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Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

ЧЫМ БЫ 
ДЗІ ЦЯ 

НІ ЦЕ ШЫ ЛА СЯ...
Ка лі ў мя не пы та юц ца пра лю бі мую 

цац ку май го дзе вя ці ме сяч на га сы-

ноч ка, я, шчы ра ка жу чы, упа даю ў 

сту пар. І не та му, што шка ду ем гро-

шай, каб да га дзіць свай му пер шын-

цу. Аку рат на ад ва рот — вар та нам з 

Цё мі кам бы ло па тра піць у баль ні цу, 

як яго баць ка за мест та го, каб пры-

вез ці сы ну штось ці зна ё мае, вы ра-

шыў ску піць ледзь не паў дзі ця чай 

кра мы. У вы ні ку коль цы з пі ра мід кі 

ма лы па грыз і за быў ся, ляль ку-не-

ва ляш ку дэ ман стра тыў на скі нуў з 

баль ніч на га ло жач ка, да кру цёл кі з 

ша ры ка мі ўво гу ле не пра явіў ува гі, 

а па ку нак з чар го вай браз гот кай мы 

на ват не ад кры лі...

Та ко га, каб сын ся дзеў і пра цяг лы 
час за баў ляў ся з ней кай цац кай, я не 
пры га даю. На ват да ма шы ны-са ма-
зва ла, у якой пад кі раў ніц твам дзе да 
лю біў ка тац ца па ўсёй ква тэ ры, сён ня 
ін шы ін та рэс. Пе ра вер не да га ры на га-
мі і за піх вае ў ка бі ну, ку заў, ад ту лі ны 
ў ко лах... па ке ці кі з гар ба тай. Па до-
ра ную ста рэй шым сы нам грун тоў ную 
ка роб ку з роз ны мі га тун ка мі лю бі ма га 
на пою ба бу ля Алі на на ват не ха вае. Па-
доб ную ка лек цыю гар ба ты прый шло ся 
кан фіс ка ваць і ў ба бу лі Іры ны — ця пер 
толь кі зна хо дзім па ке ці кі пад ка на пай, у 
шаф цы і на ват у пы ла со се. «За па слі вы 
ўнук, — смя юц ца. — Бу дзем ве даць, дзе 
ў чор ны дзень за на чку шу каць».

Лю біць Ар цём ка і цы буль ку «пе ра бі-
раць». Не па спе еш за су нуць у рот сос ку — 
дык яшчэ і на смак па каш туе. А ўжо як 
да рвец ца ад чы ніць якую шаф ку, то ўво-
гу ле больш ні чо га не трэ ба: ка лі б чу лі, з 
якой ра дас цю ён вы цяг вае ад туль рэ чы, 
на ўрад ці зла ва лі ся б! На ват ка лі гэ та лю-
бі мыя та ле рач кі ці раў нют ка скла дзе ная 
бя ліз на. Праў да, ка лі ма лы гу ляе ў хо ван кі 
з да ра гім цю лем ці на блі жа ец ца да гарш-
коў з квет ка мі, ба бу лям не да сме ху.

За сла ла на пад ло гу ар та пе дыч ны 
ды ва нок, каб Ар цём ка па ім па поў заў, 
па ста яў на гу ма вых ня роў на сцях — 
маў ляў, ка рыс на для так тыль ных ад-
чу ван няў. Дык вось, ля жа лі тыя яр кія 
квад ра ці кі на бач ным мес цы не адзін 
дзень — ува гі нуль. Толь кі вы ра шы ла 
склас ці, каб не за мі на лі, рап там у ма-
лень ка га ча ла ве ка пра чнуў ся ін та рэс. 
Ака за ла ся, вы соў ваць-за соў ваць іх у 
ка роб ку ці ка вей.

На кух ні з ма лым не па се дам мя не 
вы ру чае ля доў ня. Ды не ў тым сэн се: 
каб на кар міць яго, яшчэ трэ ба па ста-
рац ца! Па куль я га тую, Цё мік за баў ля-
ец ца з маг ні ці ка мі. Ада рве — і пляс не 
пад но гі. Як ка жуць, чым бы дзі ця ні 
це шы ла ся... Гры зе свае сан да лі — на 
зда роўе, вы цяг вае з упа коў кі пам пер-
 сы і рас кі дае іх па па коі — збяром, б'е 
пульт ад тэ ле ві за ра — ку пім но вы, ір ве 
све жы ну мар «Звяз ды» — па чы та ем у 
ін тэр нэ це. Маў чыць — і дзя куй за гэ та!

Ма ма мая, ка неш не, абу ра ец ца. Маў-
ляў, не бы ло ра ней та кой раз на стай нас-
ці ў цац ках, але і дзе ці бы лі пры спра ве. 
Па са дзіць мя не ма лую ў ка лыс ку, на кі-
дае ляль каў-мі шак ды ідзе абед га та-
ваць, у ха це пры бі раць. Прый дзе спаць 
клас ці, а я ўжо сё мы сон ба чу (май го 
Цём ку па куль доб ра не па ка лы шаш, 
каз ку не пра чы та еш, ча сам ледзь не 
стан цу еш, спаць не па кла дзеш). Да ста-
не па ці ху цац кі, пры крые мя не і да лей 
ідзе хат нім кло па там зай мац ца.

Ін шы час — ін шыя дзе ці. Бы ла б у іх 
цац ка — мак сі мум дзве, на пэў на, да ра-
жы лі б імі, гу ля лі. Дык мы ж не баць ка мі 
бу дзем звац ца, ка лі да зво лім свай му 
на шчад ку з ад ной толь кі ляль кай ці ма-
шын кай за баў ляц ца! Вось і ства ра ем у 
ся бе до ма дзі ця чыя кра мы, якія, ка лі 
ма лое пад рас це, зні шча ем, бо і ад даць 
ня ма ка му — дэ фі цы ту су час ныя дзе ці 
не ве да юць. І шчы ра ка жу чы, дай Бог, 
каб так і бы ло.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Па праў дзе, я заў сё ды ма-
ры ла зай мац ца ба ле там. Але 
ў па чат ку 80-х у го ра дзе на ват 
ні чо га па доб на га не бы ло, та му 
ма ма за вя ла мя не на на род ныя 
тан цы. А ка лі мы пе ра еха лі жыць 
на Сель маш (мік ра ра ён у Го ме лі. — 

Аўт.), то я тра пі ла ў тан ца валь-
 ны клуб «Па лет кі», дзе зай ма ла-
ся да са ма га вы пус ку са шко лы ў 
ха рэо гра фа Юрыя Ла ба на ва. Тут 
ужо быў і пер шы вальс, і кад рыль, 
і су час ныя па ве вы. Спар тыў ныя 
баль ныя тан цы ў нас толь кі на бі-
ра лі па пу ляр насць.

Пры клад на ў той час мы з Ге-
нам і па зна ё мі лі ся. Я ву чы ла ся 
ў дзя ся тым кла се, ён вяр нуў ся з 
ар міі. Ма ла дыя, пры го жыя. Лі та-
раль на праз тры дні пас ля су стрэ-
чы мы ве да лі, што па жэ нім ся. Так 
яно і ад бы ло ся: пас ля вы пуск но га 
па да лі за яву ў загс. Не ка жу, што 
гэ та ўзор і так па він ны ра біць ін-
шыя. Але ка лі ты ка ха еш ча ла ве ка 
і ўпэў не ны ў ім, то на вош та цяг-
нуць? У нас шмат сяб роў, якія так-
са ма ра на па жа ні лі ся і доб ра жы-
вуць не ад но дзе ся ці год дзе. Вось і 
ў нас сёлета жамчужны юбілей — 
30 гадоў разам.

Ка лі мы рых та ва лі ся да вя сел-
ля, вы ра шы лі раз ву чыць не каль кі 
фі гур для тан ца ў за гсе. Па да-
па мо гу звяр ну лі ся да Юрыя Ге-
на дзе ві ча. Яшчэ та ды ён ска заў 
му жу: «Ге на, у ця бе здоль нас ці! 
Трэ ба тан ца ваць». Але дзе там! 
Мы толь кі па чы на лі ся мей нае 
жыц цё, на ра дзіў ся сын, я ву чы ла-
ся на за воч ным. Ад ным сло вам, 
бы ло не да валь са.

— Ка лі вяр ну лі ся да за бы-

та га хо бі?

— Ка лі сын з'е хаў вучыцца ў 
ін шы го рад, мы за ста лі ся до ма 
ўдва іх. Ве ча ры ка ля тэ ле ві за ра 
па ча лі ўва хо дзіць у звыч ку. Хоць 
мы і імк ну лі ся да ак тыў нас ці: муж 
ха дзіў на фут бол, я — на фіт нес, 
гэ та га бы ло не да стат ко ва. Ка лі 
я ска за ла Ге ну, што мы ідзём на 
тан цы, у яго быў шок.

— Па ста ві лі му жа пе рад 

фак там?

— Не, але бы ло бліз ка да гэ-
та га (усмі ха ец ца). Не каль кі ра зоў 
я сха дзі ла на за ня ткі са ма, па гля-
дзе ла, што ды як. Ад нак баль ныя 
тан цы — гэ та аба вяз ко ва па ры, 
та му трэ ба бы ло вы зна чац ца з 
парт нё рам.

— Ге надзь, вя до ма, не да-

пус ціў, каб жон ка тан ца ва ла з 

чу жым муж чы нам?

— Гэ та быў мой хіт ры ход, 
каб за цяг нуць яго ў зал (смя ец-

ца). Праў да, зга дзіў ся муж толь-
кі пры ўмо ве, што пас ля тан цаў 
бу дзе маг чы масць па пла ваць у 
ба сей не. Са мае ці ка вае, што ён 
хут ка ўцяг нуў ся. Пас ля за ня ткаў 
у сту дыі гля дзеў у ін тэр нэ це вы-
ступ лен ні пра фе сі я на лаў, са чыў 
за чэм пі я на та мі све ту, у яго з'я-
ві лі ся свае «лю бім чы кі».

— Мя не ўка ло лі, за ра зі лі тан-
ца валь най лі ха ман кай! — па цвяр-
джае сло вы жон кі Ге надзь.

— І ўсё ж з са ма га па чат ку для 
нас гэ та бы ла за ба ва. Ад ной чы мы 
вы пад ко ва су стрэ лі ся з Аляк се ем 
Ла ба на вым — сы нам Юрыя Ге на-
дзе ві ча. У яго свая шко ла тан цаў 
у ЗША, час ад ча су ён пры яз джае 
на ра дзі му, пра во дзіць тут се мі-
на ры. Нам вель мі па шан ца ва ла, 
што Аляк сей Юр' е віч узяў ся трэ ні-

ра ваць на шу па ру. Хоць на пер шых 
за ня тках і па жар та ваў: «Лепш бы 
ста я лі. Ста і це вы доб ра». Кож ны 
крок, по зірк, уз мах ру кі — уся му 
мы ву чы лі ся лі та раль на з ну ля. Вы-
нік — ха рэо граф-сын амаль паў та-
рыў сло вы баць кі: «Ге на, ты не тым 
зай маў ся па жыц ці!»

— Шлях да ты ту ла чэм пі ё наў 

кра і ны быў скла да ны?

— Тое, што мы тан цу ем, не- 
дар ма ад но сіц ца да спор ту. Пад-
час трэ ні ро вак (за ўваж це, не рэ -
пе ты цый) па це еш не менш, чым 
у трэ на жор най за ле. Ма ла та го, 
што ўсё це ла ад кон чы каў паль-
цаў да па век зна хо дзіц ца ў на-
пру жан ні, дык яшчэ трэ ба, каб 
яно ру ха ла ся ва ўні сон з парт нё -
рам. Пом ню, раз вуч ва лі квікс тэп, 
і Аляк сей тлу ма чыў Ге ну, як пра-
віль на ды хаць пад час тан ца. Муж 
па смей ваў ся, маў ляў, я дзе сяць 
га доў фут бо лам зай маў ся, ска-
каць умею і ды халь ная сіс тэ ма 
ў мя не ў па рад ку. Праў да, праз 
не каль кі хві лін ад яго са ма ўпэў не-
нас ці не за ста ло ся і сля доў: та нец 
за браў усе сі лы і збіў ды хан не. 
Над звы чай скла да ны ў фі зіч ным 
пла не і вен скі вальс.

Та му зай мац ца да во дзіц ца 
шмат. Трой чы на ты дзень — 
улас на тан цы ў клубе «Палеткі» 
пад кіраўніцтвам Юрыя і Аляксея 
Лабанавых. Мы пра цу ем над еў-
ра пей скай пра гра май: квікс тэп, 
па воль ны вальс, тан га, па воль ны 
фак строт і вен скі вальс. Да дат ко-
ва ідзе ха рэа гра фія, дзе ву чым ся 
ва ло даць сва ім це лам, а так са ма 
хо дзім у ба сейн.

— І ўсё дзе ля ча го? Ме да лі 

ці за да валь нен не на пер шым 

пла не?

— Мой баць ка ка заў: «На да 
ша ва ліц ца!» Вось я і «ша ва лю ся», — 
жар таў лі ва пры гад вае на каз ста-
рэй шых на го мель скай га вор цы 
Ге надзь. — Мы не го нім ся за рэй-
тын га мі і цвя ро за ацэнь ва ем свае 
маг чы мас ці — як-ні як прый шлі 
ў гэ ты від спор ту до сыць поз на 
(Воль зе бы ло 38, а мне — 43). 
Але ве да ем, што мо жам да стой-
на прад стаў ляць кра і ну на між-
на род ным уз роў ні. На прык лад, 
ле тась у Германіі на су свет ным 
пер шын стве мы абы шлі 90 пар 
са 125. Зга дзі це ся, ня дрэн ны 
вы нік для го мель скай па ры без 
су вя зяў і з да во лі сціп лым до-
све дам вы ступ лен няў? Летась 
удалося палепшыць рэйтынгі 
ў Дрэздэне і Вене.

Ня гле дзя чы на тое, 
што на між на род ных 
спа бор ніц твах мы вы сту-
па ем пад сця гам кра і ны 
і прад стаў ля ем Бе ла рус-
кі аль янс тан ца валь на га 
спор ту, усе вы дат кі за 
ўдзел, пра жы ван не, пра-
езд пры хо дзіц ца браць 
на ся бе.

— Але яно та го вар-
тае. Тан цы поў нас цю 
пе ра мя ні лі на ша жыц -
цё, — да лу ча ец ца Воль-
га. — Ёсць па ры, якія 
ста вяц ца да гэ та га вы-
ключ на як да спор ту: 
пры ехаў, вы сту піў, па-
ехаў да до му. Мы гля дзім 
на спа бор ніц твы шы рэй. 
Вы яз джа ю чы на чэм пі я-
на ты за мя жу, аба вяз ко-
ва скла да ем куль тур ную 
пра гра му: на вед ва ем му-
зеі, тэ ат ры, на цы я наль-
ныя пар кі. Ка лі б не тан-
цы, мы хут чэй за ўсё не па тра пі лі 
б у мно гія га ра ды. Гэ тыя па езд кі 
за мя ня юць нам вод пуск.

— У якіх кра і нах ужо па бы-

ва лі? Што больш за ўсё за пом-

ні ла ся?

— Аб' еха лі па ло ву Еў ро пы. 
Там зу сім ін шая куль ту ра ўспры-
ман ня баль ных тан цаў. Паў фі на-
лы і фі на лы спа бор ніц тваў — гэ-
та ўжо не прос та спорт, а цэ лае 
шоу, ці пра віль ней ка заць, баль. 
На іх пры хо дзяць як у Вя лі кі тэ атр. 
Сім фа ніч ны ар кестр, афі цы ян ты 
ў бе лых паль чат ках, свеч кі. На-
ват гле да чы апра на юць вя чэр нія 
кас цю мы, каб пад час пе ра пын-
каў так са ма вый сці на пар кет і па-
валь са ваць, — ка жа Ге надзь. — 
«Сень ё ры» там дзе ляц ца на не-
каль кі ўзрос та вых ка тэ го рый, 
кож ная з якіх на ліч вае па не каль кі 
сот няў удзель ні каў. У нас на пер-
шын стве кра і ны прад стаў ні коў 
гэ тай гру пы мож на пе ра лі чыць 
па паль цах.

— Ра зам з тым, нель га ска-
заць, што бе ла ру сам баль ныя 
тан цы не ці ка выя. Гэ та кла сі ка. 
Яна, як вя до ма, ні ко лі не ста рэе. 
Сту дый і клу баў ха пае і ў нас. На-
род спра буе, ува хо дзіць у смак. 
Але, маг чы ма, па куль не га то вы 
да вы ха ду на спа бор ніц твы.

— Як сын ста віц ца да ва ша га 

за хап лен ня?

— Вель мі га на рыц ца. Ён, да-
рэ чы, ка лі ма лень кі быў, так са ма 
рваў ся на за ня ткі тан ца мі ўслед 

за дзяў чын кай, якая яму па да-
ба ла ся. Але мы ад да лі яго ў му-
зыч ную шко лу. Зараз разумею, 
што паступілі правільна. Баль-
ныя танцы — гэта спорт, і каб 
у ім дасягнуць значных вынікаў, 
трэба выкладвацца па поўнай.
Дзеці трэніруюцца не менш за 
дарослых, няўдачы ўспрымаюць 
вастрэй. На ват у нас, да рос-
лых тан цо раў-ама та раў, бы ва-
юць рас ча ра ван ні і слё зы. Што 
ўжо ка заць пра 12—15-гадовых 
падлеткаў?

Сын не шка дуе, што та ды не 
пай шоў тан ца ваць. За раз ён 
усур' ёз ці ка віц ца тры ят ло нам, бе-
гае ма ра фо ны. Трэ ні роў кі што дня
па рас кла дзе. Ка жа, што мы
яго ста ноў чы прык лад.

— Як тан цы паў плы ва лі на 

ва шы ад но сі ны?

— Усё за ле жыць ад та го, з 
яко га бо ку гля нуць. Не бу ду ўтой-
ваць: пад час трэ ні ро вак мо жам і 
па сва рыц ца. Мы па він ны ру хац ца 
як адзі нае цэ лае, а гэ та атрым лі-
ва ец ца не заў сё ды. Та му, бы вае, 
што да до му з за лы я іду пе хам 
(астываю пасля канфлікта), а муж 
едзе на ма шы не. У па ры ве эмо-
цый ма гу ска заць: «Усё, больш 
ні я кіх тан цаў!» Але ка лі зноў зай-
грае му зы ка, па чу ец ца ша ляс цен-
не су ке нак — не стры мац ца.

У той жа мо мант, тан цы ро бяць 
ад но сі ны глы бей шы мі, як і лю бое 
ін шае су мес нае хо бі. Толь кі тут у 
вас ёсць маг чы масць па ка заць 
свае па чуц ці праз мас тац тва ру-
хаў і зра біць гэ та так, каб усе 
«ахну лі».

— До ма тан цу е це?

— З кух ні ў за лу ўва хо дзім 
толь кі ў рыт ме тан га, — жар туе 
Ге надзь.

— Ка лі сур' ёз на, то па-за 
пар ке там тан ца ваць да во дзіц ца 
рэд ка. Ад ной чы на вя сел лі да лі 
ма ла до му па ка лен ню не вя ліч кі 
май стар-клас па вен скім валь се.

— Ка лі мэ ты стаць пер шы мі 

ня ма, то аб чым ма ры це?

— Як мі ні мум, да тан ца ваць да 
ка тэ го рыі «Гранд Сень ё ры» (па-
ры ўзрос там з 61 го да. — Аўт.). 
Не як у Штут гар це мы тра пі лі на 
вы ступ лен не тан цо раў 70+. Коль-
кі гра цыі і го на ру бы ло ў іх ру хах! 
Хо чац ца, каб і мы ў іх уз рос це 
змаг лі вось так кру жыц ца, гле-
дзя чы ад но на ад на го.

Ган на КУ РАК,

фо та з ар хі ва ге ро яў.

Мінск — Го мель — Мінск.

ТАН ЦЫ 
ПА-ДА РОС ЛА МУ,

З сы нам Янам.

У па чат ку лю та га па ра Кар чэў скіх узя ла «се раб ро» на чэм пі я на це Бе ла ру сі 
па спар тыў ных баль ных тан цах.


