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«НА ВУ ЧЫЦ ЦА Б 
ЯШЧЭ 
БЫЦЬ 
ЗАЎ СЁ ДЫ 
ЛЮДЗЬ МІ»

Мі ко ла МЯТ ЛІЦ КІ, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь

МА ЦІ КАС МА НА ЎТА
На гэ тай стрэ чы шум на-га вар кой
Яна ся дзе ла моўч кі за ста лом,
Ва чэй глы бо кіх сі ні су па кой
Пра ця ты быў зі хот лі вым свят лом.
І слу ха ла, як слаў ны сын-арол
Ка заў пра бач ны з вы сяў шар зям ны.
І дзве сля зін кі крап ну лі на стол —
І бо лю ў сэр цы грым ну лі зва ны.
Яна хус цін кі скла дзе най раж ком
Па вы цер ла сля зін кі і зыр чэй
На ўсіх зір ну ла, пра каў тнуў шы ком,
Шчэ боль шаю ад кры тас цю ва чэй.
Паў го да са мых зму ча ных на чэй
І без ліч дзён ных змор лі вых га дзін
З яе, сля зой акроп ле ных, ва чэй
У хва ля ван ні не сы хо дзіў сын.
І толь кі, як кра ну ла ся зям лі
Па са дач ная кап су ла, та ды
Зноў ва сіль ка мі во чы за цві лі,
І ад сту піў па гроз ны цень бя ды.
І не на шар, што цвёр да паў стае,
Па чу ты зноў сы ноў няю пя той, —
На сэр ца ма ця рын скае яе
Ён пры зям ліў ся ўда ла ў ра нак той.

* * *
Дзе да май го Ерап ла нам пра зва лі,
Бы ло не ўгнац ца за шпар кай ха дой.
Усе на ся ле ад яго ад ста ва лі,
Ка лі нёс ад студ ні вёд ры з ва дой,
Ка лі на па кос шы ба ваў ён уран ку,
Ка сою ма хаў аж да са май на чы
Ці, ўзяў шы ся ке ру, дзень пля жыў дзя лян ку,
Ця га ю чы бёр ны на ду жым пля чы.
На сіў над са бою ён ко пы, як хма ры,
І цэ пам хвас таў, раз гар нуў шы, сна пы.
Быў шчод рым заў сё ды на свет лыя ма ры,
І ка жуць, на сло вы быў над та ж ску пы.
Ды ўсё-ткі да гна ла ва ро жая ку ля,
Яе, спрыт на но гі, ад ной не па збег
Ў баі ста лін град скім ма ту лін та ту ля,
Кры вёй ара сіў шы пры топ та ны снег.

* * *
На ву чы лі ся мно га му мы за вя кі.
За пус ка ем на вей шыя ў све це стан кі.
Зда бы ва ем з ва ды кіс ла род, ва да род.
Ара ша ем пус ты ні, дзе быў не да род.
У ня бё сах ля та ем, плы вём пад ва дой.
Во дзім ці ха сак рэ ты з ура ну ру дой.
Хма ра чо сы бу ду ем з бе то ну і шкла.
Між пла нет на га чу ем раз ма хі кры ла.
За вя кі на ву чы лі ся мно га му мы.
На ву чыц ца б яшчэ быць заў сё ды людзь мі.

* * *
Мне ка за лі: за ля са мі
Ёсць бру іс тая кры ні ца,
Што, па кра таў шы гу ба мі,
Піць і піць, не су пы ніц ца.
Мне ка за лі: дзесь за рэч кай
Ёсць ад но та кое по ле,
Дзе ў су хмень жы ты і грэч ка
Не па сох нуць ані ко лі.
На ўзда гон яшчэ ка за лі:
Дзесь між зо рак ёсць та кая,
Што, як гля не — сму так з жа лем
З сэр ца тут жа уця кае.
Я ні коль кі не ўсу мніў ся
І па ве рыў ім на сло ва,
Бо, да стой ныя, яны ўсе
Пра ця бе ка за лі, мо ва.

РА ДОЎ КА
Люд мі ле

Свіс там пу гі стра ся ну ла хма ру —
І па ліў ся жва вы, спор ны дождж.
І ка роў на быст рыц кім па па ры,
Бы ў ма лен стве, па свіш ба са нож.
Кроп лі з лё ту па да юць на пле чы,
Сту дзяць пот га ра чы на іл бе.
І жа ніх ка ліш ні, хмыр ста рэ чы,
Зыр кае з-за пло та на ця бе.
Да ра ваць ні як усё не мо жа,
Па пі кае: за муж не пай шла!
Спы ніш ся, па ду ма еш: «О, Бо жа,
Ўсё ж якой прад бач лі вай бы ла!
Ну якім, п'ян чу га, быў бы му жам?
Лепш ад ной, як з гэ та кім, пра жыць».
Кро чыць ста так з па шы...
Ўслед па лу жах
Зай чык з даў няй па мя ці бя жыць.

Ад ным з са мых яск ра вых 
ад крыц цяў у сфе ры фіт не су 
за апош няе дзе ся ці год дзе ста ла 
скан ды наў ская хадзь ба (Nordіc 
Walkіng). Эфек тыў ная трэ ні роў ка 
для мы шач най, сар дэч на-са су-
дзіс тай, ды халь най і нер во вай 
сіс тэм на ша га ар га ніз ма вы дат на 
па ды хо дзіць для пад тры ман ня 
жыц цё ва га то ну су і доб рай 
спар тыў най фор мы.

І мно гія сён ня ад да юць пе ра ва гу 
пра гул цы пе ха той на све жым 
па вет ры, чым за ня ткам на 
трэ на жо рах у душ най спарт за ле.

КРЫ ХУ ГІС ТО РЫІ
Скан ды наў ская хадзь ба (ін шыя наз вы 

«паў ноч ная хадзь ба», «фін ская хадзь ба», 
«нар дыч ная хадзь ба») за ра дзі ла ся ў 1970-я 
ў Фін лян дыі як ад мыс ло вая фор ма трэ ні ро вак 
для лыж ні каў. За сна валь ні кам Nordіc Walkіng 
лі чаць вя до ма га фін ска га лыж ні ка, алім пій-
ска га чэм пі ё на Юха Мі е та: ме на ві та ён пер-
шым у на цы я наль най збор най сва ёй кра і ны 
ўклю чыў у пра гра му лет ніх трэ ні ро вак бег з 
дзвю ма пал ка мі па пе ра се ча най мяс цо вас ці, 
імк ну чы ся пад трым лі ваць ся бе ў фор ме па-за 
ме жа мі лыж на га се зо на. Паз ней прак ты ка та-
кой хадзь бы бы ла пад хоп ле на спарт сме на мі 
Гер ма ніі і Аў стрыі.

Па пу ляр насць да фін скай хадзь бы прый-
шла ў ся рэ дзі не 1990-х, ка лі кам па нія «Exel 
Oyj» упер шы ню прад ста ві ла на вы стаў цы 
спе цы я лі за ва ныя пал кі для за ня ткаў Nordіc 
Walkіng і пра вя ла ма сі ра ва ную рэ клам ную 
кам па нію. У 2000 го дзе бы ла за сна ва на 
Між на род ная аса цы я цыя ама та раў скан ды-
наў скай хадзь бы (ІNWA), якая ста ла ак тыў-
на ўдзель ні чаць ва ўдас ка на лен ні экі пі роў кі 
і пра соў ван ні прын цы паў Nordіc Walkіng у 
роз ных кут ках све ту. Цяпер у аса цы я цыю 
ўва хо дзіць больш за 20 кра ін.

ЗДА РОЎЮ ПЛЮС
Хадзь ба з пал ка мі, згод на з ме ды цын скі-

мі рэ ка мен да цы я мі Су свет най ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя, «вель мі эфек тыў ная для пад-
тры ман ня паў на вар тас на га ста ну зда роўя, 
па ляп шэн ня якас ці жыц ця ча ла ве ка і пры 
гэ тым уяў ляе цал кам бяс печ ныя і прос тыя 
фор мы фі зіч ных за ня ткаў». Гэ та ап ты маль ны 
раз лік ка рыс най кар дыя на груз кі для тых лю-
дзей, ка му про ці па ка за ныя ак тыў ныя за ня ткі 
спор там, у ка го ёсць сар дэч на-са су дзіс тыя 
за хвор ван ні, праб ле мы апор на-ру халь на га 
апа ра ту.

Пры скан ды наў скай хадзь бе эфек тыў-
на пра цу юць як ніж няя, так і верх няя гру-
па мыш цаў (пле ча во га по яса, спі ны, шыі), а 
так са ма бруш но га прэ са. За тое па зва ноч нік 
ад па чы вае — на груз ка з яго пе ра хо дзіць на 
пал кі. Гэ та асаб лі ва важ на для лю дзей, якія 
па ку ту юць ад ра ды ку лі ту, арт ро зу і астэ а-
ханд ро зу: звы чай на ха да іх хут ка стам ляе, 
вы клі кае бо лі ў па зва ноч ні ку і су ста вах ног, 
а ў згаданым вы пад ку, на ад ва рот, зні жа ец ца 
амар ты за цый ная на груз ка.

Су праць па ка зан ні: нель га трэ ні ра вац ца ў 
мо мант па вы шэн ня ціс ку, аб васт рэн ня праб-
лем з сэр цам, ныр ка мі, су ста ва мі і ка лі вы 
пад ха пі лі пра сту ду.

• За ня ткі скан ды наў скай хадзь бой пра хо-
дзяць у лю бую па ру го да на ад кры тым па вет-
ры — у зя лё най зо не ва ша га два ра, най блі-
жэй шых скве ры, пар ку, ляс ку і інш.

• Каб пад трым лі ваць доб рую фор му, до-
сыць зай мац ца 2-3 ра зы на ты дзень па 30—
40 хві лін. Вы ні кі па чы на юць ад чу вац ца ўжо 
праз ме сяц-паў та ра рэ гу ляр ных за ня ткаў. 
А са праўд ныя, сур' ёз ныя вы ні кі пры хо дзяць 
пас ля 1 го да за ня ткаў.

• Фі зіч ныя на груз кі на трэ на жо рах і ў спарт-
за ле па ста не зда роўя рэ ка мен ду юц ца да лё-
ка не ўсім, а вось ня спеш ная пе шая ха да ка-
рыс ная ўсім да са ма га глы бо ка га ўзрос ту.

ЭКІ ПІ РОЎ КА
Для Nordіc Walkіng вы ка рыс тоў ва юц ца 

ад мыс ло выя пал кі, якія знач на ка ра цей шыя 
за кла січ ныя лыж ныя. Яны звы чай на вы раб-
ля юц ца з лёг кіх ма тэ ры я лаў — алю мі нію, 
вуг ляп лас ты ку, кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў. 
Даў жы ня па лак пад бі ра ец ца па фор му ле ў 
за леж нас ці ад рос ту і фі зіч най пад рых тоў кі.

Ад мыс ло вы абу так не па трэб ны, хоць за-
меж ныя фір мы та кі пра па ноў ва юць. Кра соў кі 
лю бо га ты пу вы дат на па ды дуць для ва шых 
пра гу лак.

Тэх ні цы ха ды з пал ка мі на ву чыц ца не скла-
да на, яна вель мі на ту раль ная. Усё як і звы-
чай на: пра вая на га ідзе ад на ча со ва з ле вай 
ру кой, а ле вая — з пра вай. Толь кі ру хі больш 
ін тэн сіў ныя. Пры ад штурх ван ні пал кі ўпі ра юц-
ца ў зям лю пад вуг лом у 45°.

НАРДЫЧНАЯ ХАДЗЬ БА:
� да зва ляе спа ліць ка ло рый больш, чым 

пры звы чай най ха дзе: вы дат кі энер гіі за ад ну 
га дзі ну Nordіc Walkіng скла да юць пры клад на 
400 ккал;
� ак ты ві зуе ка ля 90% усіх мыш цаў на ша га 

це ла, сты му люе раз віц цё мус ку лаў пле ча во га 
по яса, спі ны, ног;

� па ляп шае ра бо ту сар дэч на-са су дзіс тай 
і ды халь най сіс тэм, нар ма лі зуе кры вя ны ціск, 
зні жае ўзро вень «дрэн на га» ха лес тэ ры ну;
� пад трым лі вае то нус мыш цаў верх няй і 

ніж няй час так це ла, трэ ні руе агуль ную вы-
нос лі васць і ця га ві тасць;
� па мян шае ціск на па зва ноч нік, ка ле ні і 

су ста вы, па вя ліч ва ец ца шчыль насць кас ця-
ной ма сы, зні жа ец ца ры зы ка ўзнік нен ня астэ-
а па ро зу, па мян ша ец ца ры зы ка пе ра ло маў;
� па ды хо дзіць для ка рэк цыі па ста вы і вы-

ра шэн ня праб лем шыі і пля чэй;
� па ляп шае па чуц цё раў на ва гі і ка ар ды-

на цыю;
� вяр тае да паў на цэн на га жыц ця лю дзей з 

праб ле ма мі апор на-ру халь най сіс тэ мы;
� да ступ ная і бяс печ ная трэ ні роў ка для 

лю дзей ста ла га ўзрос ту: да зва ляе пад трым-
лі ваць спар тыў ную фор му, жыц цё вы то нус і 
доб ры знеш ні вы гляд.

Для не ка то рых лю дзей скан ды наў ская 
хадзь ба пе ра тва ра ец ца ў цэ лую жыц цё вую 
фі ла со фію.

Але на ЦЯ РЭНЦЬ Е ВА

�

Дру ку ец ца ў «Але сі»Дру ку ец ца ў «Але сі»  ��

СКАН ДЫ НАЎ СКАЯ ХАДЗЬ БА:
КА РЫС НА ДЛЯ ЗДА РОЎЯ, ЦУ ДОЎ НА ДЛЯ НА СТРОЮ!

У ЛЮ ТАЎ СКІМ НУ МА РЫ 
ЧА СО ПІ СА «АЛЕ СЯ» ВАС ЧА КА ЮЦЬ:
� Ці ка вая су стрэ ча з cалісткай На цы я наль на га ака дэ-

міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Ак са най Вол ка вай. 
За слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі па дзя лі ла ся ўра жан ня мі аб 
ня даў нім су мес ным вы ступ лен ні з Дзміт ры ем Хва рас тоў скім 
ў лон дан скай Ка ра леў скай опе ры «Ко вэнт-Гар дэн».

� Сё ле та спаў ня ец ца 150 га доў з дня на ра джэн ня су-
свет на вя до ма га мас та ка Льва Бакс та. Пра твор чы шлях і 
не спа дзя ва нас ці лё су гэ та га та ле на ві та га зям ля ка рас каз-
ва ец ца ў ар ты ку ле «Ка зач ная птуш ка Льва Бакс та».

� Каб ве се ла і смач на ад зна чыць Мас ле ні цу, аба-
вяз ко ва па зна ём це ся з ад мыс ло вы мі рэ цэп та мі блі ноў ад 
Ла ры сы Мят леў скай!

Пры ем на га чы тан ня!


