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Оле-оле-оле!Оле-оле-оле!

Па вел Клян нё — дзе вят нац-

ца ці га до вы на па да ючы пра-

фе сій на га фут боль на га клу ба 

«Тар пе да Мінск», аў тар вы-

дат ных га лоў, пры не се ных 

у скар бон ку пе ра мог ка ман-

ды. Спа кой ны і раз важ лі вы ў 

жыц ці, ак тыў ны і энер гіч ны 

на по лі. Чым жа ён вы лу ча-

ец ца ся род ін шых?

Хлоп чык-га рэ за ў дзя цін стве, 

як і мно гія, ма рыў стаць кас ма на ў-

там. «Ма ма га ва ры ла: «Бу дзеш

тан цо рам ці гім нас там», — рас каз-

вае Па вел. — Але та та за пя рэ чыў: 

«Якія тан цы? Толь кі фут бол!» І ад-

вёў на пер шыя спар тыў ныя за ня т-

кі — у спа дзя ван ні, што мне там 

спа да ба ец ца. Як ве даў...»

Да лей — ста ліч ная фут боль ная 

шко ла № 5, дзе трэ нер ба чыў з 

са ра ка ма лых толь кі ча ты ры-пяць 

са праўд ных фут ба ліс таў у бу ду чы-

ні. Руп лі вай пра цай Па ша зда быў 

мес ца спа чат ку ў скла дзе юнац-

кай ка ман ды «Мінск», за тым — у 

стаўб цоў скім клу бе «Нё ман-Аг ра». 

Але лёс вёў яго да ін ша га. Хло пец 

ус па мі нае: «Ка лі быў мой пер шы 

матч за Стоўб цы су праць мінск ага 

«Тар пе да» (да рэ чы, мы са сту пі лі 

та ды з буй ным лі кам), ча мусь ці 

ўзнік ла прад чу ван не, што ка лі-не-

будзь бу ду гу ляць за са пер ні каў».

— Твой трэ ні ро вач ны дзень — 

які ён?

— Па чы на ем мы а дзя ся тай. 

Я ўстаю за га дзя, доб ра сне даю, 

бо па трэб на моц для трэ ні роў кі. 

За тым з ка ман дай едзем на ба зу, 

ка ля паў га дзі ны гля дзім ві дэа сва-

ёй ра ней шай гуль ні, каб зра біць 

ра бо ту над па мыл ка мі. По тым — 

раз мін ка. На ёй ча сам да во дзіц ца 

пад трым лі ваць ад на клуб ні ка, ка лі 

ён стом ле ны ці без на строю: жар-

та ваць, пад ба дзёр ваць. Ка лі мыш-

цы га то выя, па чы на ем трэ ні роў-

ку з мя ча мі: пра цу ем над па сам, 

уда ра мі па ва ро тах. Толь кі пас ля 

мы, па ля выя гуль цы, аб' яд ноў ва-

ем ся з ва ра та ра мі, што зай ма юц ца 

асоб на, каб згу ляць не па срэд на ў 

фут бол...

— Якія эмо цыі пры но сіць 

гуль ня?

— Роз ныя. Ад пе ра мо гі да па-

ра жэн ня адзін мо мант, і на ад ва-

рот. Ёсць і рас ча ра ван ні ад сва-

ёй гуль ні, а ёсць ім гнен ні, за якія 

мож на па хва ліць са мо га ся бе. Ка лі 

за бі ваю гол, у мя не не ве ра год ныя 

па чуц ці... Ра зу мею, што на мя не 

гля дзіць шмат ба лель шчы-

каў на ста ды ё не і ка ля эк ра-

наў тэ ле ві за раў, і ад чу ваю 

ся бе кры ху зна ка мі тас цю. 

Але фут бол — та кая рэч: 

сён ня ты бу дзеш на вер се, а 

заўт ра — уні зе. З та бой за-

ста юц ца толь кі эмо цыі, якія 

цяж ка апі саць сло ва мі.

— Ці ёсць якія-не будзь 

ры ту а лы ў ка ман дзе?

— Ве даю, што ра ней не-

ка то рыя трэ не ры, ка лі ка-

ман да пе ра ма га ла, маг лі не 

га ліц ца да на ступ най гуль ні. 

І так ра бі лі да пер ша га па-

ра жэн ня... У ма ім дзя цін стве 

трэ нер пры ехаў на тур нір па-

го ле ным, а з'е хаў з ба ра дой. 

(Усмі ха ец ца.)

— У ця бе ёсць мя нуш ка 

на по лі?

— На па чат ку се зо на, ка-

лі мя не ні хто яшчэ не ве даў, 

адзін з фут ба ліс таў на зваў 

з-за проз ві шча ін ша зем на га па-

хо джан ня «Фран цу зам». Мяр кую, 

што ў ча сы На па ле о на адзін з 

Клян нё па ся ліў ся ў Бе ла ру сі і яго 

проз ві шча дай шло да на шых дзён. 

За раз мя нуш ку вы ка рыс тоў ва юць 

вель мі рэд ка, клі чуць прос та «Па-

ша, Па ша».

— Ну мар на тва ёй май цы — 

23. Ён з чым-не будзь звя за ны?

— Ні з чым. (Усмі ха ец ца.) Ка лі 

прый шоў у «Тар пе да» і вы да ва лі 

ну ма ры, я не ве даў, хто які за хо ча 

браць. Мне ха це ла ся не вель мі вя-

лі кі і не вель мі ма лень кі. «23 ёсць? 

Ну, бу ду двац цаць трэ ці!» Ка лі зга-

даць вя до мых фут ба ліс таў з та кім 

ну ма рам, гэ та, ка неш не ж, Дэ від 

Бэк хэм. Ён ва ло даў не ве ра год ным 

па сам! Але ў мя не кры ху ін шая ро-

ля: я за бі ваю га лы, я на па да ючы.

Хоць Па вел па куль што не Бэк-

хэм, а для шы ро кай вя до мас ці, 

на яго дум ку, трэ ба яшчэ доў га і 

ўпар та пра ца ваць, ува га ба лель-

шчы каў не аб мі нае тар пе даў ска га 

на па да юча га. «Аў то гра фы я, ка-

неш не, не да ваў, — ка жа ён. — 

Ад нак ня даў на са мной зда рыў ся 

ці ка вы вы па дак. Як звы чай на, ехаў 

на трэ ні роў ку ў тра лей бу се, на мне 

не бы ло фор мы, прос тае адзен-

не. Па ды хо дзіць хло пец: «Гэ та ж 

ты, той са мы... Дак лад на ты! А 

мо жаш мне ў кан цы се зо на па да-

ра ваць сваю май ку?» Я тро хі збян-

тэ жыў ся, ад нак вет лі ва ад ка заў, 

што пры доб рай гуль ні, маг чы ма, 

і па да ру...

Моц на паў плы ва лі на ста наў-

лен не Паў ла як фут ба ліс та і асо бы 

баць кі і ба бу ля. Ім ён удзяч ны за 

кож ны мо мант, і шчас лі вы, і гор кі,

за пад трым ку і кло пат. А так са ма — 

за лю боў да бе ла рус кай мо вы,

якая з ма лен ства з хлоп цам. 

«У сад ку вы ха валь нік ска заў на дзець

«шта ны», — згад вае дзі ця чую гіс-

то рыю хло пец. — А я спы таў па-

бе ла рус ку: «Дзе мае порт кі? Дзе 

мае шкар пэт кі?» Для ўсіх пры-

сут ных бы ло не ве ра год на, што я, 

ма лень кі, ве даю та кія сло вы. 

На ват для баць коў, якія доб ра

ва ло да юць род най мо вай. 

Я ўпэў не ны, што і сам ра зу меў,

пра што ка заў. Ба вя чы час у 

ба бу лі най вёс цы, цяж ка бы ло 

не вы ву чыц ца «па-на ша му»: 

за ха цеў па га ма ніць з кім-не-

будзь — толь кі па-бе ла рус ку, 

і не інакш. Та кое бы ло ася род-

дзе».

Паў лу не цяж ка даць пас-

ля мат ча вы ка мен та рый па-

бе ла рус ку, шчы ра па раз маў-

ляць на бе ла рус кай мо ве з 

трэ не рам ва ра та роў Ва ле ры-

ем Ма ка рэ ві чам, су пра цоў ні-

кам прэс-служ бы Аляк се ем 

Яну шэў скім. Праз ува гу да 

фут ба ліс та срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі, ба лель шчы каў 

юнак хо ча да нес ці важ насць 

вы ка ры стан ня род най мо вы, 

па ва гі да яе. Па вел мяр куе, 

што ў перс пек ты ве пач не раз-

маў ляць вы ключ на на ёй.

Ся род пла наў на бу ду чы ню ёсць 

і гран ды ёз ныя. На прык лад, год на 

прад ста віць сваю кра і ну ў Лі зе

Еў ро пы і на чэм пі я на це све ту, які 

па куль што не да сяж ны для бе ла-

рус кіх ка ман даў. Па дзя ліў ся фут-

ба ліст і са май за па вет най ма рай: 

«Ха це ла ся б па спра ба ваць ся бе 

за мя жой. Асаб лі ва — згу ляць у 

лон дан скім «Ар се на ле», як ка лісь-

ці наш Аляк сандр Глеб, дзя ку ю чы 

яко му Бе ла русь ве да юць і за мя-

жой, і як ку мір май го дзя цін ства 

Анд рэй Ар ша він, што та ды быў 

зор кай пост са вец кай пра сто ры».

...Ад пач нуць ад зня сіль ва ю чых 

трэ ні ро вак, мі тус ні Па вел мо жа на 

ры бал цы! Яна для яго — лю бі мы 

ад па чы нак: «Там ад на му мож на па-

быць, па ду маць пра ся бе, баць коў, 

пра ка хан не, зга даць мо ман ты ўлас-

на га жыц ця, прос та па ма рыць».

Па вел га во рыць, што, ка лі б у 

яго быў, на прык лад, міль ярд, ён, 

як і кож ны звы чай ны ча ла век, спа-

чат ку б за бяс пе чыў ся бе. На быў 

бы дом, усё не аб ход нае, каб жыць. 

Каб гро шы пай шлі на ка рысць, на 

яго раз віц цё як ча ла ве ка і фут ба-

ліс та. А по тым... «Ра зу мею, што не 

кож ны ро біць тое, што ка жа, але 

я б са праў ды ад даў бы ас тат нія 

гро шы на да па мо гу дзе цям ці бед-

ным лю дзям ці ў рэ лі гій ную даб-

ра чын ную ар га ні за цыю «Ка ры тас 

Мінск», пра якую да ве даў ся сам і 

якой ця пер да па ма гае мая дзяў чы-

на Хрыс ці на. Да рэ чы, яна вель мі 

доб ра на мя не ўплы вае, а так са ма 

пад трым лі вае ва ўсім».

Пад трым ка сям'і, дзяў чы ны, 

трэ не раў з'яў ля ец ца са мым важ-

ным у жыц ці.

— Я ўдзяч ны ба бу лі за бе ла рус-

кую мо ву, баць кам — за тое, што

пры вя лі мя не ў фут бол, трэ не рам — 

што кож ны ад даў мне част ку

сва ёй ду шы. Пер ша му — Юрыю 

Вень я мі на ві чу Ра соль ку, трэ не-

ру юнац кай шко лы Аляк санд ру 

Іва на ві чу Сін каў цу, трэ не ру «Нё-

ман-Аг ра» Мі ха і лу Мі хай ла ві чу 

Ма коў ска му і, ка неш не ж, ця пе-

раш ня му — Сяр гею Мар' я на ві чу 

Ка бель ска му за тое, што даў мне 

шанц вы сту піць на по лі. Гэ тыя лю-

дзі заў сё ды хва рэ юць за мя не і пе-

ра жы ва юць.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Ад ным з са мых скла да-

ных і не прад ка заль ных эта-

паў на чэм пі я на тах бы ло ба я -

вое раз горт ван не. У юна-

коў пер шай ста ла ка ман да

з Ка зах ста на, дру гі вы нік — 

у збор най Чэ хіі, бе ла ру сы за-

 ва я ва лі «брон зу». На шы дзяў-

ча ты ста лі най мац ней шы мі ў 

ба я вым раз горт ван ні і па ка-

за лі час 22,16 се кун ды, дру-

гі мі ста лі прад стаў ні цы Чэ хіі, 

ра сі ян кі — трэ ці мі.

Та кім чы нам, юнац кая ка-

ман да з 9 ач ка мі ста ла леп-

шай. Ка ман да з Ра сіі, якая 

так са ма за ва я ва ла 9 ач коў, 

але прай гра ла па ча се ў 

ба я вым раз горт ван ні, ста-

ла дру гой. Трэ ція — юна кі 

з Чэш скай Рэс пуб лі кі з 10 

ач ка мі.

У дзяў чат лі да ры та кія ж. 

Бе ла рус кі — пер шыя з 7 ач-

ка мі, ра сі ян кі з 7 ач ка мі дру гія 

і чэш кі з 11 ач ка мі — трэ ція.

На за вем ім ёны толь кі не-

ка то рых пе ра мож цаў-бе ла-

ру саў у аса біс тых за лі ках. 

Так, у пад' ёме па штур ма-

вой лес ві цы ся род юна коў 

у ма лод шай уз рос та вай 

гру пе пер шае мес ца за няў

Ар кадзь Кук шын. Яго вы нік — 

6,65 се кун ды — на цы я-

наль ны і су свет ны рэ кор ды. 

На ста мет ро вай па ла се з 

пе ра шко да мі ся род юна-

коў у ся рэд няй уз рос та вай 

гру пе пер шае мес ца за няў 

Ілья Бан да рэн ка з вы ні кам 

15,48 се кун ды. А яго па пя-

 рэд ні за бег за 15,22 се кун -

ды — на цы я наль ны і су свет-

ны рэ кор ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЯГО ДЭ ВІЗ — ТОЛЬ КІ НА ПЕ РАД!
Ім ма ла ды фут ба ліст кі ру ец ца не толь кі на по лі

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Ка му ня ма роў ных у ба я вым раз горт ван ні?
На юнац кіх чэм пі я на тах све ту і хлоп цы, і дзяў ча ты з Бе ла ру сі за ва я ва лі «зо ла та»

VІІІ Чэм пі я нат све ту ся род юна коў (юні ё раў) 

і ІV Чэм пі я нат све ту ся род дзяў чат (юні ё рак) 

па па жар на-вы ра та валь ным спор це пра хо дзіў 

ня даў на ў Вар не. Па вы ні ках усіх спа бор ніц тваў 

і юныя бе ла ру сы, і бе ла рус кі пад ня лі ся на пер шую 

пры ступ ку п'е дэс та ла.


