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РА МОН КІ 
АД НЕ ЗНА ЁМ ЦА

Бу кет ра мон каў. Прос-
та так. Ад не зна ём ца. 
Пры ем на. Ка лі з ра ні цы 
на строй быў дрэн ны, то 
за раз ён умо мант пад-
ня ўся... Не зна ё мец? З 
ім кож ны дзень пе ра хо-
дзім ву лі цу ў адзін і той 
жа час. Не ве даю, як 
зваць, але ве даю, што 
та кіх хлоп цаў рэд ка су-
стрэ неш.

З дзя цін ства мне ка за-
лі, што я маю вя лі кі рост... 
На коль кі ўсе па мы ля лі ся, я 
зра зу ме ла, ка лі ад ной чы ў 
ча кан ні зя лё на га ко ле ру не 
спы ніў ся ка ля мя не «Дядзь ка 
Сцё па» ХХІ ста год дзя. Вы шэй 
за мя не ці не на тры га ла вы. З 
«вя лі кі мі ва чы ма» я кро чы ла 
па ву лі цы, на зі ра ю чы, як ён, 
не спя ша ю чы ся, ідзе. У той 
дзень я да ве да ла ся аб вы ні-
ках аба вяз ко вай кант роль най. 
Ра дас ці не бы ло кан ца. Дзень 
прай шоў на па зі ты ве.

Ра ні ца. Пе ша ход ны пе ра-
ход. Ча кан не. Ад не спа дзя-
ван ня я ледзь утры ма ла ся 
на на гах. Двух мет ро вы юнак 
зноў по бач. На ват усміх нуў ся, 
ка лі я са здзіў лен нем на яго 
па гля дзе ла. Ямач кі на шчо-
ках. На за ня тках я толь кі тым 
і зай ма ла ся, што ма ры ла.

Вы хад ны дзень. Спя ша-
ю ся ў біб лі я тэ ку. Поў нас цю 
па глы бі ла ся ў дум кі. Ні ко га 
не за ўва жаю по бач. Пе рад 
ма ім тва рам дзве ры ад чы-
ня юц ца, я на ват не па спе ла 
пра цяг нуць ру ку са ма. Праз 
не каль кі хві лін да мя не да хо-
дзіць тое, што ад бы ло ся: су-
стрэ ла джэнтль ме на і на ват 
не па дзя ка ва ла яму. Азі ра ю-
ся. Ну прос та не ве ра год на! 
Зноў ён.

Па ня дзе лак. Пе ша ход ны 
пе ра ход. Не ве даю ча му, але 
юна ка я не ўба чы ла. Пас ля 
за ня ткаў да ве да ла ся, што 
мая ба бу ля за хва рэ ла. Сэр-
ца ў пят кі. Па вы ша ны ціск. 
На строй знік зу сім. Ве ча рам 
бы ло цяж ка за снуць, як ні ста-
ра ла ся.

Зноў ра ні ца. Без усмеш кі. 
Ня ма і май го не зна ём ца. Пе-
ра жы ваю, як ні дзіў на.

Пер шая дум ка, ка лі пра-
чну ла ся: спаз ня ю ся. Вось 
та бе і спорт ра ні цай, як ма-
ры ла! Ад нак у свят ла фо ра 
ін шыя, на пэў на, дум кі на конт 
гэ та га. Спы ні ся. Па раз ва жай 
пра жыц цё. Ад не куль з'я віў ся 
во дар кве так. І зноў, як з-пад 
зям лі, вы рас юнак. Мне ста ла 
спа кай ней на ду шы. Пра цяг-
вае бу кет:

— Усміх ні ся! Гэ та та бе да 
тва ру!

Ні ко лі ра ней мне не пры хо-
дзі ла ся су стра каць хлоп цаў, 
якія раз маў ля юць па-бе ла-
рус ку. Мя не здзі ві ла гэ та не 
менш, чым бу кет ра мон каў. 
Прос та так. Ад не зна ём ца. 
Пры ем на.

Гэ ты хло пец пры но сіць 
мне спа кой. Ка лі мы пе ра хо-
дзім ву лі цу ра зам — у мя не 
бу дзе вы дат ны дзень, ка лі не 
— неш та пой дзе не так. Ён 
стаў част кай май го жыц ця. І 
кож ны дзень, сто я чы на пе-
ра хо дзе, я ў дум ках ва ра жу 
на ра мон ках: прый дзе ці не 
прый дзе?..

Ка ця ры на ЛЯ СУН.

Кі берс порт, або кам-
п'ю тар ны спорт — мо-
ла дзе вы від спор ту, за-
сна ва ны на спа бор ніц-
твах па кам п'ю тар ных 
гуль нях. Як і ў тра ды-
цый ных ві дах спор ту, 
гуль цы і ка ман ды вы-
сту па юць на пра фе сій-
ным, паў пра фе сій ным 
і ама тар скім уз роў нях. 
Сён ня кі берс порт мае 
ста тус афі цый на га ў не-
каль кіх кра і нах све ту і 
пра цяг вае за ва ёў ваць 
па зі цыі. Але ра зам з 
тым уз рас тае і шэ раг 
су пя рэч нас цяў, што яго 
да ты чац ца.

«ЗА» І «СУПРАЦЬ»
Кам п'ю тар ныя спа бор-

ніц твы пра вод зяц ца па ўсім 
све це, у тым лі ку і між на-
род ныя. А па ча ло ся ўсё з 
вы ха ду куль та вай гуль ні 
Doom, якая да ла маг чы-
масць удзель ні чаць у ёй ад-
на ча со ва мност ву гей ме раў, 
пад клю ча ных да ла каль най 
сет кі ці да ін тэр нэ ту, у рэ жы-
ме рэ аль на га ча су. Вы лі ла ся 
ўсё гэ та ў ства рэн не пер шай 
«афі цый най» кі берс пар тыў-
най ар га ні за цыі — у 1997 
го дзе ў ЗША з'я ві ла ся фе-
дэ ра цыя кі берс парт сме наў 
Cyberathlete Professіonal 
League (CPL).

З тых ча соў пы тан не аб 
пры знан ні спа бор ніц тваў 
па кам п'ю тар ных гуль нях 
са праўд ным ві дам спор ту 
паў стае рэ гу ляр на. На ка-
рысць пры во дзіц ца мност ва 
ар гу мен таў: гэ та і пра вя дзен-
не, як у лю бым ін шым ві дзе 
спор ту, ад бо рач ных ту раў 
на пя рэ дад ні, і жорст кі рэг-
ла мент, і на яў насць шэ ра гу 
кі берс пар тыў ных дыс цып лін, 
і ўзна га ро ды, і на ват між на-
род ны фар мат пра вя дзен ня 
не ка то рых спа бор ніц тваў. 
Але па куль што ў свя до мас-
ці знач най част кі гра мад ства 
пры ўзгад ван ні спор ту ўзні-
ка юць зу сім ін шыя аса цы я-
цыі, да лё кія ад кам п'ю тар ных 
гуль няў. З ін ша га бо ку, не 
ўсе мо гуць зра зу мець, ча му 
шах ма ты — так са ма спорт?

ПА СПЯ ША ЛІ СЯ 
З ПРЫ ЗНАН НЕМ

Тым не менш ёсць кра і ны, 
дзе кам п'ю тар ныя спа бор ніц-
твы ві та юц ца на са мым вы-
со кім уз роў ні. На прык лад, 
у Ка рэі ад на з дыс цып лін 
(а ме на ві та StarCraft: Brood 
War) бы ла пры зна на на цы я-
наль ным ві дам спор ту.

Па спра ба ва ла па ка заць 
ся бе пе ра да вой кра і най і Ра-
сія. 22 са ка ві ка 2001 го да ў 
на шых су се дзяў бы ла за рэ-

гіст ра ва на Фе дэ ра цыя кам-
п'ю тар на га спор ту Ра сіі. А ў 
2004 го дзе Ра сій ская Фе дэ-
ра цыя ста ла пер шай кра і най, 
якая пры зна ла кам п'ю тар ныя 
спа бор ніц твы афі цый ным ві-
дам спор ту. Але му зы ка гра-
ла ня доў га: праз коль кі га доў 
кі берс порт быў вы клю ча ны з 
Усе ра сій ска га рэ ест ра ві даў 
спор ту з той пры чы ны, што 
ён не ад па вя даў не аб ход-
ным для зна хо джан ня ў рэ-
ест ры кры тэ ры ям. Але гэ та 
не пе ра шка джае кі берс пор-

ту пры сут ні чаць у пе ра лі ку 
ві даў спор ту для ўвя дзен ня 
ў дзяр жаў ныя пра гра мы фі-
зіч на га вы ха ван ня на сель-
ніц тва.

ПРЫ ВІД 
БЕ ЛА РУС КАЙ 
ФЕ ДЭ РА ЦЫІ

На пра сто рах ін тэр нэ ту 
мож на знай сці ня ма ла спрэ-
чак па між гей ме ра мі на конт 
та го, ці іс нуе ў Бе ла ру сі та кая 
з'я ва, як кі берс порт. Ад нак 
пры ўсім жа дан ні пра грэс не 
мо жа абы хо дзіць бо кам на шу 
кра і ну — у Бе ла ру сі ўжо на-
ліч ва ец ца больш за 10 ты сяч 
пры хіль ні каў кам п'ю тар ных 
біт ваў.

Сё ле та ў кра са ві ку пер-
шы сак ра тар ЦК БРСМ Ігар 
Бу зоў скі за явіў пра маг чы-
масць ства рэн ня ў Бе ла ру сі 
фе дэ ра цыі кі берс пор ту. Ці-
ка ва, што та кая ар га ні за цыя 
ўжо бы ла ство ра на ра ней. 
Бе ла рус кая фе дэ ра цыя кам-
п'ю тар на га спор ту за рэ гіст-
ра ва на яшчэ 23 лі пе ня 2002 
го да пры пад трым цы мі ніс-

тэр стваў спор ту і ту рыз му, ін-
фар ма цыі, аду ка цыі, шэ ра гу 
кам п'ю тар ных клу баў і ін шых 
ар га ні за цый. Фе дэ ра цыя ме-
ла за мэ ту са дзей ні чан не 
раз віц цю вы шэй на зва на га 
ві ду спа бор ніц тваў. Але на 
сён няш ні дзень БФКС не вы-

яў ляе ні я кіх пры кмет свай го 
іс на ван ня. І кі берс порт у на-
шай кра і не раз ві ва ец ца дзя-
ку ю чы пры ват ным на ма ган-
ням. У Бе ла ру сі адзі ным яго 
па пу ля ры за та рам на зы вае 
ся бе іні цы я ты ва TechLabs 
Cup CІS, якая зай ма ец ца 
ар га ні за цы яй буй ней шай 
ІТ-па дзеі на пра сто ры СНД 
— Між на род на га кі бер фес-
ты ва лю TECHLABS CUP. 
Фес ты валь пра хо дзіць у Бе-
ла ру сі, Ка зах ста не, Ра сіі і 
Укра і не, а так са ма пры ваб лі-

вае гас цей з кра ін Ус ход няй і 
За ход няй Еў ро пы і ЗША. Сё-
ле та фі нал TECHLABS CUP 
BY 2013 прай шоў у Мін ску 
18 мая, са браў шы ка ля вась-
мі ты сяч гле да чоў.

«РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА,
АЛЕ АД СТАЕ»

Ды рэк тар TechLabs Cup 
CІS Аляк сей Бур ды ка ка жа, 
што ўзро вень бе ла рус ка га 
кі берс пор ту ў па раў на нні з 
укра ін скім і ра сій скім па куль 
што ад стае.

— У нас на шмат менш 
пра фе сій ных ка ман даў, 
менш спон са раў. Ёсць, вя-
до ма, кам п'ю тар ныя клу бы, 
але маг чы масць да кра нуц-
ца да кам п'ю тар на га спор-
ту не толь кі пра фе сі я на лам, 
але і ама та рам дае толь кі 
TECHLABS CUP.

Па сло вах Аляк сея Бур-
ды кі, пад час ар га ні за цыі 

фес ты ва ляў ня рэд ка ўзні-
ка юць праб ле мы з ад мі ніст-
ра тыў ным рэ сур сам, та му 
што не ўсе ра зу ме юць, што 
та кое кі берс порт. Але сё ле-
та ме ра пры ем ства ўпер шы-
ню атры ма ла дзяр жаў ную 
пад трым ку з бо ку БРСМ, і 
ар га ні за та ры спа дзя юц ца 
на да лей шае з ім су пра цоў-
ніц тва.

Ма ла ды бе ла рус кі кі бер-
с парт смен Кі рыл Ка чын скі ка-
жа, што кам п'ю тар ны спорт у 
Бе ла ру сі пра грэ суе. Па сло-
вах Кі ры ла, ка лі ра ней уво-
гу ле не бы ло ні я кіх «штурш-
коў», то за раз па сту по ва 
з'яў ля юц ца но выя гуль цы і 
ка ман ды. На «пра фе сій най» 
гей мер скай «сцэ не» ён ужо 
ка ля го да, а ўво гу ле гу ляе 
сем га доў. Кі рыл не ад на ра зо-
ва ўдзель ні чаў у TECHLABS 
CUP на ча ле бе ла рус кай ка-
ман ды Power Rangers, якая 
ле тась пе ра маг ла на фес ты-
ва лі і атры ма ла маг чы масць 
па ехаць на спа бор ніц твы ў 
Кі тай.

Ма ла ды кі бе рат лет упэў-
не ны, што з ча сам гуль ня 

пе ра стае быць прос та за хап-
лен нем, а дае маг чы масць 
не ча га да сяг нуць, па гля-
дзець свет і па ка заць све ту 
ся бе. Та кая вось маг чы масць 
са ма сцвяр джэн ня. А так са ма 
но вая фор ма ста сун каў па-
між людзь мі.

— Для мя не гэ та хо бі, — 
тлу ма чыць Кі рыл. — Мне 
пры ем на ба віць час з сяб-
ра мі та кім чы нам. Хоць у 
кож на га тут свае мэ ты: нех-
та хо ча да сяг нуць вы со кіх 
вы ні каў, а нех та — за ра біць 
гро шай.

Хло пец спа дзя ец ца вы-
вес ці сваё за хап лен не ў ранг 
пра фе сій на га за ня тку.

— Ха це ла ся б звя заць 
жыц цё з DOTA ІІ (кам п'ю-
тар ная ка манд ная гуль ня. — 
Аўт.). Мне ця пер 17 га доў, 
гэ та та кі ўзрост, ка лі мож на 
«ўзяць» яшчэ шмат вяр шы-
няў у кі берс пор це.

АД ГУЛЬНІ 
ДА ХВА РО БЫ...

Вя до ма, у кож на га ча ла-
ве ка свае за хап лен ні і сфе-
ры, дзе ён мае маг чы масць 
ся бе прая віць. Без умоў на, 
на яў насць лю бі май спра вы 
на дае сэнс жыц цю. Але ка лі 
гэт кай спра вай ста но вяц ца 
кам п'ю тар ныя гуль ні, ма ла 
хто мо жа стры мац ца, каб не 
на зваць за хап лен не хва ро-
бай. Вось і Кі рыл Ка чын скі з 
су мам рас па вя дае:

— Са мая вя лі кая праб ле-
ма ў тым, што баць кі боль-
шас ці гуль цоў не пад трым лі-
ва юць іх за хап лен не, маў ляў, 
тыя па дзе сяць га дзін за су ткі 
ся дзяць за кам п'ю та ра мі.

Са праў ды, праб ле ма кам-
п'ю тар най за леж нас ці ся род 
мо ла дзі паў стае ўсё больш 
вост ра. Сён ня на ват двух- і 
трох га до выя дзе ці ўпраў ля-
юц ца з тэх ні кай на «раз — 
два» і, вя до ма ж, не аб мі на-
юць ува гай ві дэа гуль ні.

У ды рэк та ра TechLabs 
Cup CІS Аляк сея Бур ды кі на 
гэ ты конт ёсць сваё мер ка-
ван не:

— Без умоў на, гэ та праб-
ле ма, ка лі дзі ця дзе сяць га-
дзін за пар гу ляе ў кам п'ю-
тар ныя гуль ні. І яго ні чо га 
не ці ка віць, акра мя гуль няў. 
Вы сно ва, якая на прош ва-
ец ца — пе рад ва мі ча ла век 
за леж ны. Але мож на за да ц-
ца пы тан нем: што ро бяць 
баць кі, ка лі дзі ця трап ляе 
ў за леж насць ад кам п'ю та-
ра? Ча му яны не раз ві ва юць 
дзі ця ў ін шых на прам ках, не 
аб мя жоў ва юць яго, на да юць 
яму ма ла ўва гі? Кам п'ю тар-
ныя гуль ні — гэ та та кая ж 
част ка на ша га паў ся дзён на-
га жыц ця, як пра гляд тэ ле ві-
за ра ці гуль ні ў два ры. Але 
толь кі част ка...

АМАЛЬ ШТО 
НАР КО ТЫК

Псі хо лаг Анд рэй Чар няў-
скі ка мен туе з'я ву кі берс пор-
ту з пра фе сі я наль на га пунк ту 
гле джан ня.

— За леж насць — гэ та на-
зой лі вая па трэ ба ў пэў ных 
дзе ян нях, ня гле дзя чы на не-
спры яль ныя на ступ ствы ме-
ды цын ска га, псі ха ла гіч на га 
ці са цы яль на га ха рак та ру. 
У асно ве кі берс пор ту — за-
леж насць ад кам п'ю тар ных 
гуль няў, якая фар мі ру ец ца 
да стат ко ва хут ка і бліз кая да 

нар ка тыч най за леж нас ці. Ча-
ла век вы дат коў вае ўсё больш 
ча су на гуль ню, спы нен не 
якой вы клі кае ў яго «сін дром 
ад ме ны», што су пра ва джа ец-
ца раз драж нё нас цю, не па ко-
ем, дэ прэ сі яй, жа дан нем зноў 
па глы біц ца ў вір ту аль ны свет, 
каб па зба віц ца не га тыў ных 
ад чу ван няў.

Ча му мы не га во рым пра 
за леж насць ад «тра ды цый-
на га» спор ту, ка лі ча ла век 
га дзі на мі зай ма ец ца ў спарт-
за ле? Спра ва ў тым, што ў 
гэ тым вы пад ку ча ла век не 
мае ідэі «фікс» іс ці ў спарт-
за лу. Гэ та, хут чэй, свя до мае 
ра шэн не, у цэнт ры яко га — 
пэў ная мэ та. Час та не аб ход-
на пе ра маг чы са мо га ся бе, 
пры му сіць на вед ваць спар-
тыў ную сек цыю, тым са мым 
аб мя жоў ва ю чы ся бе ў ін шых 
за ня тках і ў аса біс тым ча се. 
Спорт не з'яў ля ец ца за леж-
нас цю, та му што кі нуць трэ-
ні роў кі не ўяў ляе цяж кас ці. А 
са праўд ная за леж насць мае 
на ўва зе не маг чы масць ад-
маў лен ня ад ча гось ці. Та му 
кі берс порт, на маю дум ку, ні-
чо га агуль на га з са праўд ным 
спор там не мае.

У ад роз нен не ад «звы чай-
на га», кам п'ю тар ны спорт не 
раз ві вае ар га нізм ні фі зіч на, 
ні ін тэ ле кту аль на. На ад ва-
рот, да ка за на, што за хап лен-
не кам п'ю тар ны мі гуль ня мі 
стрым лі вае ін тэ ле кту аль нае 
раз віц цё.

Сён ня па ле мі ка аб тым, ці 
з'яў ля ец ца кі берс порт за леж-
нас цю, пра цяг ва ец ца. Але 
ёсць кры тэ рыі, па якіх мож-
на вы зна чыць, ці за ле жыць 
ча ла век ад кам п'ю та ра. Гэ-
та не жа дан не ада рвац ца ад 
ра бо ты ці гуль ні за кам п'ю-
та рам, раз драж нен не пры 
пры му со вым яго ад клю чэн ні, 
не маг чы масць спла на ваць 
за кан чэн не се ан са ра бо ты ці 
гуль ні за кам п'ю та рам, іг на-
ра ван не хат ніх спраў, служ-
бо вых аба вяз каў, ву чо бы 
пад час гуль ні, па гар джан не 
ўлас ным зда роў ем, гі гі е най і 
сном на ка рысць кам п'ю та ра 
і гэ так да лей.

Пры на яў нас ці вы шэй зга-
да ных сімп то маў мож на га-
ва рыць аб за леж нас ці. Ёсць 
шэ раг пры кла даў та го, як 
лю дзі па мі ра лі за кам п'ю та-
рам ці за бі ва лі бліз кіх з-за 
та го, што тыя за ба ра ня лі ім 
гу ляць, не ка жу чы ўжо аб іх 
ня здоль нас ці да нар маль на-
га іс на ван ня ў гра мад стве. 
Та му, на прык лад, баць кам 
не аб ход на ве даць, што кам-
п'ю тар ная за леж насць фар-
мі ру ец ца тым хут чэй, чым 
ра ней дзі ця па чы нае ба віць 
час пе рад ма ні то рам. У пра-
цэ се раз віц ця дзі ця пра хо-
дзіць пас ля доў ныя ста дыі, 
для кож най з якіх ха рак тэр-
ны свой від дзей нас ці: для 
да школь ні ка — тра ды цый-
ная гуль ня з ад на год ка мі, 
для ма лод ша га школь ні ка 
— ву чэб ная дзей насць, для 
пад лет ка — ак тыў ныя ста-
сун кі з ра вес ні ка мі. Ка лі 
пад мя ніць гэ тыя ста дыі гуль-
нёй на кам п'ю та ры, то дзі ця 
бу дзе мець псі ха ла гіч ныя 
праб ле мы, што пры вя дзе 
да са цы яль най дэ за дап та-
цыі. Та му час та ві на за гуль-
ня вую за леж насць дзя цей 
кла дзец ца на са міх баць коў, 
якія кам п'ю та рам пад мя ня-
юць пра цэс вы ха ван ня. Для 
дзя цей 6-7-га до ва га ўзрос ту 
час зна хо джан ня за кам п'ю-
та рам не па ві нен пе ра вы-
шаць 10 хві лін, для дзя цей 
8-11 га доў — 15-20 хві лін, а 
для пад лет каў да стат ко ва 30 
хві лін.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

КІ БЕРС ПОРТ: РАЗ ВІ ВАЦЬ ЦІ ЗА БА РА НЯЦЬ?
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Па куль што ў свя до мас ці знач най част кі гра мад ства 
пры ўзгад ван ні спор ту ўзні ка юць зу сім ін шыя 
аса цы я цыі, да лё кія ад кам п'ю тар ных гуль няў.

Ча ла век вы дат коў вае ўсё больш ча су на гуль ню, 
спы нен не якой вы клі кае ў яго «сін дром ад ме ны», 
што су пра ва джа ец ца раз драж нё нас цю, не па ко ем, 
дэ прэ сі яй, жа дан нем зноў па глы біц ца ў вір ту аль ны 
свет, каб па зба віц ца не га тыў ных ад чу ван няў.


