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Лю дзі не здар ма ка жуць: «Доб ры 
стыр на вы — па ло ва ад пос пе ху экі-
па жа». Але быць кі раў ні ком у спор це 
над звы чай на скла да на. Бо трэ ба ад-
на ча со ва ве даць спар тыў ную «кух-
ню», быць вы дат ным ме не джа рам, 
ды рэк та рам і ва ло даць лі дар скі мі 
якас ця мі. Усё гэ та доб ра ста су ец-
ца з асо бай прэ зі дэн та Бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі бок са. Ка лісь ці Дзміт рый 
Ці ха мо лаў быў па спя хо вым са вец-
кім бак сё рам, удзель ні чаў у ле ген-
дар ных ба ях СССР — ЗША ў 1974 г., 
але ў алім пій скую збор ную так і не 
тра піў. Ця пер ён ма рыць пры вес ці 
да алім пій скіх ме да лёў сва іх па да-
печ ных. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
су стрэў ся з Дзміт ры ем Паў ла ві чам, 
каб да ве дац ца, ці са праў ды суд дзі 
прад узя та ста вяц ца да бе ла рус кіх 
бак сё раў, у чым сак рэт па пу ляр нас-
ці му ай-тай і ча му пра фе сій ны бокс 
па доб ны да шоу-біз не су.

Мін скі вул кан
— Бе ла рус кія юні ё ры зу сім ня даў на 

вяр ну лі ся з Ро тэр да ма, дзе пра хо дзіў 
мо ла дзе вы чэм пі я нат све ту. Як ацэнь-
ва е це вы ступ лен не спарт сме наў?

— Тры «брон зы» і ча ты ры пя тыя мес цы 
— не бла гія вы ні кі. Трэ ба ра зу мець, што 
фак тыч на за два га ды гэ тыя 18-га до выя 
бай цы па ду жэ юць і ўжо змо гуць прэ тэн да-
ваць на Алім пі я ду ў Рыа-дэ-Жа ней ра. Ва 
ўся кім вы пад ку, кан ку рэн цыя ў асноў най 
ка ман дзе бу дзе.

— Пас ля за кан чэн ня чэм пі я на ту Еў-
ро пы па бок се, які пра хо дзіў у Мін ску, 
прай шло тры ме ся цы. З які мі эмо цы я мі 
ўспа мі на е це хат няе пер шын ство кан-
ты нен та?

— Гэ та быў са праўд ны вул кан. Яр кі мо-
мант у жыц ці, ба га ты на па дзеі, пры го жыя 
баі, су стрэ чы з ці ка вы мі людзь мі. Усе сы-
хо дзяц ца на дум цы, што наш чэм пі я нат 
быў ар га ні за ва ны на вы шэй шым уз роў ні. 
На прык лад, у Ра тэр да ме бы ло шмат па-
ру шэн няў, ня зруч нас цяў. Гэ та да ты чыц ца 
і раз мя шчэн ня, і хар ча ван ня. Па апош нім 
уво гу ле шмат прэ тэн зій. Ледзь не кож ны 
дзень — ма ка ро на. А на сня да нак — толь-
кі яеч ня і сыр! І аб ме жа ван ні па пор цы ях. 
Бак сё ры ха дзі лі га лод ны мі. Хлоп цы, якія 
зга ня лі ва гу, ад да ва лі свае та ло ны ка ле-
гам, каб тыя тро хі пад сіл ка ва лі ся. У нас 
та ко га не бы ло. Ні я кіх та ло наў — пры-
ходзь і еш коль кі ўле зе.

Ку лу ар ныя гуль ні
— У Мін ску бе ла ру сы зда бы лі тры 

«брон зы» і ад но «се раб ро»... якое па-
він на бы ло быць «зо ла там». Згод ны, 
што Ваз ге на Са фар' ян ца па прос ту за-
су дзі лі?

— Ад на знач на, гэ та быў вый гра ны бой. 
Ка лі дэ та лё ва раз гля даць той па яды нак, 
то пер шы раўнд Ваз ген вый граў, дру-
гі — так тыч на гра мат на ад даў, у трэ цім 
ба раць ба бы ла роў ная. Па мыл ка бы ла 
толь кі ў тым, што, ад да ючы дру гі раўнд, ён 
да зво ліў са пер ні ку зла віць ку раж. Ня хай 
ты бу дзеш менш ак тыў ным у ата цы, але 
важ на за хоў ваць іні цы я ты ву, асаб лі ва ў 
кан цы раў нда. На апош ніх се кун дах трэ ба 
бы ло на нес ці не каль кі дак лад ных уда раў, 
але Ваз ген гэ та га не зра біў. Яшчэ трэ ба 
ўліч ваць, што суд дзі на зі ра юць за па ядын-
кам з роз ных ба коў: адзін суд дзя ба чыць 
удар, дру гі — не. Але са мы су пя рэч лі вы 
мо мант — вы яў лен не пе ра мож ца. Кам-
п'ю тар вы пад ко вым чы нам уліч вае тры 
су дзейс кія ра шэн ні з пя ці. Што гэ та за 
пра гра ма? Хто яе на пі саў? Як яна пра цуе? 
Ні хто не ве дае. Уя ві це, па за на тоў ках суд-
дзяў вый грае бак сёр у чыр во ным кут ку 
— 3:2, а кам п'ю тар ад дае пе ра мо гу спарт-
сме ну ў сі нім кут ку — 2:1. Зра зу ме ла, што 
та кі рас клад не мо жа нас за да валь няць. 
Трэ ба пе ра гля даць гэ ту сіс тэ му.

— Ка лі па раў ноў ваць су дзей ства ад-
нос на на шых спарт сме наў на чэм пі я на-
це Еў ро пы і на Алім пі я дзе ў Лон да не, 
ня ма ад чу ван ня дэ жа вю?

— Аб са лют на не. Ма ла та го, я не ўхва-
ляю вы каз ван ні на шых бак сё раў пра тое, 
што на су свет ных і кан ты нен таль ных пер-
шын ствах да Бе ла ру сі ста вяц ца прад узя-
та. Не ка то рым прос та зруч на спіс ваць 

свае ня ўда чы на не спра вяд лі выя су дзейс-
кія ра шэн ні. І па тры я тызм тут зу сім не 
пры чым. Пас ля Алім пі я ды не раз да во дзі-
ла ся чуць не да рэ чную зда гад ку, быц цам 
Азер бай джан за пла ціў 12 млн до ла раў 
за за ла ты ме даль у су пер цяж кай ва зе. 
Ну і дзе «зо ла та»?! Ма ме даў так і за стаў ся 
з «брон зай» (у баі за «брон зу» азер бай-
джан скі бак сёр Тэй мур Ма ме даў пе ра-
мог бе ла ру са Сяр гея Кар не е ва. — Аўт.). 
Усё гэ та ку лу ар ныя, аль бо на ват ка ля ку-
лу ар ныя, гуль ні. Пра фе сі я на лы гэ та ра зу-
ме юць і не звяр та юць ува гі.

Біз нес мен 
у бак сёр скіх паль чат ках

— Дзміт рый Паў ла віч, вы — па спя-
хо вы біз нес мен. Вы ка жу зда гад ку, што 
прад пры маль ніц кая дзей насць да па ма-
гае кі ра ваць фе дэ ра цы яй бок са...

— Вы ма е це ра цыю. Па вя лі кім ра хун ку 
бокс — гэ та і ёсць вы твор часць. Мы рых-
ту ем пра фе сій ных бак сё раў. Яны ў сваю 
чар гу па він ны мак сі маль на ка рыс тац ца 
маг чы мас ця мі, якія пра па ну юць ім фе дэ-
ра цыя і Мі ніс тэр ства спор ту. Дык вось, 
як біз нес мен я дак лад на ўяў ляю — ка му 
пла ціць, ка му не пла ціць, коль кі пла ціць, 
якія ме жы вы зна чаць. Ка лі я прый шоў на 
гэ тую па са ду, то ўвёў рэй тынг бак сё раў, 
які яны па він ны па цвяр джаць, каб атрым-
лі ваць да дат ко вае фі нан са ван не. Важ на, 
каб спарт сме ны ра зу ме лі: толь кі плён ная 
пра ца і ад па вед ныя вы ні кі пры но сяць ма-
тэ ры яль ны да ста так. 

У ма ла до сці, ка лі я пра ца ваў вы клад-
чы кам ва ўні вер сі тэ це, мне не ха па ла гро-
шай, і я пад пра цоў ваў так сіс там. А ка лі 
скон чыў спар тыў ную кар' е ру, быў час, ка лі 
раз гру жаў ва го ны з сол лю. Жыц цё пры-
ву чы ла ца ніць цяж кую пра цу. Я вель мі 
хут ка ад роз ні ваю гуль та ёў ад пра ца ві тых 
спарт сме наў. А гэ та знач на па ляг чае маю 
за да чу. Па да печ ныя ве да юць, што для 
мя не ня ма сло ва «не». А ёсць «Трэ ба па-
ду маць, што мож на зра біць». Та му не ка-
то рым трэ не рам і кі раў ні кам спар тыў ных 
ве дам стваў цяж ка са мной вес ці пе ра мо-
вы. Мно гія за бы ва юць: акра мя та го, што 
я прад пры маль нік, я яшчэ і бак сёр, і свой 
прад мет ве даю доб ра. Мя не вель мі скла-
да на ашу каць.

Віск і пляс кан не 
ў Лас-Ве га се

— Мно гія спарт сме ны пе ра хо дзяць 
у пра фе сій ны бокс, цал кам не рэа лі за-
ваў шы ся бе на ама тар скім уз роў ні. Вы 
ба чы це ў гэ тым праб ле му?

— Без умоў на. Але ў элі ту пра фе сій на га 
бок са так ці інакш трап ля юць спарт сме ны, 
якія ста лі па спя хо вы мі ў ама та рах. Бо пра 
сур' ёз ныя кант рак ты мо жа іс ці га вор ка 
толь кі та ды, ка лі ты ста неш алім пій скім 
чэм пі ё нам, чэм пі ё нам све ту ці ха ця б чэм-

пі ё нам Еў ро пы. А мно гія на шы бак сё ры 
(я маю на ўва зе бе ла рус кіх, ра сій скіх, 
укра ін скіх) ча мусь ці лі чаць, што за мя жой 
яны бу дуць атрым лі ваць боль шыя гро шы, 
пры гэ тым не па ка заў шы доб рых вы ні каў, 
вы сту па ю чы за Ра дзі му. Яны па мы ля юц ца 
— і трап ля юць у су ро выя ўмо вы, дзе яск-
ра ва пра соч ва ец ца тэн дэн цыя: мо жаш — 
зна чыць бу дзеш за раб ляць вя лі кія гро шы, 
не мо жаш — ця бе бу дуць вы ка рыс тоў ваць 
як гар мат нае мя са.

— Пра фе сій ны бокс пры раў ноў ва-
ец ца ледзь не да шоу-біз не су. Ва ша 
стаў лен не да ўсёй гэ тай мі шу ры, якая 
су пра ва джае пра фе сій ныя баі?

— Да вай це бу дзем шчы ры мі, бокс — 
гэ та кроў. Як бы ні ста ві лі ся да та го ці 
ін ша га бак сё ра гле да чы, яны ча ка юць, 
што па яды нак скон чыц ца на каў там. Гэ та 
ж гла ды я тар скія баі. Цал кам пе ра даць гэ-
тую над звы чай ную ат мас фе ру мо жа хі ба 
толь кі Lаs Vegas MGM Grand Arena, дзе 
ад бы ва юц ца так зва ныя «чэм пі ён скія баі». 
Уя ві це, 25 ты сяч гле да чоў! І ўсе «хва рэ-
юць» за ад на го ці дру го га — гу дзяць, сві-
шчуць, пляс ка юць у да ло ні і вар' я це юць 
ад за хап лен ня. Ні ко лі не за ўва жаў у гэ тым 
ча гось ці дрэн на га (за дум лі ва). Ад крой-
це лю бы сайт, пры све ча ны пра фе сій на-
му бок су. Па чы на еш чы таць — за цяг вае, 
за бы ва еш ся на пра цу. Вя до ма, мож на 
прос та гля дзець баі, ве даць ім ёны чэм-
пі ё наў, але, каб глы бо ка ра зу мець бокс, 
трэ ба ва ло даць больш пад ра бяз най ін-
фар ма цы яй. На прык лад, усе ве да юць 
Май ка Тай са на. Ад нак ма ла хто чуў, пра 
яго трэ не ра Кос та Д'а ма та, які адзі ны, хто 
зра зу меў, што гэ ты хло пец не здоль ны 
бак сі ра ваць два нац цаць раў ндаў, але за 
тры ада рве га ла ву лю бо му. Вось Д'а ма та 
і стаў мэ та на кі ра ва на ра біць з яго вель мі 
хут ка га бак сё ра. Па мёр трэ нер, і Тай сан 
стаў прай гра ваць. Вось вам і гіс то рыя. 
І па доб ных у пра фе сій ным бок се вя лі кае 
мност ва.

«Пра вя лі экс пе ры мент — 
жах ну лі ся»

— Ці спра вяд лі ва бу дзе сцвяр джаць, 
што за раз ў Бе ла ру сі му ай-тай больш 
па пу ляр ны за кла січ ны бокс?

— Ду маю, так. Я ўжо не раз ад зна чаў, 
што кла січ ны бокс па ку туе праз не да-
стат ко васць ве даў на шых трэ не раў. Што 
ка заць, ка лі не ка то рыя спе цы я ліс ты не 
здоль ны па тлу ма чыць звы чай на му ча ла-
ве ку роз ні цу па між тай скім і кла січ ным 
бок сам.

— Му ай-тай час та на зы ва юць «кры-
ва вым спор там». Атрым лі ва ец ца, 
ён больш траў ма тыч ны за кла січ ны 
бокс?

— Без умоў на. Што та кое му ай-тай? 
Бі ку ды хо чаш і як хо чаш. Стук ні на гой 
на вод маш у ніж нюю скі ві цу — і га то вы. 
Кла січ ны ж бокс дак лад на рэг ла мен туе 
зо ну ўда раў — толь кі кор пус і ніж няя 
част ка тва ру. Але ў тай скім бок се ёсць 
і ста ноў чыя мо ман ты. Мне па да ба ец ца 
яго фі ла со фія і тое, як трэ не ры яе вы кла-
да юць. Яны шмат чы та юць, пра вод зяць 
раз на стай ныя ры ту а лы, яны ве раць ва 
ўсё гэ та! А на шы трэ не ры, на жаль, ма ла 
што ве да юць пра свой від спор ту. За пы-
тай у іх, ча му лорд Бай ран, Джэк Лон дан 
ці Эр нест Хе мін гу эй зай ма лі ся бок сам, 
хі ба ад ка жуць?! А гэ та гіс то рыя бок са. 
Але і з прак ты кай ёсць ка ла саль ныя праб-
ле мы. Ад ной чы ў нас пра во дзіў се мі нар 
вя до мы ра сій скі спе цы я ліст Ва сіль Фі лі-
мо наў, які чы тае лек цыі ў Між на род най 
ака дэ міі бок са. Мы па пра сі лі яго пра вес ці 
не вя лі кі экс пе ры мент. Ва сіль Іва на віч даў 
за дан не ўдзель ні кам се мі на ра — пра дэ-
ман стра ваць на бак сё рах прак ты ка ван-
ні для ад пра цоў кі пэў ных дзе ян няў. Гэ та 
быў жах! Трэ не ры эле мен тар на не ве да-
лі, як па ста віць удар, як па він ны ста яць 
но гі і ку ды трэ ба пе ра но сіць ва гу це ла. 
А яны ж атры ма лі вы шэй шую спар тыў ную 
аду ка цыю! Зна чыць, та кія па тра ба ван ні 
бы лі да за лі каў і іс пы таў. Та му ця пер мы 
ак тыў на ўза е ма дзей ні ча ем з уні вер сі тэ-
там фіз куль ту ры: уно сім пэў ныя зме ны ў 
ву чэб ную пра гра му. Мая дум ка — трэ ба 
ра біць больш жорст кі мі па тра ба ван ні да 
абі ту ры ен таў. Пад рых тоў ка трэ нер скіх 
кад раў не па він на быць кан ве е рам.

Ін ша пла не ця не з СССР
— Дзміт рый Паў ла віч, мо жа це 

ўспом ніць свае пер шыя ўра жан ні, ка лі 
тра пі лі ў ЗША ў скла дзе са вец кай збор-
най па бок се?

— Вя до ма, та ды мы ўспры ма лі гэ ту 
кра і ну як ін ша свет. У сваю чар гу аме ры-
кан цы так са ма пры ма лі нас ледзь не за 
ін ша пла не цян. Усе ве да лі аб рэ ві я ту ру з 
наз вай на шай кра і ны, якую мож на бы ло 
па ба чыць у нас на спар тыў ных кас цю мах, 
па ды хо дзі лі, пы та лі ся пра Са вец кі Са юз. 
Бо ўсе ве ды пра СССР у мяс цо вых жы-
ха роў зво дзі лі ся да Чай коў ска га, Да ста-
еў ска га, Маск вы і мядз ве дзяў. Тое, што 
ў Са вец кі Са юз ува хо дзіць 15 рэс пуб лік, 
тое, што ў нас ёсць чы гун ка, аў та ма біль-
ныя ма гіст ра лі, тое, што мы так са ма слу-
ха ем аме ры кан скую му зы ку і чы та ем аме-
ры кан скіх пісь мен ні каў, — усё гэ та трэ ба 
бы ло тлу ма чыць. Да рэ чы, час ад ча су мне 
і ця пер да во дзіц ца тлу ма чыць за меж ні-
кам, з якой я кра і ны. Га доў дзе сяць та му 
зноў-та кі ў ЗША быў за баў ны вы па дак. 
Да мя не па ды шоў цём на ску ры хло пец і 
за пы таў ся, дзе зна хо дзіц ца Бе ла русь. Я 
на ма ля ваў яму кар ту, дзе па зна чыў су сед-
нія кра і ны — Поль шчу, Ра сію... Ён доў га 
ўгляд ваў ся ў ма лю нак, на ма гаў ся неш та 
зра зу мець, а по тым спы таў: «У вас ёсць 
та кія, як я, — цём на ску рыя?». Я ка жу: 
«Так. І на ват ма лень кія дзет кі». На што ён 
ро біць ха рак тэр ны жэст і ка жа: «Клас ная 
кра і на!» (смя ец ца).

— Вас час та па раў ноў ва юць з вя-
до мым аме ры кан скім рэ стле рам і ак-
цё рам Хал кам Хо га нам. Ад куль узяў ся 
та кі не звы чай ны імідж?

— Гэ та вель мі за баў ная гіс то рыя 
(смя ец ца). Ад ной чы на ве ча рын цы сяб-
ры па раў на лі мя не з Хал кам Хо га нам. 
І яшчэ да да лі: «А бы лі б у ця бе больш 
доў гія ва ла сы і пыш ныя ву сы — зу сім 
адзін твар!». У вы ні ку з мя не ўзя лі абя-
цан не ад рас ціць ва ла сы і ву сы. Ад рас-
ціў, над зеў бан да ну, сфа та гра ваў ся. 
Ка лі по бач па клас ці два здым кі — мой 
і аме ры кан ца, то, зда ец ца, не вель мі 

па доб ны, а ка лі па асоб ку, пэў нае па-
да бен ства ёсць. А по тым мя не па ча лі 
блы таць з Хо га нам. Ад ной чы ў Маск ве 
да мя не па ды шоў хло пец і па чаў раз маў-
ляць па-анг лій ску, на зы ва ю чы мя не Хал-
кам. Я па ды граў, ска заў, што яго брат. 
Але са мы ад мет ны вы па дак зда рыў ся 
ў Бер лі не. На вед ваў бой Кліч ко. Стаю 
на чыр во най да рож цы, ча каю сяб роў, 
на во кал — па па ра цы, «зор кі» шоу-біз-
не су і спор ту. І тут пад' яз джае Мі ха эль 
Шу ма хер. Пад бя гае, ля пае па пля чы і 
ка жа: «Пры ві тан не, Халк. Як спра вы?». 
Здзіў ле на ад каз ваю: «Нар маль на». 
Ён: «Ну, доб ра. Па раз маў ля ем яшчэ пад-
час бою» (смя ец ца).

— Як тры ма е це ся бе ў то ну се?
— Кож ную ра ні цу мі ні мум паў га дзі ны 

раб лю за рад ку. Акра мя гэ та га, не каль кі 
ра зоў на ты дзень да зва ляю са бе больш 
сур' ёз ныя на груз кі — прак ты ка ван ні з 
бак сёр скім мяш ком ці ак тыў ныя пра гул кі 
з са ба ка мі. У мя не дзве ся рэд не азі яц кія 
аў чар кі, аль бо, па-на ву ко ва му, ала баі. 
Вель мі доб рыя ахоў ні кі і на пар ні кі па пра-
беж цы (усмі ха ец ца). Уво гу ле я не дры жу 
над сва ім зда роў ем. Вя до ма, ду маю пра 
пэў ныя аб ме жа ван ні ў хар ча ван ні, фі зіч-
ныя на груз кі, ад па чынак... Але на са мрэч 
ду маць трэ ба менш. Ня даў на ўнуч ка ра-
ні цай па пра сі ла мя не за браць яе з дзі ця-
ча га сад ка. Я ад ка заў ёй: «Шмат пра цы. 
Я па ду маю». На што па чуў ге ні яль ны па 
сва ёй муд рас ці ад каз: «А ты не ду май — 
за бя ры».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

На ша сям'я (баць кi-пен сi я-
не ры, сын, ня вест ка i ўнук) з 
2000 го да ста iць на ўлi ку тых, 
хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-
нi жыл лё вых умоў. На бу даў-
нiц тва но вай ква тэ ры, на ват 
з крэ ды там, срод каў ня ма. Цi 
ёсць вый сце? Цi мо гуць баць-
кам, на прык лад, вы дзе лiць 
са цы яль нае жыл лё?

С. Фе да ро вiч, г. Лi да.
У ад па вед нас цi з арт. 111 

Жыл лё ва га ко дэк са Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь пра ва на атры ман не 
ў вы зна ча ным па рад ку жы лых 
па мяш кан няў са цы яль на га ка-
ры стан ня ма юць як асоб ныя ка-
тэ го рыi гра ма дзян не за леж на 
ад да хо ду ў iх сем' ях i ма ё мас-
на га ста ну (на прык лад, ве тэ ра-
ны i iн ва лi ды Вя лi кай Ай чын най 
вай ны, гра ма дзя не, у скла дзе 

сем' яў якiх ма юц ца дзе цi-iн ва-
лi ды, дзе цi-сi ро ты, не пра цу ю-
чыя адзi но кiя пен сi я не ры i асо-
бы, якiя да сяг ну лi пен сiй на га 
ўзрос ту, не ка то рыя iн шыя), так 
i ка тэ го рыi гра ма дзян, у якiх ся-
рэд ня ме сяч ны су куп ны да ход 
на кож на га чле на сям'i не пе-
ра вы шае за цвер джа на га бюд-
жэ ту пра жыт ко ва га мi нi му му ў 
ся рэд нiм на ду шу на сель нiц тва, 
пад лi ча на га за 12 ме ся цаў, якiя 
па пя рэд нi ча лi ме ся цу па ста ноў-
кi на ўлiк (i на дзень вы дзя лен ня 
жы ло га па мяш кан ня са цы яль-
на га ка ры стан ня) i якiя ва ло-
да юць за яў ле най ма ё мас цю, 
агуль ны кошт якой не пе ра вы-
шае па ме ру кош ту ква тэ ры ты-
па вых спа жы вец кiх якас цяў, зы-
хо дзя чы з мак сi маль най нор мы 
пра да стаў лен ня агуль най пло-

шчы жы ло га па мяш кан ня са цы-
яль на га ка ры стан ня на ад на го 
чле на сям'i (20 кв. мет раў). Да 
апош нiх ад не се ны i пен сi я не ры, 
асо бы, якiя да сяг ну лi пен сiй на га 
ўзрос ту (жан чы ны — 55 га доў, 
муж чы ны — 60 га доў).

Та кiм чы нам, ка лi ў гэ тай 
сям'i пен сi я не раў зга да ны да ход 
не пе ра вы шае ад па вед ную ве-
лi чы ню бюд жэ ту пра жыт ко ва га 
мi нi му му (па ста но вай Са ве та 
Мi нiст раў ад 26 лi пе ня 2013 г. 
№ 659 БПМ вы зна ча ны ў па ме-
ры 1026290 руб лёў на пе ры яд 
з 1 жнiў ня па 31 каст рыч нi ка 
2013 г.), то яна мо жа прэ тэн да-
ваць на атры ман не жы ло га па-
мяш кан ня са цы яль на га ка ры-
стан ня ў па рад ку чар го вас цi.

Вiк тар СА ВIЦ КI

�

«Ува жа е мая редакция! Я да вно люб лю 
ва шу га зе ту. И очень хо те ла бы читать ее 
на рус ском язы ке. Журналисты же мо гут 
писать свои статьи в двух вариантах?

От веть те, по жа луй ста, на мое письмо.
Та ма ра Л., г. Минск

Ад рэ дак цыі. Ка рот кі ліст і, як быц цам, 
прос ты (ка лі, зра зу ме ла, не ўчыт вац ца ў кож-
нае сло ва)...

Аку рат та кі ж мож на на пі саць і ад каз. Кштал-
ту: за рэ гіст ра ва на «Звяз да» як вы дан не на 
бе ла рус кай мо ве; за сна валь ні ка мі з'яў ля юц ца 
Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, Па ла-
та прад стаў ні коў і Са вет Мі ніст раў кра і ны. Так 
што вы пуск двух ты ра жоў — асоб на на пер шай 
дзяр жаў най мо ве, асоб на на дру гой, як той ка-
заў, не ў на шай кам пе тэн цыі...

Ад нак аў тар, на пэў на ж, ча кае ін шых слоў.
Па-пер шае, дзя куй вам, спа да ры ня Та ма ра, 

за тое, што на пі са лі, дзя куй за до сыць вы со кую 
ацэн ку пра цы ка лек ты ву: сам зва рот «ува жа е-
мая редакция» і пры знан не «любимая га зе та» 
да ра го га каш ту юць. Хоць і су пя рэ чаць кры ху 
да лей ша му змес ту ліс та, бо га зе ту, якую цяж-
ка чы таць (а тым больш з-за мо вы!), па лю біць 
скла да на. Ка лі на огул маг чы ма.

Ад нак да пус цім, што гэ та ста ла ся: па да ба-
ец ца га зе та фор май па да чы ма тэ ры я лаў, знеш-
нім вы гля дам, змес там, ёсць лю бі мыя руб ры кі, 
аў та ры... Але хо чац ца чы таць іх, як пі ша це, «на 
рус ском»?

Зра зу ме лае жа дан не, бо так і на са мрэч пра-
сцей, ляг чэй —  для тых, хто бе ла рус кай не 
ве дае і ве даць не хо ча. 

Але ж гэ та, як трэ ба ра зу мець, не пра вас? 
Вы, жы ву чы ў Бе ла ру сі, па лі чы лі па трэб ным 
вы ву чыць мо ву ка рэн на га на сель ніц тва і ўжо 
чы та е це на ёй. Дык ці вар та ад сту паць? «Звяз-

да», пры хо дзя чы да вас па-ра ней ша му (па-бе-
ла рус ку), да па мо жа ўдас ка на ліць ве ды, каб 
вы змаг лі атры маць са праўд ную аса ло ду ад 
«Кур га на» Ку па лы і «Но вай зям лі» Ко ла са , ад 
«Лад дзі рос па чы» Ка рат ке ві ча і без лі чы ін шых 
тво раў (на мо ве ары гі на ла!), да па мо жа на ву-
чыц ца раз маў ляць. А што ўме еш, як вя до ма, 
за пля чы ма не но сіш...

Так, жур на ліс ты «Звяз ды» і на са мрэч мо гуць 
і ўме юць пі саць па-рус ку. Да та го ж у рэ дак цыі 
ёсць пе ра клад чы кі... Ад нак пай сці на су страч 
ва шай прось бе...

Са праў ды, боль шасць жы ха роў на шай кра-
і ны — так, на жаль скла ла ся — раз маў ля юць 
па-рус ку. Але да лё ка не кож ны з тых «гово-
рящих» ха цеў бы ме на ві та па-рус ку і чы таць. 
Да та го ж — ме на ві та «Звяз ду». Па-дру гое, 
вы пуск двух ты ра жоў — гэ та, па сут нас ці, вы-
пуск дзвюх га зет з усі мі ад сюль вы дат ка мі, для 
га зе ты не пад' ём ны мі і, бя ром ся сцвяр джаць, 
не па трэб ны мі, бо «Звяз да» па-рус ку — гэ та 
— нон сэнс (бяс сэн сі ца, не да рэ чнасць), крок 
на зад, бо ў гіс то рыі бе ла рус кай жур на ліс ты-
кі прэ цэ дэн ты бы лі: дву ма ты ра жа мі (асоб на 
— на бе ла рус кай мо ве, асоб на — на рус кай) 
у роз ныя ча сы га зе ты вы хо дзі лі... У гіс то рыі 
«Звяз ды» та ко га не бы ло; яна адзі ная са што-
дзён ных га зет ужо амаль сто га доў вы хо дзіць 
на пер шай дзяр жаў най мо ве... Што на бу дзе з 
вы пус кам на кла ду яшчэ і на дру гой? Ёсць, як 
той ка заў, пы тан не. Што стра ціць — для нас, 
пры нам сі, — пы тан няў ня ма.

Для чы та чоў, якія атры ма лі га зе ту ў спад чы-
ну, якія га да мі, дзе ся ці год дзя мі сяб ру юць з ёй, 
спа дзя ём ся, так са ма.

Ва лян ці на ДОЎ НАР

�

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

НА СА ЦЫ ЯЛЬ НАЕ ЖЫЛ ЛЁ 
ПРЭ ТЭН ДА ВАЦЬ МОЖ НА...

Ліс та ван неЛіс та ван не  ��

«ЗВЯЗ ДА» ПА-РУС КУ — ГЭ ТА...

Дзміт рый ЦІ ХА МО ЛАЎ:

«АД НОЙ ЧЫ ШУ МА ХЕР ПЕ РА БЛЫ ТАЎ МЯ НЕ 
З ХАЛ КАМ ХО ГА НАМ»

Для мяне няма слова «не». 
А ёсць: «трэба падумаць, 
што можна зрабіць».

...А гэта — 
Хал к 
Хо га н.

Па вод ле слоў iн струк та-
ра-ва ле о ла га 23-й га рад ской 
дзi ця чай па лi клi нi кi г. Мiн ска 
Iры ны ШЫ МАН СКАЙ, ва мно-
гiх вы пад ках ад на толь кi ды е та 
спры яе ад наў лен ню нар маль на га 
ўзроў ню цук ру ў кры вi.

Як вя до ма, пры цук ро вым 
дыя бе це ў асноў ным па ру ша ны 
вуг ля вод ны аб мен. Ад наў лен не 
гэ та га аб ме ну да ся га ец ца дву ма 
шля ха мi: шля хам за бес пя чэн ня 
кле так iн су лi нам i шля хам за бес-
пя чэн ня раў на мер на га па ступ-
лен ня вуг ля во даў у ар га нiзм.

АСНОЎ НЫЯ ПРЫН ЦЫ ПЫ 
ДЫ Е ТЫ

�аб ме жа ван не вуг ля во даў, 
вы да лен не з ра цы ё ну або мi нi-
маль нае ўжы ван не цук ру, ша-
ка ла ду, цу ке рак, кан ды тар скiх 

вы ра баў, ва рэн ня, ма ро жа на га 
i iнш.;
�рэ жым хар ча ван ня (5-6 ра-

зоў на су ткi);
�на яў насць у пра дук тах да-

стат ко вай коль кас цi вi та мi наў;
� знi жэн не ка ла рый нас цi 

ежы;
�уклю чэн не ў ра цы ён ма ла ка 

i ма лоч ных пра дук таў.
ШТО ТА КОЕ «ХЛЕБ НАЯ 

АДЗIН КА»?
Та кое па няц це ды е то ла гi ўвя лi 

для раз лi ку коль кас цi пра дук таў, 
якiя змя шча юць пэў ную коль касць 
вуг ля во даў (глю ко зы, цук ру). Не за-
леж на ад вi ду пра дук ту, ад на хлеб-
ная адзiн ка пра дук ту змя шчае 15 г 
за сва яль ных вуг ля во даў.

Су тач ная па трэ ба да рос ла га 
ча ла ве ка ў вуг ля во дах скла дае 

18-25 хлеб ных адзi нак. Боль шая 
част ка вуг ля во даў па вiн на пры-
па даць на пер шую па ло ву дня. 
Пра вiль ны пад лiк вуг ля во даў у 
ежы ў «хлеб ных адзiн ках» i пры-
ём ад па вед най коль кас цi iн су лi ну 
iмi ту юць нар маль ную дзей насць 
пад страў нi ка вай за ло зы, якая 
вы пра цоў вае ў зда ро вых лю дзей 
тую коль касць iн су лi ну, якая не-
аб ход на для за сва ен ня ўсiх вуг-
ля во даў.

1 хлеб най адзiн цы ад па вя-
дае:

ка ва ла чак хле ба (25-30 г)
1 ст. л. му кi або крух ма лу
2 ст. л. лю бых ва ра ных круп
1 шклян ка ма ла ка
1 ст. л. цук ру-пяс ку
2,5 ку бi ка цук ру-ра фi на ду
1 буль бi на ся рэд няй ве лi чы нi
1 буй ны бу рак
3-4 вi на гра дзi ны
па ло ва грэй пфру та, ба на на, 

па ча так ку ку ру зы
1 яб лык, 1 гру ша, 1 пер сiк, 1 

апель сiн, 1 хур ма, 1 ка ва лак ды-
нi/ка ву на

3-4 ся рэд нiя ман да ры ны, аб-
ры ко сы або слi вы

ку бак ма лiн, су нiц, чар нiц, па-
рэ чак, брус нiц, ажын

1/3 шклян кi вi на град на га со-
ку

1/2 шклян кi яб лыч на га со ку
1 шклян ка ква су або пi ва
Мяс ныя i рыб ныя пра дук ты не 

змя шча юць вуг ля во даў i не ма-
юць па трэ бы ва ўлi ку, па коль кi 
ў iх ня знач ная коль касць вуг ля-
во даў.

Не рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць 
пра дук ты з вя лi кай коль кас цю 
лёг ка за сва яль ных вуг ля во даў: 
цу кер кi, ра зы нкi, iн жыр. Не аб ход-
на сур' ёз на аб ме жа ваць сма жа-
ныя, вост рыя, са лё ныя i вэн джа-
ныя стра вы. Зу сiм не па жа да ныя 
для та кiх хво рых пра дук ты, якiя 
змя шча юць ад на ча со ва шмат i 
вуг ля во даў, i тлу шчаў: ша ка лад, 
ма ро жа нае, тор ты.

Ка ло рыi: пры рос це 160-
175 см не аб ход на 1600-2500 ккал 
на дзень у за леж нас цi ад фi зiч-
най на груз кi. Ка лi ёсць лiш няя 

ва га, зна чыць, коль касць ка ло-
рый па вiн на быць ма лой.

Бя лок па вi нен скла даць 20 
пра цэн таў ежы. У нор ме ча ла-
ве ку не аб ход на 60-80 г бял коў, 
хво ра му на цук ро вы дыя бет — 
40-50 г.

Тлу шчы скла да юць 30 пра цэн-
таў ежы (з iх 10 пра цэн таў — жы-
вёль ныя, 90 пра цэн таў — алеi).

Вуг ля во ды па вiн ны скла даць 
50-60 пра цэн таў ежы. Уся га-
род нi на (буль бу аб мя жоў ваць), 
са да вi на, яга ды, ма ла ко, кру пы, 
жыт нi хлеб.

Ра цы ён па вi нен быць раз на-
стай ным. Мож на ла дзiць «ма лоч-
ныя», «га род нiн ныя», «мяс ныя», 
«рыб ныя» днi.

Для на ву чан ня но ва му ла ду 
жыц ця рас пра ца ва ны спе цы яль-
ныя пра гра мы, з якi мi мож на азна-
ё мiц ца ў шко ле цук ро ва га дыя бе-
ту. Прай сцi пад рых тоў ку ў та кой 
шко ле па вi нен кож ны хво ры. Рас-
пы тай це пра гэ та свай го ўра ча.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ЯК ХАР ЧА ВАЦ ЦА ХВО РЫМ 
НА ЦУК РО ВЫ ДЫЯ БЕТ?

Ля чэн не ад на го з са мых рас паў сю джа ных за хвор ван няў эн-
да крын най сiс тэ мы на ша га ар га нiз ма пра ду гледж вае пэў ны 
лад жыц ця. Пра вiль ны лад жыц ця, асаб лi ва для лю дзей з 
цук ро вым дыя бе там 2 ты пу, кам пен суе за хвор ван не. Спры я-
юць гэ та му да за ва ныя фi зiч ныя на груз кi, спе цы яль ная ды е та, 
кант роль уз роў ню глю ко зы ў кры вi i свое ча со вая ка рэк цыя 
ля чэн ня.

Мая вёс ка Доў га ві чы, што 
на Мсці слаў шчы не, пе рад 
па чат кам Вя лі кай Ай чын-
най вы гля да ла так: адзі-
нац цаць па сёл каў, раз ме-
шча ных з абод вух ба коў 
шля ху, у кож ным — не 
менш як двац цаць гас па-
да рак і, вя до ма ж, гас па-
да роў. Яны бы лі роз ны мі. 
Пры нам сі, іду чы паўз дом, 
дзе жыў млы нар, мы, ма-
лыя, ста ра лі ся па пу жаць 
яго: сха вац ца дзе-не будзь 
за плот і ад туль кі нуць ка-
мень чы кам або крык нуць: 
«Шэнь ка, мы ця бе не ба ім-
ся!» Шэнь ка ад кры та не да-
люб лі ваў баць ку. Баць ка 
на гэ та не звяр таў ува гі.

...Вай на па ча ла ся не ча ка-
на. Мы з су сед кай Та няй, ста-
рэй шай за мя не на два га ды, 
гу ля лі пад па вец цю ў ляль кі, 
ка лі з-за ле су вы ле це лі са ма-
лё ты і па ча лі бам біць ма шы ны, 
якія іш лі па шля ху. Ра зам з да-
рос лы мі мы па бег лі ха вац ца 
да рэч кі, пад яе бе ра гі. 

Пас ля бам бёж кі са ма лё ты 
на зад не вяр ну лі ся, а мы з су-
се дзя мі аж да са ма га ве ча ра 
вяртацца ў хаты.

Праз якія су ткі ці двое жы ха-
ры на шай ву лі цы пры нес лі на ві-
ну: «На шы ад сту па юць». З бо ку 
ра кі Ка шан кі, праз луг, прос та 
на ага ро ды бег лі сал да ты. Я 
ўпер шы ню ўба чы ла муж чын, 
апра ну тых у гім нас цёр кі. Лю дзі 
ж ста рэй шыя здзіў ля лі ся, што 
не ўсе вай скоў цы ўзбро е ны.

Праз не ка то ры час на ву-
лі цы з'я ві лі ся нем цы, увай шлі 
ў наш двор. «Мат ка, яй кі!» — 

за па тра ба ваў адзін. Ма ма вы-
нес ла ко шык... Дру гі ж не мец 
пай шоў у пу ню, сам па лез у 
ку ры ныя гнёз ды. Спу джа ныя 
ку ры з ку дах тан нем за бе га лі 
па ага ро дзе.

Так па ча ло ся жыц цё ў ня-
мец кай аку па цыі. Праў да, са-
мі нем цы ў вёс ку на вед ва лі ся 
рэд ка, а вось чу так аб тым, 
што фар мі ру юц ца атра ды 
пар ты зан, ха дзі ла ўсё больш 
і больш.

...У той дзень зран ку баць-
ка за прог ка бы лу, каб аба гнаць 
буль бу. Мы ўсёй сям' ёй пай шлі 
яе агля даць, аб ры ваць пус та-
зел ле. І, ка лі ра за гну лі спі ны, за-
мер лі на мес цах: па шля ху ішоў 
пе шы атрад уз бро е ных пар ты-
зан. Іш лі яны па воль на, не ка то-
рыя апус ціў шы га ло вы — ві даць 
бы ло, што вель мі стом ле ныя.

Да баць кі па ды шоў су сед, 
і яны аб не чым ці ха раз маў-
ля лі. Я не ўпры кмет па ды-
шла, пры ту лі ла ся да баць кі 
і па чу ла, як ён ка заў су се ду, 
што да па маг чы пар ты за нам 
не маг чы ма, бо з усіх ба коў 
кар ні кі. «Прый дзец ца ім пры-
маць бой... Мо жа, хто-не будзь 
і вы жы ве... Трэ ба па пя рэ дзіць 
жан чын, каб па бра лі дзя цей і 
па кі ну лі па сё лак».

Баць ка за га даў нам агля-
даць буль бу, по тым вя чэ раць 
і клас ці ся спаць, яго не ча ка ю-
чы. Лёг ка ска заць... Я ад чу ва-
ла, што ма ці не спіць, пы та ла ся 
ў яе, ку ды пай шлі пар ты за ны і 
ча му так доў га ня ма та ты, дзе 
ён. «Ма быць, пай шоў за ху тар 
шу каць ка бы лу, бо на луж ку яе 
не ві даць. І ча му мы яе ў хлеў не 
за гна лі?» — кла па ці ла ся ма ма.

Баць ка ж, вяр та ю чы ся да-
до му, так са ма за ўва жыў, што 
ка бы лы ня ма. Узяў ней кі кі ёк 
і на кі ра ваў ся ў бок ху та ра, ка-
лі па чуў: «Партизан, бро сай 
оружие!». Баць ка ўзняў ру кі і 
так са ма гуч на ад ка заў: «Гэ та 
кі ёк, я па ка бы лу іду». Але да 
яго ўжо пад бег лі двое ў ня мец-
кай фор ме і за га да лі іс ці да 
млы на. Баць ка спа ло хаў ся, 
па чаў тлу ма чыць, хто ён і ча-
го тут хо дзіць, але кар ні кі яго 
не слу ха лі: ду ла мі аў та ма таў 
пха лі ў спі ну ў бок млы на.

— Это ваш че ло век? — 
спы та лі ў млы на ра.

— А як жа! Наш! — кі нуў ся 
на су страч Шэнь ка.

Баць ка ста яў не ру хо ма і ні як 
не мог зра зу мець, што ад бы-
ва ец ца: яны з Шэнь кай ні ко лі 
не бы лі во ра га мі, але і не бы лі 
сяб ра мі. Та му ён ні ко лі не ча-
каў та кіх слоў і та кіх па во дзін.

Шэнь ка ж за пра сіў та ту ў 
млын, пры нёс бу тэль ку, ска-
заў: «Вы п'ем за пе ра мо гу!». 
Баць ка не без су мнен ня спы-
таў: «За якую? На ка го ты пра-
цу еш? На нем цаў? Мо жа, і мя-
не хо чаш да лу чыць? То лепш 
пры ня сі вя ліз ны ка мень».

Кан дра та віч за ўсмі хаў ся, за-
мест ка ме ня ён пры нёс бя рэ мя 
дроў. Яны рас па лі лі кас цёр.

Млы нар, як вы свет лі ла ся, 
не слу жыў нем цам: ім па трэб-
на бы ла му ка, яму — жыц цё.

Та ту ён вы даў за свай го па-
моч ні ка... І тым са мым вы ра та-
ваў ад смер ці. По тым яны ра-
зам да па ма га лі пар ты за нам. І 
ўжо не ба я лі ся адзін ад на го.

Ве ра СА ЗО НА ВА, г. Мінск
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ШЭНЬ КА

Він шую ка лек тыў Аст ра ме чаў скай 
ся рэд няй шко лы, чы та чоў сель скай 
біб лі я тэ кі імя Ф.Ф. Паў лен ка ва, а так-
са ма ўсіх вяс коў цаў з Днём ве даў. Жа-
даю яшчэ мац ней сяб ра ваць з кні гай, 
са праўд на га ча ла ве ча га шчас ця, со неч-
ных сце жак у жыц ці.

Аляк сей СКА КУН,член-ка рэс пан дэнт 
Ака дэ міі аграр ных на вук 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На вяс ко вай ву лі цы свя та: па-
спя хо ва за вер ша на жні во, на пе-
ра дзе — но вы на ву чаль ны год. 
Ад шчы ра га сэр ца він шую з гэ ты-
мі ўра чыс ты мі па дзея мі ўсіх хле-
ба ро баў, на стаў ні каў, ве тэ ра наў 

вай ны і пра цы, на шых імя нін ні каў, 
якія на ра дзі лі ся на зы хо дзе ле та. Жа даю 

жы ха рам аг ра га рад ка Два рэц, на ва коль ных па лес кіх 
вё сак бы ло га кал га са імя Жда на ва со неч на га свя точ-
на га на строю, важ кіх ка ра ва яў і звон кіх пес няў у час 
ся мей ных за стол ляў, моц на га зда роўя і шчод ра га 
даў га лец ця пад мір ным не бам.

З па ва гай,
Ана толь Ула дзі мі ра віч КІНД РУК,

стар шы ня праў лен ня СВК «Два рэц кі» 
Лу ні нец ка га ра ё на.
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