ву чо ныя на бра лі 

гру пу з 800 дзяў чат-доб ра ах вот ніц. Вы ні кі экс пе ры мента здзі ві лі на ват 

са міх да след чы каў.

Скла дзе ны псі ха ла гіч ны парт рэт да па мог ву чо ным вы зна чыць пэў-

ны тып жан чын, якія ка рыс та лі ся та кім ка рыс лі вым ме та дам. («— Я ж 

ча му для ця бе не да ступ ная бы ла? Я ж ду ма ла, у ця бе гро шай ня ма».) 

Усе яны ме лі так зва ную «цём ную тры я ду»: па ку та ва лі ад на рцы сіз му, 

ма кі я ве ліз му і псі ха па тыі, а так са ма пры трым лі ва лі ся стро гіх тра ды-

цый ных уяў лен няў аб са цы яль ных ро лях муж чын і жан чын. («Аліч ба-

ва ная, за ча ра ва ная, з ін тэр нэ там на ве кі па вян ча ная, ты ся дзіш, да 

ма ні то ра пры ка ва ная, а быц цам бы цал кам да рос лая! То вя сё лая, то 

су мот ная, у сет ку з чац вёр та га ра зу па тра пі ла, ты не тое каб зу сім 

не нар маль ная, але кры ху ўжо звар' я це лая».) У аба ро ну дзяў чат да-

след чы кі да да лі, што та кі ад каз маг лі даць і тыя доб ра ах вот ні цы, якія 

прос та не за ха це лі пры знац ца, што іх спат кан не прай шло ня ўда ла. 

(«І за пом ні це, дзяў ча ты, што ма ла ды, пры го жы, ра зум ны, ба га ты, 

вя сё лы і не сквап ны — гэ та шэсць роз ных му жы коў».) Да рэ чы, аме-

ры кан скія са цы ё ла гі да да лі, што па доб ныя фор мы па во дзін мо гуць 

быць ха рак тэр ныя не толь кі для прад стаў ніц сла ба га по лу, але і для 

муж чын. («Сё ма кі нуў сваю дзяў чы ну, па коль кі лі чыў, што яна з ім 

су стра ка ец ца дзе ля гро шай, якія ён ёй па ві нен».)

А як вам на ві ны з Ра сіі? На па чат ку там у Дзярж ду ме рас кры ты ка ва лі 

мо ладзь за без ад каз насць у пы тан нях шлю бу і па пра кну лі ў жа ніць бе 

дзе ля... вя сель най ура чыс тас ці. Пра гэ та за яві ла стар шы ня ка мі тэ та 

па пы тан нях сям'і, жан чын і дзя цей Тац ця на Плят нё ва. («— Ле на, ты не 

ве да еш, што хо ча ў па да ру нак твой муж, а то нам со рам на спы таць. — 

Ён хо ча бо ты жа но чыя, італь ян скія, 38-га па ме ру, але са ро ме ец ца 

пры знац ца... І муль ты вар ку...») Па яе сло вах, ма ла дыя ра сі я не не бя-

руць на ся бе ад каз насць за ска са ван не шлю бу, па коль кі для іх больш 

важ нае свя та, якое ро біц ца на гро шы баць коў. Чы ноў ні ца за ўва жы ла, 

што пры чы на та кіх па во дзін — у ад сут нас ці вы ха ван ня. («Два га ды з 

ёй су стра каў ся. І ўсё бы ло доб ра. По тым па ча ло ся: як ця бе за вуць? 

а ці не жа на ты ты?»)

Да лей — больш. У Ра сіі скла лі рэй тынг га ра доў па... праг нас ці жан-

чын. У фе дэ раль ным са ца пы тан ні, якое пра вя ло не за леж нае агенц тва 

Zoom Market, у 28 га ра дах за да ва лі тры пы тан ні: які для вас га лоў ны 

кры тэ рый пры вы ба ры муж чы ны, ці ма юць зна чэн не фі нан са вы стан і 

ўзрост? Рэй тынг атры маў ся та кі: ка хан не (62 пра цэн ты), на дзей насць 

(19 пра цэн таў), да ход (7 пра цэн таў), са цы яль ны ста тус (5 пра цэн таў), 

знеш насць (4 пра цэн ты), аду ка цыя (2 пра цэн ты) і рэ пу та цыя (1 пра-

цэнт). Бы ло агу ча на, што са мыя праг ныя жан чы ны жы вуць у Са ран ску, 

Крас на да ры і Маск ве.

Гэ та пры тым, што ня даў на ра сі ян кам да лі па ра ду, што ра біць ва ўмо-

вах дэ фі цы ту муж чын. («Не да хоп ін тым на га жыц ця ў дзяў чы ны — гэ та 

ка лі яна рас клад вае па сьянс і зайз дрос ціць да ме, якая ля жыць па між 

ва ле там і ка ра лём».) Ка мен ту ю чы да ныя Рас ста та, псі хо лаг Па вел 

Жаў не раў за явіў: жан чы нам трэ ба пе ра стаць кан ку ры ра ваць па між 

са бой, а ўва гу скі ра ваць на па ве лі чэн не ўзроў ню шчас ця муж чы ны, 

што по бач. Та ды той ах вот ней па го дзіц ца на шлюб. («Ка лі муж чы на 

ка хае жан чы ну, та ра ка ны ў яе га ла ве зда юц ца яму бо жы мі ка роў ка мі».) 

А яшчэ не аба вяз ко ва шу каць са бе най больш па спя хо ва га і ба га та га 

парт нё ра: га лоў нае, маў ляў, каб ча ла век доб ры быў. («Са мы шчас лі вы 

ра нак для дзяў чы ны — дзень яе вя сел ля. Пра чнуў шы ся, яна ве дае, што 

апра нуць».) І ў той жа час экс перт пад крэс ліў, што ва ўмо вах дэ фі цы ту 

муж чын у кра і не жан чы нам трэ ба хут чэй вы зна чац ца з парт нё рам і 

за дум вац ца пра шлюб. («— Ало, гэ та мі лі цыя? — Так, што ў вас зда-

ры ла ся? — Дзве дзяў чы ны б'юц ца ад на з ад ной з-за мя не. — Ма ла ды 

ча ла век, а ў чым, улас на, праб ле ма? — Страш нень кая пе ра ма гае!»)

Дык вя сел ле ці «не» свя ту?! Скон чым тым, з ча го па ча лі, — анек-

до там. «— Дзяў чы на, вы тан цу е це? — Не. — Та ды не бу дзем губ ляць 

час».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Пар кур — толь кі ву лі ца, «Пар кур — толь кі ву лі ца, 
толь кі ас фальт!»толь кі ас фальт!»

Як вам та кія скач кі?!

Ка ра лі на Ару цю нян.


