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Ім ёныІм ёны

Пе ра адо лець ся беПе ра адо лець ся бе

Якасць доб ра га ат ле та — умен-

не прай гра ваць i вы кон ваць 

пас ля ра бо ту над улас ны мi 

па мыл ка мi. Гэ та вель мi доб ра 

за гар тоў вае ха рак тар для та-

го, каб пас ля доў га ча ка най пе-

ра мо гi не пад ха пiць «зор ную 

хва ро бу».

У кур сан та дру го га кур са Унi-

вер сi тэ та гра ма дзян скай аба-

ро ны Мi нiс тэр ства па над звы-

чай ных сi ту а цы ях Вя ча сла ва 

КРЫ ВА ШЭЯ спар тыў ны шлях, 

ска жам шчы ра, ня прос ты. Юнак 

з пя цi га до ва га ўзрос ту зай ма-

ец ца сам ба. Сё ле та ён вый граў 

чэм пi я нат Бе ла ру сi ся род юнi ё-

раў. Каб гэ та га да сяг нуць, спа-

т рэ бi ла ся пе ра мо га над ча тыр ма са пер-

нi ка мi ў ва га вой ка тэ го рыi да 57 кi ла-

гра маў i... тры вель мi крыўд ныя асеч кi 

ў мi ну лыя га ды. Усе тры ра зы Вя ча слаў 

ня змен на да хо дзiў да фi на лу рэс пуб лi-

кан скiх спа бор нiц тваў, але пе ра маг чы 

яму ўсё нi як не ўда ва ла ся.

Гэ ты тур нiр з'яў ляў ся ад бо рач ным да 

кан ты нен таль на га пер шын ства i ма-

ла дзёж на га чэм пi я на ту све ту. Вось 

толь кi сё ле та з-за эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi спа бор нiц твы пе ра не се ны на 

ня вы зна ча ны тэр мiн. Але гэ та не ста ла 

пе ра шко дай для та го, каб па гу та рыць 

з ты ту ла ва ным хлоп цам.

— Зда ва ла ся б, сам ба i пра фе сiя ра та-

валь нi ка — за ня ткi, якiя су мяс цiць да во лi 

скла да на...

— Ро дам я з Го мель ска га ра ё на. У на-

шым па сёл ку Бя роз кi бы лi толь кi дзве спар-

тыў ныя сек цыi — ва лей бол i сам ба. У апош-

нюю та та за пi саў май го ста рэй ша га бра та 

Ула дзi сла ва. I вось ка лi ён упер шы ню па ка-

заў ся ў кi ма но, вель мi мя не ўра зiў. Коль кi 

мне та ды бы ло — тры цi ча ты ры га ды, але 

ў па мяць урэ за ла ся. I ка лi я кры ху па ста леў, 

то за пi са лi ў сек цыю i мя не. З та го ча су я i 

па сяб ра ваў з сам ба.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

«Сам ба мож на на зваць 
вы са ка род ным спор там»

Пункт ад лi куПункт ад лi ку

Сця пан НА ВА СЕЛЬ СКI, ву-

чань ста лiч на га лi цэя № 2, год 

та му ўжо быў ге ро ем «Чыр вон кi. 

Чыр во най зме ны». У по ле зро-

ку СМI ён тра пiў дзя ку ю чы сва-

ёй пе ра мо зе на кон кур се Sосiаl 

Wееkеnd. Са цы яль ны пра ект 

Сця па на i яго парт нё ра TееnKасh 

вый шаў у фi нал i атры маў ма тэ ры яль ную да па мо гу ад спон са ра. Стаў ка бы ла зроб ле на 

на ар га нi за цыю цi ка ва га i ка рыс на га воль на га ча су для пад лет каў: су мес ных трэ нi ро вак, 

пе шых квэс таў i ба тут ных ве ча рын. Але на гэ тым юнак не спы нiў ся: пас ля та го як ка ман-

да рас па ла ся, у яго з'я вi лі ся но вая бiз нес-iдэя i но вы бiз нес-парт нёр. Пра ект TeenStart 

скан цэнт ра ваў ся ўжо на пра вя дзен нi аду ка цый на-праф ары ен та цый ных ме ра пры ем стваў. 

Яго мэ та вая аў ды то рыя — за цi каў ле ныя ў сва ёй бу ду чы нi пад лет кi.

TeenStart — гэ та лек цыi i кан фе рэн цыi аб прад пры маль нiц тве, ка рыс ных на вы ках, 

зна ём ства з пра фе сi я мi з за пра шэн нем цi ка вых спi ке раў з са мых роз ных сфер. I тэ мы, 

што пра па ну юц ца, — на са мы роз ны густ, на прык лад «Крэ а тыў i бiз нес: як за раб ляць на 

твор час цi?», «Ба раць ба са стра ха мi i мер ка ван нем на ва коль ных», «Як на вык про да жаў 

i пе ра моў ад кры вае дзве ры ў да рос лае жыц цё?», «Як пры ду маць бiз нес-iдэю, ка лi та бе 

15 га доў?» «На на шы су стрэ чы пры хо дзяць хлоп цы i дзяў ча ты, за цi каў ле ныя ў сва iм 

раз вiц цi i но вых зна ём ствах. Iдэа льнае акру жэн не», — ка жа Сця пан.

Да рэ чы, ня гле дзя чы на свой юны ўзрост, хло пец ужо за рэ гiст ра ва ны як iн ды вi ду аль ны 

прад пры маль нiк. Та му су стрэ ча з iм на кан суль та цыi ў праф ары ен то ла га ў рэ пе ты тар скiм 

цэнт ры «Аду кар» ста ла для нас у пэў ным сэн се не ча ка нас цю. Ган на IСА ЕН КА, псi хо лаг 

аў тар скай гру пы «Рэ фе рэнт», спе цы я лiст па праф ары ен та цыi з 25-га до вым ста-

жам, доб ра ве дае хлоп ца — па зна е мi ла ся з iм яшчэ пад час кон кур су Sосiаl Wееkеnd, 

якi фак тыч на даў старт яго бiз нес-кар' е ры.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

УС ТУП ЛЕН НЕ 
Ў ДА РОС ЛАЕ ЖЫЦ ЦЁ — 
ЯК ВЫ ХАД У КОС МАС

Псi хо лаг тлу ма чыць, Псi хо лаг тлу ма чыць, 
ча му паў за ча му паў за 

пас ля за кан чэн ня шко лы — пас ля за кан чэн ня шко лы — 
не тра ге дыяне тра ге дыя
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«На пэў на, дзя ку ю чы чыт кам п'ес, 

што ла дзi лi ся Цэнт рам бе ла рус кай 

дра ма тур гii, мя не i за ўва жы лi, — 

раз ва жае мая су раз моў нi ца, па куль 

я на строй ваю не па слух мя ны дык та фон. — 

Мы прад стаў ля лi «Паст ку для пту шак» 

i «Са ма на вод на га Бо га» Кан стан цi на 

Сце шы ка, «Апош нi сня да нак» Ка ця ры ны 

Чэ ка тоў скай. А да лей — мне так 

па шчас цi ла: Тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гii 

i ро ля ў спек так лi Ган ны Якаў ле вай 

«Усё нар маль на», а по тым «ОК16» i ўдзел 

у па ста ноў цы Дзмiт рыя Ба га слаў ска га 

«Ся ро жа вель мi ту пы». На рэш це, дык та фон 

на ла джа ны. Ця пер мож на спа кой на 

пра цяг нуць гу тар ку з ма ла дой акт ры сай 

Iры най ЯКА ВЕЦ.

— Бе ра зi но, тэ ат раль ны гур ток, на род ны тэ атр 

пры до ме куль ту ры — тут па чы наў ся ваш твор чы 

шлях. У якiм уз рос це ўпер шы ню вый шлi на сцэ ну? 

Як згад ва юц ца пер шыя ак цёр скiя кро кi?

— Па мя таю, ка лi бы ла ў вось мым кла се — толь кi 

па чы наў ся на ву чаль ны год, — да ве да ла ся, што на-

род ны тэ атр шу кае дзяў чын ку для па ста ноў кi. Мне 

за ха це ла ся па спра ба ваць, па зна ё мi ла ся з Мi ка ла ем 

Мi ка ла е вi чам Пыт ля ком — рэ жы сё рам тэ ат ра. Пер-

шым спек так лем, у якiм я ўзя ла ўдзел, быў «Вя сё лы 

Ро джэр». Яшчэ ад ной важ най па дзе яй для мя не стаў 

фес ты валь на род ных ама тар скiх тэ ат раў «Бя рэ зiн ская 

рам па»: мы прад стаў ля лi па ста ноў ку «Ва лян цiн i Ва-

лян цi на», дзе я сыг ра ла за ка ха ную ў га лоў на га ге роя 

Ка цю шу. Вось та ды, у вось мым кла се, i прый шло да 

мя не ра зу мен не, што зай мац ца па жыц цi ха чу толь кi 

твор час цю. На мя не пэў ны ўплыў ака за лi i ўро кi iг ры 

на фар тэ пi я на, i што га до выя ка ляд ныя прад стаў лен нi 

ў царк ве. Ме на вi та тут, у му зыч най шко ле, у ня дзель-

най шко ле, упер шы ню па чу ла ад ра са ва ныя мне апла-

дыс мен ты, ад чу ла, як гэ та — ста яць на сцэ не. Вось 

так i рас ло жа дан не стаць акт ры сай... Пас ля шко лы 

за ха це ла па сту пiць у Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт 

куль ту ры i мас тац тваў. Не па сту пi ла. Та ды зда ва ла ся, 

што ва ўнi вер сi тэт больш не вяр ну ся нi ко лi. Але паз-

ней, пас ля ву чо бы ў Мiн скiм дзяр жаў ным ка ле джы 

мас тац тваў, усё ж па сту пi ла, на ву чан не сё ле та ўжо 

скон чыц ца.

— А як баць кi ад рэ ага ва лi на ва шае ра шэн не 

звя заць жыц цё з тэ ат рам?

— Ка лi i пры хо дзi лi ча сам су мнен нi, то толь кi да 

мя не... А баць кi мя не моц на пад трым лi ва юць. Хоць 

пра фе сii род ных нi я кiм чы нам з мас тац твам не звя-

за ныя, сям'я нi ко лi не ад га вор ва ла, не па пра ка ла, 

не ка за ла, што я па мы лi ла ся з вы ба рам. Ма ма са ма 

ка лiсь цi марыла пра сцэ ну, i ця пер у пэў ным сэн се я 

здзяйс няю i яе ма ру.

— Iры на Ал фё ра ва не як рас каз ва ла, што ў сту-

дэнц тве ад маў ля ла ся iг раць за ка ха ную — па чуц цi 

бы лi ёй яшчэ не вя до мыя. А якiя ро лi вы клi ка лi ў 

вас най боль шыя су мнен нi? Маг чы ма, на штось цi 

не па га джа лi ся?

— Бы лi пэў ныя цяж кас цi, ка лi ва ўнi вер сi тэ це мы 

рых та ва лi ўры вак п'е сы Жа на Ануя «Ар кестр». Мне 

да ста ла ся ро ля ма дам Ар танс, i ў ад ной са сцэн я 

па вiн на бы ла... спа ку шаць пi я нiс та. Вось гэ та бы-

ла праб ле ма! (Смя ец ца.) А ўво гу ле, мне зда ец ца, у 

лю бой ро лi мож на знай сцi штось цi, што та бе па да-

ба ец ца, — i ад гэ та га ўжо ад штур хоў вац ца пад час 

ра бо ты над воб ра зам. Не цi ка вых ро ляў, я лi чу, не iс-

нуе. Са праў ды, ёсць та кiя, што па тра бу юць пе ра адо-

лен ня ся бе: спа чат ку ў ця бе нi чо га не атрым лi ва ец ца, 

ты спра ча еш ся, пла чаш, злу еш ся... Але ж па трэб ны 

вы нiк. У рэш це рэшт прый дзец ца ся бе пе ра маг чы. А 

пра ца над рол лю — гэ та не толь кi рэ пе ты цыi, але i 

на зi ран не, ста сун кi, чы тан не, асэн са ван не ўлас ных 

учын каў i ўспа мi наў.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Iры на ЯКА ВЕЦ: 

«Не цi ка вых ро ляў не iс нуе»
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