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Вы клік са беВы клік са бе

Мы су стрэ лі ся з 

Аляк санд рам на ста-

ды ё не Чэр вень скай 

СДЮ ШАР пе рад трэ ні-

роў кай «Ко ла са». Па-

куль на по лі зай ма лі ся 

на ву чэн цы спар тыў най 

шко лы, ён ус пом ніў 

свой шлях у фут бол:

— Да гэ та га ві ду 

спор ту я пры ах во ціў-

ся з шас ці га доў. Спа-

чат ку, як і ўсе, га няў 

мяч у два ры з сяб ра мі. 

По тым пай шоў у спар-

тыў ную шко лу. Ма і мі 

пер шы мі трэ не ра мі 

бы лі Аляк сандр Аляк-

санд ра віч Чар на вец 

і Аляк сандр Іва на віч 

Ба ло цін. У пят нац цаць 

га доў мя не за пра сі лі ў 

Рэс пуб лі кан скае ву чы-

лі шча алім пій ска га рэ-

зер ву...

Аляк сандр па спеў 

па гу ляць за не каль кі 

ка ман даў, ся род якіх вя до мыя 

«Ды на ма» (Мінск), «Ві цебск», 

«Бел шы на» (Баб руйск). Амаль 

год вы сту паў за сла вац кі клуб 

дру гой лі гі «Ла ка ма тыў». Ад-

нак усё гэ та — прос та фак ты з 

бія гра фіі, лі чыць фут ба ліст. Яго 

дэ віз — жыць тут і ця пер. А да 

мі ну ла га трэ ба вяр тац ца, толь кі 

каб не паў та раць па мы лак...

Пас ля ўзлё таў і па дзен няў 

Аляк сандр Мрын скі вы ра шыў 

вяр нуц ца на ра дзі му, дзе яго за-

пра сі лі стаць трэ не рам ка ман ды 

«Ко лас».

— Я вель мі доў га ду маў пе-

рад тым, як зга дзіц ца, — рас-

каз вае ён. — Ба чыў: чэр вень скі 

фут бол трэ ба ра та ваць. У хлоп-

цаў — гуль цоў ка ман ды — ня ма 

па трэб най пад рых тоў кі. А я прай-

шоў доб рую фут боль ную шко лу, 

пра ца ваў з пра фе сій ны мі трэ не-

ра мі. Ра шэн не ў ней кай сту пе ні 

бы ло для мя не пэў ным вы клі кам. 

Ці здо лею на ву чыць ін шых та му, 

што сам ве даю? Ці па чу юць мя-

не? А па коль кі я мак сі ма ліст па 

жыц ці, то «Ко лас» у чэм пі я на це 

Мін скай воб лас ці ха чу да вес ці 

ме на ві та да за ла тых ме да лёў. 

Ін шы ва ры янт, на ват дру гое мес-

ца, мя не не за да валь няе. Інакш 

на гі на гэ тым по лі ма ёй больш 

не бу дзе.

— Скла да на су мя шчаць ро лі 

на па да юча га ФК «Уз да», гуль-

ца і трэ не ра «Ко ла са»?

— У «Ко ла се» ў мя не ёсць 

доб ры па моч нік — Ілья Пры ты-

ка. Па куль я на по лі, ён со чыць 

за ма люн кам гуль ні, пры мае 

ра шэн ні па за ме нах. Праз за-

ня тасць у ФК «Уз да» гу ляць да-

во дзіц ца два вы хад ныя за пар. 

Зра зу ме ла, ах вя рую не толь кі 

ча сам, але дзесь ці і зда роў ем, 

бо на груз кі вя лі кія. Але шля ху 

на зад ня ма. І я зраб лю ўсё маг-

чы мае для да сяг нен ня мэ ты. 

Мае гуль цы, спа дзя ю ся, так са-

ма.

— Што па тра бу е це ад іх?

— У пер шую чар гу са ма ад-

да чы. Ка лі яны бу дуць руп лі ва 

пра ца ваць, цяр пець, са сця ты мі 

зу ба мі іс ці на пе рад, то ўсё атры-

ма ец ца. Я заў сё ды ка жу: фут бол 

ба чыць усё і шчод ра ад дзяч вае 

за ста ран насць. Зрэш ты, вы нік 

не так важ ны, як ра зу мен не та го, 

што ты ро біш на по лі. Для мя-

не вя лі кая роз ні ца, ка лі хлоп цы 

пе ра маг лі, але пры гэ тым ледзь-

ледзь ад бе га лі, а ка лі прай гра лі, 

зра бі лі ўсё пра віль на і бі лі ся да 

апош ня га.

— Ці за да во ле ны пад бо рам 

гуль цоў у ка ман дзе?

— Так. Я лі чу, што ўда ло ся 

са браць моц ны склад. Гэ та ў пе-

ра важ най боль шас ці мяс цо выя 

хлоп цы, як во пыт ныя, так і мо-

ладзь. Ка неш не, пэў ныя па зі цыі 

ўзмац ня юць ле гі я не ры (гуль цы 

з-за ме жаў ра ё на. — Аўт.). Але 

па пра ві лах у агуль най за яў цы 

на чэм пі я нат іх да зва ля ец ца 

мець уся го пяць, а на матч мож-

на ад на ча со ва за яў ляць толь кі 

трох.

— Трэ ні роў кі «Ко ла са». Якія 

яны?

— Для кож най рых тую план. 

Да мя не тут ні хто гэ тым не зай-

маў ся: хлоп цы прос та пры хо дзі лі, 

дзя лі лі ся на дзве ка ман ды і гу ля-

лі па між са бой. Ця пер трэ ні роў кі 

пра хо дзяць два ра зы на ты дзень, 

у не каль кі эта паў. Вы-

кон ва ем прак ты ка ван-

ні на ка ар ды на цыю для 

ба лан су це ла, бе га вую 

раз мін ку з эле мен та мі 

рас цяж кі, по тым мак сі-

маль ную рас цяж ку, на 

якую ідзе шмат ча су. 

Бы вае, што адзін парт-

нёр ця гае на са бе ін ша-

га. Та кім чы нам на гру-

жа юц ца ўсе част кі це ла. 

Пас ля стаў лю гуль цоў 

па сва іх па зі цы ях, як я 

гэ та ба чу. Прак ты ку ем 

гуль ню ру ка мі, за бі ван-

не мя ча ў ва ро ты га ла-

вой... Ха чу, каб хлоп цы 

не прос та бе га лі, а яшчэ 

і ду ма лі, ву чы лі ся пры-

маць хут кія ра шэн ні. 

Шмат хто лі чыць, што 

фут бол — адзі нац цаць 

на адзі нац цаць хлоп-

цаў, якія ка ча юць мяч 

па по лі. Але на са мрэч 

гэ та вель мі скла да ны 

від спор ту, дзе ўсё за ле жыць ад 

га ла вы, а но гі — уся го толь кі ін-

стру мент.

— Фут бол — гэ та шоу?

— Без умоў на. Мы гу ля ем у 

пер шую чар гу для ба лель шчы-

каў. Та му што, ка лі б мы на по лі 

прос та «ка ча лі ва ту», я на іх мес-

цы больш бы і не вяр нуў ся на ста-

ды ён. Гу ляць трэ ба так, каб пас ля 

мат ча кож ны прый шоў да до му, 

да сва іх сяб роў і ска заў: «Быў на 

фут бо ле, мне так спа да ба ла ся. 

На шы та кія ма лай цы, зма га юц-

ца, б'юц ца — пры ем на гля дзець». 

І на ступ ны раз гле да чоў бы ло б 

у ра зы больш. Так і збі ра юц ца 

ста ды ё ны.

— Шмат ча го за ле жыць не 

толь кі ад пад трым кі ба лель-

шчы каў, але і ад псі ха ла гіч на га 

на строю гуль цоў...

— Са праў ды так! Та му пе рад 

са мым мат чам мы ся да ем у раз-

дзя валь ні і ад ну хві лі ну маў чым. 

У гэ ты час кож ны ду мае пра 

сваё. По тым я за ра джаю хлоп-

цаў на эмо цыі. Ка жу пра тое, што 

трэ ба па каз ваць пры го жую гуль-

ню, зма гац ца за пе ра мо гу, ад чу-

ваць ся бе най леп шы мі. Пра тое, 

што мы па він ны з'яд нац ца, бо 

мы — ад на сям'я. Так што хлоп-

цы ў мя не вы хо дзяць на по ле з 

агень чы кам у ва чах. І я гэ тым 

га на ру ся.

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка 

ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ты ўдзель ні ца і пе ра-

мож ца роз ных маш таб ных 

спа бор ніц тваў, у тым лі ку 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі па су-

час ных тан цах, ар га ні за тар-

ка шоу-бат ла «Тан ца валь ны 

на каўт», ства раль ні ца жа но-

ча га тан ца валь на га пра ек та 

Sugar. Дух спа бор ніц тва не 

знік да гэ туль?

— Чэм пі я на ты, пры за выя 

мес цы мне бы лі ці ка выя, ка лі 

я ха це ла пра дэ ман стра ваць 

ін шым: вось, гля дзі це, як я 

ма гу. З ча сам гэ та жа дан не 

прай шло. Хоць нель га ска-

заць, што ся род тан цо раў ня-

ма кан ку рэн цыі. У Мін ску мы 

ад но ад на го ве да ем, хо дзім 

на ту соў кі, ме ра пры ем ствы, 

ацэнь ва ем уз ро вень май стэр-

ства. Але я люб лю тан ца ваць 

больш, чым пе ра ма гаць. Та му 

кан цэнт ру ю ся на са ма раз віц-

ці, ад даю доб рую энер ге ты ку 

ін шым лю дзям на рэ пе ты цы ях 

і май стар-кла сах.

— Як ства ра ец ца та нец?

— Заў сё ды аба пі ра ю ся на му зы ку. У кож на га трэ ка свой на строй, і я 

па чы наю вы дум ляць пад яго роз ныя кам бі на цыі. Ці прос та па чы наю фрыс-

тай ліць. Тыя ру хі, якія спа да ба лі ся, за па мі наю і раб лю ха рэа гра фію. Ра ней 

неш та ства ра ла ў га ла ве, ад нак за раз лі чу, што трэ ба ра біць та нец, сто я чы 

ў за ле. А яшчэ я тан цую з усмеш кай!

— Ёсць мер ка ван не, што дэ нсхол — вы ключ на для дзяў чат. 

Гэ та так?

— Не зу сім. У асноў ным хо дзяць яны, але на вед ва юц ца і хлоп цы. У тан-

цы ня ма по лу і ўзрос ту, гэ та стэ рэа тып. Мне па да ба ец ца наш час, бо за раз 

сцёр тыя ме жы сты ляў. Мож на кам бі на ваць на прам кі, вы каз ваць роз ныя 

эмо цыі. Лю дзі ўсё менш ду ма юць: «Я не зма гу», час цей бя руць і ро бяць. 

Мно гія ву чац ца тан ца ваць з ну ля, і ка лі ў ад на го ча ла ве ка це ла мо жа быць 

плас тыч ным ад пры ро ды, дру го му трэ ба бу дзе пры клас ці шмат на ма ган-

няў дзе ля доб ра га вы ні ку. Та кія мэ та на кі ра ва ныя і пра ца здоль ныя лю дзі 

час цей за ўсё і да бі ва юц ца пос пе хаў у на шай сфе ры.

— Як ты па вы ша еш свой пра фе сій ны ўзро вень?

— Ка лі хо чаш раз ві вац ца, трэ ба вы ка рыс тоў ваць лю быя маг чы мас ці. 

На ват ка лі мне не па ду шы які-не будзь на пра мак, усё роў на спра бую тан-

ца ваць, пе рай маць ней кія ру хі. Так па-ін ша му гля дзіш на сваё це ла. Лі чу, 

што ця пер ляг чэй пра ка чаць свой скіл (умен не, май стэр ства, на вык. — 

Аўт.). Ка лі па чы на ла зай мац ца, не бы ло ні май стар-кла саў, ні ла ге раў, ні 

фес ты ва ляў і ту со вак. А за раз — на лю бы густ! У Бе ла ру сі вель мі доб рыя 

маг чы мас ці для рэа лі за цыі 

тан ца валь ных здоль нас цяў.

— Яшчэ хо дзіш у трэ на-

жор ную за лу?

— За апош ні час бы ла толь-

кі адзін раз, ды і тое не ве да-

ла, што там ра біць. Ра зу ме еш, 

ка лі тан цу еш кож ны дзень на 

пра ця гу дзе ся ці га доў, та бе 

ні я кая ін шая на груз ка на ар-

га нізм не па трэб ная. Ды ў хар-

ча ван ні я ся бе не стрым лі ваю, 

ем усё, што хо чац ца.

— А чым зай ма еш ся ў 

дні, ка лі не тан цу еш? Та кія 

ўво гу ле ёсць?

— Люб лю ву чыц ца, пры-

чым уся му. На прык лад, ад-

ной чы мне ста ла ці ка ва, як 

ро бяць у са ло нах пры га жос ці 

ма ні кюр — на ву чы ла ся. Пас-

ля — як дзяў ча ты на рошч ва-

юць вей кі, ця пер я ма гу ра-

біць і гэ та. Шыць, вя заць — 

лёг ка! Заў сё ды ка жу, што, 

ка лі ча гось ці не ўмею, аба-

вяз ко ва на ву чу ся! Воль на га 

ча су амаль што ня ма: акра мя 

та го, што ву чу тан цам ах вот-

ных у не каль кіх сту ды ях, я 

яшчэ вы кла даю анг лій скую 

мо ву ў ан лайн-шко ле.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

«ЛЮБ ЛЮ «ЛЮБ ЛЮ 
ТАН ЦА ВАЦЬ ТАН ЦА ВАЦЬ 

БОЛЬШ...»БОЛЬШ...»

Фут бол — гэ та жыц цё. Так ду ма юць тыя, хто не мо жа ўя віць 

ся бе па-за спа бор ніц тва мі і трэ ні роў ка мі. Так ду мае 28-га-

до вы Аляк сандр МРЫН СКІ — гу лец ФК «Уз да» (дру гая лі га 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі), жы хар Чэр ве ня, гу лец і трэ нер мяс цо-

вай ама тар скай фут боль най ка ман ды «Ко лас». Ён не толь кі 

цал кам вы клад ва ец ца на по лі. Ён ста віць са бе як трэ не ру 

ўльты ма тум: «Аль бо да вод жу хлоп цаў да пе ра мо гі, аль бо 

ма ёй на гі на ста ды ё не больш не бу дзе».

ДА ВЕС ЦІ «КО ЛАС» 
ДА ЗО ЛА ТА

«Для мя не вя лі кая роз ні ца, 
ка лі хлоп цы пе ра маг лі, 
але пры гэ тым ледзь-ледзь 
ад бе га лі, а ка лі прай гра лі, 
зра бі лі ўсё пра віль на 
і бі лі ся да апош ня га».

«Ха чу, каб хлоп цы 
не прос та бе га лі, а яшчэ 
і ду ма лі, ву чы лі ся пры маць 
хут кія ра шэн ні».

«На са мрэч гэ та вель мі 
скла да ны від спор ту, 
дзе ўсё за ле жыць ад га ла вы, 
а но гі — уся го толь кі 
ін стру мент».

ГЭ ТА ТРЭ НЕР СКАЯ 
ЗА ДА ЧА 

ПА МАК СІ МУ МЕ


