
ЗОР НЫ ШЛЯХ
«Лю боў да жа ле за бы ла са мной 

заўж ды», — пры зна ец ца Яў ген На за рэ віч, 

азі ра ю чы ся на ву чо бу ў род ным Шчу чы не ў 

пра фе сій на-тэх ніч ным ву чы лі шчы, на служ-

бу ў ар міі і пра цоў нае жыц цё пас ля яе. Хоць 

та ды не ве ры ла ся, што лёс на ка на ваў яму 

рэд кую да ро гу.

«Знеш не ты вель мі моц ны», — аца ні лі яго 

і за пра сі лі на аб лас ную спар та кі я ду бу даў ні-

коў. Пер шы раз — пер шае мес ца. І вось ужо 

11 га доў гро дзе нец зда бы вае за ла тыя ме-

да лі ў гі ра вым спор це. Тут і жым, і штур шок. 

На ват трох га дзін ныя ма ра фо ны з гі ра мі ад 

двух да шас ці дзе ся ці (!) кі ла гра маў.

«На са ра ка вой хві лі не зма ган ня за рэ-

корд Гі не са, ка лі ру кі ўжо сцёр тыя да кры ві, 

я ад клю чаю ся бе ад рэ ча іс нас ці. Гэ та псі ха-

ла гіч ны нар коз, каб да пра ца ваць ма ра фон 

да кан ца. Мяк ка ка жу чы, не са мыя пры ем-

ныя ад чу ван ні ў ма ім жыц ці, — усмі ха ец ца 

ге рой і да дае: — Вось ча му най вя лік шае 

зна чэн не ў ма іх ва чах мае кож ны рэ корд».

Пры ёмам ры вок за га дзі ну бе ла рус пад-

няў амаль 35 тон. Больш за ты ся чу ра зоў 

уз ні ма ла ся ру ка з гі рай. Як ні на ма га лі ся 

ір лан дзец і аме ры ка нец па біць па каз чык 

гро дзен ца — усё мар на. Яў ген ка жа, ка лі 

яго рэ корд па б'е бе ла рус, бу дзе толь кі ра ды. 

А лі пень скія вы ступ лен ні на чэм пі я на це све-

ту ў Іта ліі пры нес лі тры за ла тыя ме да лі.

«Кож ны з нас зма га ец ца за ка ман ду. Ін-

ша зем цы ба чаць гэ та і, я бы ска заў, па ва жа-

юць, цэ няць. Па вер це, са пер ні кі мы толь кі на 

па мос це. А так спа бор ніц твы — цёп лыя су-

стрэ чы ста рых-но вых сяб роў. І на ват сла бае 

ве дан не за меж ных моў не псуе агуль най 

кар ці ны. Я вось вя зу су ве ні ры, бук ле ты з 

ра дзі мы, каб кож ны ве даў, якая ў нас пры-

го жая кра і на», — ка жа спарт смен.

ЖА ЛЕЗ НЫЯ ЛЕ ГЕН ДЫ
«Мой та та — во ін-ін тэр на цы я на ліст. На 

жаль, яго ўжо ня ма, за гі нуў. Ён быў фі зіч на 

вель мі раз ві тым ча ла ве кам, сал дат на ву чаў. 

І ка неш не, ін та рэс да спор ту баць ка мне 

пе ра даў ра зам з доб рай ге не ты кай, — ус-

па мі нае гі ра вік. — Гэ та ён пры віў мне пра ца-

ві тасць. Я за раз га ва ру не пра спорт, а пра 

стаў лен не да лю бой спра вы. Та та казаў, каб 

вы кон ваў ра бо ту на 200 %. Усе та ле на ві тыя, 

а пра ца ві тыя — адзін кі».

Цяж ка ска заць, ча му Яў ген На за рэ віч 

та кі, які ён ёсць. Але хоць спарт смен і цы-

туе біб лей скі на каз «не зра бі са бе ку мі ра», 

за хап лен не ў ва чах пад час раз мо вы пра 

свай го ле ген дар на га трэ не ра ён, ка неш не, 

сха ваць не мо жа: «Та кіх лю дзей, як Ана-

толь Яжоў, у жыц ці я больш не су стра каў. 

Сва ім пры кла дам ён па ка заў, што ўсе бар'-

е ры сці ра юц ца ў га ла ве. «Ты мо жаш!» — 

гэ та га лоў нае. Ана толь Мі ка ла е віч — мой 

ду хоў ны на стаў нік і ў спор це, і па-за ім... 

Мо жа, гэ та так, та му што я ра на стра ціў 

баць ку».

«Вя до ма, я па ва жаю та кіх вя лі кіх спарт-

сме наў, як Пад дуб ны, Га кенд шміт. Маж лі ва, 

праз ста год дзе і пра На за рэ ві ча ска жуць, 

што ка ня на пля чах на сіў ці чы гу нач ныя ва-

го ны пе ра ва роч ваў. Ле ген ды, яны ж ства-

ра юц ца так. Без умоў на, гэ тыя лю дзі бы лі 

моц ныя. Але не ка то рыя дэ та лі на шчад кі 

да ма ля ва лі са мі. З су час ні каў не мо жа не 

за хап ляць Іван Ці хан. Ня даў на па мер лы 

Аляк сандр Кур ло віч быў жа лез ны ча ла-

век», — за ўва жае гі ра вік.

Яў ген На за рэ віч пра цуе элект ра звар-

шчы кам на ар ма тур ным участ ку прад пры-

ем ства «Грод нап рам строй». Быў пе ры яд, 

ка лі трэ ні ра ваў ся цэ лую ноч — да пя ці ран-

ку, бо ў сем па чы на ла ся пра ца. Кі раў ніц-

тва пай шло на су страч, і ця пер спарт смен 

па ды мае гі ры ўве ча ры. Ён вы рас на гэ тым 

прад пры ем стве ад звы чай на га ама та ра 

сха дзіць у трэ на жор ку да чэм пі ё на све ту. 

Са браў усе ты ту лы і зван ні, якія толь кі маг-

чы мы на сён няш ні дзень. Але з ра бо чай 

пра фе сі яй раз віт вац ца не збі ра ец ца.

«Ду маю, грэ ба ваць ра бо чы мі спе цы-

яль нас ця мі не ра зум на, — ка жа ге рой. — У 

лю бой сфе ры ча ла век мо жа стаць па ва-

жа ным. Я мно гае раб лю ру ка мі. І ка неш не, 

мая вы шэй шая аду ка цыя са мною. І хоць 

ме недж мен там не зай ма ю ся, але агуль ны 

ўзро вень уні вер сі тэт даў. Вось мой сын хо ча 

быць ку ха рам. А іх пад рых тоў ва юць толь кі 

ў ву чы лі шчах. Ня хай бу дзе ку ха рам! Я не 

су праць».

ГІ РА ДЛЯ ЎСІХ І КОЖ НА ГА
«Ці іг рае ро лю ў гі ра вым спор це ге не-

ты ка? Ка жуць, Пад дуб ны на ра дзіў ся асіл-

кам», — пы та ю ся.

«Ну ка неш не! Шы ры ня кос ці, сі ла мыш-

цаў. Ка лі гэ та бы ло б ня важ ным, то чэм пі ё-

наў ста ла б што дрэў у ле се. На ват ант ра-

па морф ныя асаб лі вас ці: у ка го ры чаг ру кі 

мен шы, та му ляг чэй па ды маць. Ха пае не-

вы со кіх спарт сме наў. У іх гі ра прак тыч на 

над га ла вой ві сіць. Ру кі ка рот кія, амп лі ту да 

вы штурх ван ня на шмат мен шая, чым у вы со-

ка га з ру ка мі па ка ле ні. А ў ча са вым рэг ла-

мен це з пад лі кам тэм пу — гэ та прос та па да-

ру нак пры ро ды», — усмі ха ец ца Яў ген.

Плы вец не ста не лыж ні кам, а лыж нік — 

плыў цом. Але! Што да ты чыц ца гі ра во га 

спор ту, гі ра вік — сал дат уні вер саль ны. У так 

зва ных за ру бах па між крос фі то ра мі і гі ра ві-

ка мі апош нія пе ра ма га юць. Хоць і ў пер шых 

так са ма раз ві та функ цы я наль ная вы нос лі-

васць. Але тым не менш цяж ка ат лет гі ра ві-

ком не ста не, а гі ра вік цяж ка ат ле там — ка лі 

лас ка. На дум ку Яў ге на На за рэ ві ча, гі ра вы 

спорт да зва ляе ра зум на раз віць сваё це ла 

на ка рысць зда роўю.

Мож на сме ла за явіць, што спор ту гэ та му 

ўсе ўзрос ты па кор ныя. Ма лод шы сын бе ла-

рус ка га чэм пі ё на так са ма па ды мае гі ру на 

спа бор ніц твах, а яму — ува га! — 14 га доў, 

а зай ма ец ца ён ужо да лё ка не пер шы год. 

Са мы ста ры гі ра вік, яко га ба чыў Грод на, — 

91-га до вы (!) ла тыш Паў люс Гі ліс. Та му не 

дзі ва, што Яў ген і ў 60 ба чыць ся бе з гі рай. 

Ка жа, што і ў 100, ка лі да жы ве, па ды ме.

«Гэ та клас на! Я ўсім рэ ка мен дую. Вось 

за раз ад пач ка ваў ся гі ра вы тры ят лон. Вы-

сту па юць на ват у эк стрэ маль ных умо вах. 

На Эль брус па ды ма юц ца, дзе кіс ла род нае 

га ла дан не, у пус ты ню. На вош та? Да ка заць, 

што маг чы мас ці ча ла ве ча га це ла не ма юць 

ме жаў, — рас каз вае Яў ген. — З'яў ля юц ца 

сі ла выя спар тыў ныя шоу-пра гра мы, сі ла вое 

жанг лі ра ван не. Вы хо дзіць дзяў чы на кі ла-

грам 50 ра зам з ке да мі і жанг лі руе пу до вай 

гі рай, вы кід ва ю чы яе ўго ру на мет раў пяць 

і ло вя чы з пі ру э та мі».

Сён ня гэ та па тэн цый на са мы алім пій скі 

від спор ту. Што год Бе ла русь вы са джвае на 

спар тыў ныя арэ ны дэ сант су пер гі ра ві коў, 

а та му за на мі — су пер пе ра мо гі. Так, зем-

ля кі ў ма са вым гі ра вым спор це тры ма юць 

пла не тар нае пер шын ство. Гэ та бе ла ру сам 

на ле жаць да сяг нен ні ва ўсіх на мі на цы ях, 

пры зна ных штаб-ква тэ рай Кні гі рэ кор даў 

Гі не са ў Лон да не. Гэ та бе ла ру сы ра зам з 

ра сі я на мі вя зуць да ха ты най больш ме да лёў 

з чэм пі я на таў.

А па куль на ша між на род ная фе дэ ра цыя 

гі ра во га спор ту тра ды цый на пра во дзіць 

спа бор ніц твы «Гі ра без ме жаў», дзе вы-

сту па юць як спарт сме ны вы со кіх да сяг-

нен няў, так і на віч кі. Гэ та адзі ная фе дэ-

ра цыя, якая па пу ля ры зуе ма са вы спорт, 

ка лі вы сту па юць і па ра а лім пій цы, і цэ лыя 

сем'і ад уну ка да дзе да з гі ра мі роз най 

ва гі ад па вед на. Да рэ чы, ба га ты на та кія 

ме ра пры ем ствы Ві цебск. Там пра хо дзі лі 

мно гія чэм пі я на ты. А Яў ген На за рэ віч на 

на ступ ны год пла нуе чэм пі я нат све ту ўжо 

ў Грод не.

Це ла гі ра ві ка не бу дзе пе ра ка ча ным, як 

у бо дзі біл да ра. Не, яно хут чэй на га дае грэ-

час ка га «Дыс ка бо ла». Ды і дзяў ча там ёсць 

пра што за ду мац ца: гі ра — ме га па пу ляр-

ны сна рад у фіт не се, які дае раў на мер ную 

на груз ку на ўсе мыш цы, раз ві вае вы нос-

лі васць, а га лоў нае — хут ка па збаў ляе ад 

ліш ніх кі ла гра маў. І сён ня мно гія жан чы ны, 

што вы сту па юць на спа бор ніц твах з 24-кі ла-

гра мо вай гі рай, па каз ва юць вынікі, да якіх 

моц най па ла ві не ча ла вец тва рас ці і рас ці.

НА ПЛАЦ ДАР МЕ ДУ ШЫ
«Ці гля дзіць жон ка ва шы вы ступ лен-

ні?» — ці каў лю ся.

«Не! Яна не мо жа са чыць за імі. Ка жа: 

«Я не ма гу гля дзець, як та бе цяж ка». Я ж 

тлу ма чу, што цяж ка мне ў апош ні мо мант, 

а ў па чат ку, ка неш не, лёг ка. (Усмі ха ец ца.) 

А ка лі сур' ёз на, на ват ня гле дзя чы на рэў-

насць да спор ту з-за ма ёй час тай ад сут нас ці 

до ма, яна мя не вель мі пад трым лі вае», — 

ад каз вае гі ра вік.

Апош нія тры га ды спарт смен жы ве ў 

шчыль ным лан цуж ку спа бор ніц тваў. Ця пер 

Яў ген На за рэ віч ужо ад ной на гой на ад-

кры тым чэм пі я на це ЗША, што ад бу дзец ца 

ў Лас-Ве га се ў ме жах су свет на  вя до ма га 

фес ты ва лю «Міс тар Алім пія». Ад па чы ваць 

не атрым лі ва ец ца. Ста тус чэм пі ё на ва жыць 

ня ма ла, і яго гро дзе нец хо ча ўтры маць на 

пля чах. Тут сла ва люб ства ня ма ні на грам. 

Вы ступ лен не за ка ман ду, за род ную кра і ну 

і са мае прос тае жа дан не, каб га на ры лі ся 

свае дзе ці, каб у Шчу чы не га на ры ла ся ма-

ма, якая збі рае кож ную га зет ную вы раз ку 

пра свай го сы на.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

У ЧЫМ, БРАТ, СІ ЛА?
Як гро дзен скі гі ра вік стаў трох ра зо вым чэм пі ё нам све ту
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Маг чы ма, на шчад кі ска жуць, што 

Яў ген На за рэ віч ка ня на пля чах на сіў 

і ва го ны на гро дзен скай чы гун цы ру-

ка мі пе ра ва роч ваў. Як-ні як ён зор ка 

гі ра во га спор ту. Пад няць амаль 35 тон 

за га дзі ну — гэ та не жар ты. За спі-

най — 20 су свет ных рэ кор даў Гі не са, 

пяць з якіх — у аса біс тай ка тэ го рыі. 

Трох ра зо вы чэм пі ён све ту. Ча ла век 

з ха рак та рам ма гут ным, як яго мус-

ку лы, Яў ген ва ло дае яшчэ і сак рэ там 

не вы чар паль най энер гіі. Удзень — на 

ар ма тур ным участ ку за во да, з ве ча ра 

і да но чы — у спар тыў най за ле. І заў-

сё ды — пе ра мож ца. Жа лез ны ён ці не? 

Ска заць цяж ка, але тое, што Яў ген На-

за рэ віч са браў усе маг чы мыя ты ту лы 

і зван ні ў гі ра вым спор це, — гэ та факт.

Спе цы яль на для «Звяз ды» гро дзе нец 

ад крыў сваю спар тыў ную праў ду, рас-

ка заў, ча му гі ра — ся бар ад ка лыс кі да 

глы бо кай ста рас ці і ці спры яль ны 

пра гноз у гэ та га спор ту на Бе ла ру сі.

Не звы чай ная вы стаў ка ад кры ла ся ў ма гі лёў скім Му зеі 

эт на гра фіі. Яе экс па на та мі ста лі здым кі і фо та ка ла жы 

з ар мей скіх фо та аль бо маў пе ры я ду 1960—1980-х га-

доў.

Кра наль ныя і ге ра іч ныя, ка міч ныя і ўра чыс тыя, бу дзён ныя 

і свя точ ныя — яны пры ваб лі ва юць перш за ўсё сва ёй не па-

срэд нас цю і шчы рас цю. Гэ та свое асаб лі вае сал дац кае мас-

тац тва, спро ба пе ра даць той дух і ат мас фе ру, якія па на ва лі 

ся род вай скоў цаў пад час іх служ бы. І вя до ма, зра біць гэ та 

кры ху з ухі лам у ге ро і ку і ра ман тызм. Бо ства раў ся аль бом з 

мэ тай не толь кі за ха ваць ус па мі ны аб гэ тым ад рэз ку жыц ця, 

але і па кі нуць ура жан ні.

Звяр нуц ца ўла даль ні каў гэ тых здым каў да сва іх ар хі ваў 

на тхніў су мес ны фо та пра ект трох твор чых ка лек ты ваў — 

ста ліч на га на род на га фо та клу ба «Мінск», а так са ма «Сту дыі 

3plus» і клу ба фо та мас та коў «Вя сёл ка» з Ма гі лё ва.

— Мо да на та кія аль бо мы з'я ві ла ся ў СССР у 1960-я га ды, 

ка лі ў гра мад стве па ча ло ся не ка то рае «па цяп лен не» і прай-

шла рэ фор ма ў вой ску, — рас каз вае ку ра тар фо та пра ек та 

«Дэ мбель скі фо та аль бом» Іры на СА ВО СІ НА. — Тра ды цыя 

на ра дзі ла ся ў сал дац кай ма се як ад каз на ад нос нае абяз-

ліч ван не звы чай на га вай скоў ца, ка лі сал дат — толь кі він цік 

ва ен най ма шы ны. Удзель ні ка мі вы стаў кі ста лі чле ны фо та-

сту дый і звы чай ныя ма гі ляў ча не.

Ар га ні за та ры спа дзя юц ца, што фо та ў ся мей ных аль бо мах 

з под пі сам: «На па мяць аб служ бе» не згу бяц ца і з ча сам 

на бу дуць му зей ную каш тоў насць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Вы стаў каВы стаў ка  НА ПА МЯЦЬ АБ СЛУЖ БЕ


