
Час та, ка лі на пра ця гу ка рот ка га ча су 
сы хо дзяц ца ра зам тэ ат ры роз ных кра ін 
і па каз ва юць сваю леп шую пра дук цыю, 
мы, бе ла ру сы, са рам лі ва ха ва ем во чы. Гэ-
та зда ра ец ца на фес ты ва лях. Ня даў на на 
«Бе лую ве жу-2013» вы ра шы лі за пра сіць 
пе ра мож цаў На цы я наль най тэ ат раль най 
прэ міі і пры ба віць да іх спрэч ны спек такль 
з Брэс та «Ура джай». Бы ло ці ка ва, як ацэ-
няць на шы спек так лі за меж ныя ка ле гі. Ра-
дас на, што ад бы ла ся сур' ёз ная тэм пе ра-
мент ная раз мо ва, і на шы ра бо ты ака за лі ся 
цал кам кан ку рэн та здоль ны мі.

Ад кры ва ўся фэст, на мой по гляд, аб-
са лют на па ляр ны мі па мас тац кім уз роў ні 
«Пі ка вай да май» з Грод на і «Хто смя ец ца 
апош нім» Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра. «Пі ка-
вая да ма», якая за ха пі ла ўсе вы шэй шыя 
ўзна га ро ды, ужо дру гі се зон ста но віц ца 
спек так лем, які па да ба ец ца аб са лют на 
ўсім і пры мі рае доб рых і злых, ма ла аду ка-
ва ных і пра су ну тых. Яе на ват не бяс печ на 
за пра шаць на спа бор ніц твы: усё роў на пе-
ра мо жа. Ад зна чу толь кі ад ну асаб лі васць. 
Спек такль тэ ат ра ля лек не прос та для 
да рос лай пуб лі кі, не гуль ня для дзя цей. 
Ён цал кам ад па вя дае за ко нам сур' ёз на га 
дра ма тыч на га тэ ат ра і не пры мае скі дак 
на ма лую фор му.

Зва рот кі на ак цё раў да пры за бы тай п'е-
сы кла сі ка са ты ры Кан дра та Кра пі вы «Хто 
смя ец ца апош нім» вы явіў ак ту аль насць 
тэ мы лжэ ву чо ных і не перс пек тыў ных на-
ву ко вых да сле да ван няў. Ад нак гэ тым усё 
аб ме жа ва ла ся. Ка лі б не не каль кі доб рых 
ак цёр скіх ра бот, трэ ба бы ло б не смя яц ца, 
а пла каць. Рэ жы су ра, сцэ наг ра фія, му зы-
ка, плас ты ка на га да лі са мыя шэ рыя ча-
сы тэ ат ра мі ну ла га ста год дзя. Крыўд на, 
што так бы ла прад стаў ле на на ша ста лі-
ца — Мінск. Ака за ла ся, што ўда ле чы ні ад 
«акруж ной аў та ма біль най да ро гі» ад бы-
ва юц ца са праўд ныя па дзеі.

Тэ атр Ма гі лё ва іг раў п'е су ма ла вя-
до ма га дра ма тур га Юліі Чар няў скай 
«Ад на клас ні кі». Куль ту ро лаг і фі ло саф 
Чар няў ская з ве дан нем спра вы на пры-

дум ля ла цэ лую ку чу ча ла ве чых гіс то рый, 
якія тры ма юць ува гу, сме шаць, вы бі ва-
юць сля зу, але ма ла па доб ныя да праў ды. 
У ру ках ма ла до га рэ жы сё ра Ка ця ры ны 
Авер ка вай ак цё ры і гле да чы ўвай шлі ў 
кі берп рас то ру, дзе маг чы ма ўсё: ілю зіі, 
сі му ля цыя жыц ця, ста сун кі, гуль ня ў жыц-
цё, не маг чы масць сха вац ца, пра яў лен не 
ін тэ ле кту.

Як са праўд нае дзі ця свай го ча су, Авер-
ка ва вы ка рыс тоў вае на сцэ не шы ро кі эк-
ран, кам п'ю та ры, без якіх сён ня не маг чы-
мае на ша жыц цё. Яе не вель мі хва люе 
пры го жая ві зу аль ная кар цін ка. За пры цяг-
нен нем но вых тэх на ло гій тэ атр не па ві нен 
за бы ваць га лоў на га, чым ён моц ны. Ён не 
па ві нен за бы ваць ча ла ве ка. Пра за бяс пе-
ча на га Ілью, які згу біў сваё жыц цё, рас каз-
вае Рус лан Куш нер. Ні чым не пры кмет ная 
Ма ша ў вы ка нан ні На тал лі Ка ла кус та вай 
аказ ва ец ца муж най, чул лі вай ма ці. Яе не-
вы леч на хво ры сын Мі ця (Час лаў Віль кін) 
дзя ку ю чы ёй атрым лі вае над зею на год нае 
жыц цё. За шо ра ная на дыс цып лі не нем ка 
Мар та ў Але ны Кры ва нос ад кры вае ў са бе 

но выя якас ці. На ват ма лень кая ро ля Та-
неч кі ў вы ка нан ні акт ры сы Юліі Ня бе ра вай 
пры му сі ла кры ты каў га ва рыць пра пос пех 
юна га та лен ту.

Ця пер тэ ат ры Ра сіі за хоп ле ны «но вай 
дра май». Гэ та з'я ва не па доб на на тра ды-
цый ную дра ма тур гію. У п'е сах асаб лі выя 
ге роі, асаб лі вая мо ва (амаль заў сё ды не-
нар ма тыў ная лек сі ка), ад маў лен не звык-
лых ма раль ных каш тоў нас цяў і пры чын-
на-вы ні ко вых су вя зяў. Бе ла рус кі тэ атр 
усё гэ та не па лю біў. Ад нак на ша зям ля 
вы ка за ла мер ка ван не пра не каль кі ім ё-
наў дра ма тур гаў «но вай дра мы», што 
ад ра зу ж ста лі зор ка мі на еў ра пей скім 

тэ ат раль ным не ба схі ле, якіх аб мяр коў ва-
юць. Га лоў ны з іх — Па вел Пра жко. Ці хі, 
за мкнё ны, не ту со вач ны ча ла век пры ду-
маў не каль кі п'ес, якія ўза рва лі спа кой 
Маск вы і Санкт-Пе цяр бур га. Кры ты кі 
ра за бра лі п'е сы і спек так лі па кос тач ках 
і пры са ра ма ці лі бе ла рус кія тэ ат ры за па-
сіў насць.

Тэ ат ры доў га не зда ва лі ся. І вось ня-
даў на ў Брэс це па ста ві лі «Ура джай» Пра-
жко. Твор чы ка лек тыў і га рад ская пуб лі ка 
рас ка ло лі ся на гру пы, якія нер во ва спра-
ча лі ся.

«Но вая дра ма» — спра ва ма ла дая, пра 
тых, ка го па куль зу сім не хва лю юць праб-
ле мы мі ну ла га і бу ду чы ні. Яны эга іс тыч-
на кор па юц ца ў сва ім улас ным «я». Дзве 
дзяў чы ны і два хлоп цы збі ра юць у са дзе 
яб лы кі. Хтось ці, на пэў на, уз га дае што га до-
вую сту дэнц кую «буль бу» са вец ка га ча су і 
зра зу мее, што гэ та свай го ро ду «ан ты буль-
ба». Усё па чы на ец ца са шчы ра га жа дан ня 
са браць ура джай. Усё ва ліц ца з ня ўме лых 
рук гла мур ных дзяў чат на вы со кіх аб ца сах, 
з рук хлоп цаў, якія не ве да юць ін шых фі-
зіч ных на гру зак, акра мя на ціс кан ня кно пак 
ноў тбу ка. Ура джай пе ра тва ра ец ца ў бі тыя, 
па мя тыя ад хо ды, з якіх ця чэ сок.

Брэсц кі спек такль зроб ле ны зу сім ма-
ла ды мі людзь мі, уча раш ні мі вы пуск ні ка мі. 
У Ра сіі ў Паў ла Пра жко з'я віў ся рэ жы сёр-
ад на дум ца Дзміт рый Вол каст рэ лаў. Па-
ста віў ужо тры яго п'е сы, рэ пе ці руе чац-
вёр тую і з за да валь нен нем на вед ва ец ца 
ў Бе ла русь, абя ца ю чы зра біць з на ша га 
зем ля ка буй ную фі гу ру.

Што з гэ та га ўся го вы ні кае? Па цвяр-
джэн не ста рой іс ці ны, што ня ма пра ро-
каў у сва ёй ай чы не. За меж ныя гос ці не 
ску пі лі ся на кам плі мен ты: не ўсю ды ёсць 
та кія моц ныя ці ка выя пра він цый ныя тэ ат-
ры. Са праўд нае мас тац тва на ра джа ец ца 
ў глы бін цы, вы хо дзіць на агляд і ства рае 
но вы свет. Як важ на гэ та свое ча со ва за ў-
ва жыць і даць зя лё ны ка лі дор!..

Тац ця на АР ЛО ВА
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Ад ной чы да вя ло ся па-
чуць дум ку, што спарт-
смен «на ра джа ец ца» 
не ў дзi ця чых спар тыў-
ных шко лах i не ва ўнi-
вер сi тэ тах фiз куль ту ры. 
Най боль шую ро лю ў ста-
наў лен нi ат ле таў ады гры-
вае ме на вi та пра меж ка-
вае звя но — ву чы лi шчы 
алiм пiй ска га рэ зер ву, 
ку ды бу ду чыя чэм пi ё ны 
трап ля юць яшчэ «зя-
лё ны мi» школь нi ка мi, 
а вы хо дзяць ад туль ужо 
пры зё ра мi прэ стыж ных 
спа бор нiц тваў. Каб па-
цвер дзiць гэ тую дум ку, 
мы на ве да лi Баб руй скае 
дзяр жаў нае ву чы лi шча 
алiм пiй ска га рэ зер ву — 
ад но з леп шых у кра i не.

ДОМ З ПРЫ ВI ДА МI 
Знай сцi «алiм пiй скае» ву чы лi шча ў Баб-

руй ску не праб ле ма: шмат кор пус ны бу ды нак 
на ву чаль най уста но вы раз мя шча ец ца ў гiс-
та рыч ным цэнт ры го ра да, по бач з га лоў ным 
спар тыў ным аб' ек там — ста ды ё нам «Спар-
так». Ка жуць, што ў пад ва лах бу дын ка пад час 
вай ны зна хо дзi лi ся ня мец кiя засценкі, та му, 
маў ляў, пры вi ды для гэ та га мес ца — не вы-
ду ма ныя iс то ты, а рэ ча iс насць. Зрэш ты, гэ та 
мо жа быць «га рад ской ле ген дай», пры ду ма лi 
якую ту тэй шыя на ву чэн цы. Тым не менш ка-
лi iдзеш па ня звык ла пра стор ных ка лi до рах 
ву чы лi шча, ад чу ва еш, быц цам зна хо дзiш ся ў 
ней кай гiм на зii па чат ку XX ста год дзя. I толь кi 
мi тус лi выя навучэнцы з за плеч нi ка мi за спi най i 
ма бiль нi ка мi ў ру ках вяр та юць у су час насць.

— Бу ды нак, вя до ма, ста ры, ка лi не ска-
заць — ста ра даў нi, — спы няе мае роз ду мы 
на мес нiк ды рэк та ра ву чы лi шча па асноў най 
дзей нас цi Вiк тар АЛЯК СЕЙ ЧЫК. — Та му за-
ка на мер на, што не ка то рыя па мяш кан нi ма юць 
па трэ бу ў пэў ных па ляп шэн нях. Так, сён ня ў 
нас поў ным хо дам iдзе ра монт ста ло вай. За тое 
на ву чэн цы ча со ва хар чу юц ца ў рэ ста ра не.

А вось спар тыў ная ба за ў ву чы лi шча са-
праў ды вы дат ная — спе цы яль ныя за лы бок са, 
цяж кай ат ле ты кi, ба раць бы, цiр для страль бы з 
лу ка, дзве бе га выя да рож кi, сек та ры для кi дан-
ня дыс ка i штур хан ня яд ра, пля цоў ка для мi нi-
фут бо ла. I гэ та, зра зу ме ла, не ўвесь пе ра лiк.

— На са мрэч з'я ва ўнi каль ная, — ад зна чае 
Вiк тар Мi ка ла е вiч. — Да лё ка не ўсе ву чы лi шчы 
алiм пiй ска га рэ зер ву мо гуць па хва лiц ца спар-
тыў най ба зай, дзе амаль што ўсе аб' ек ты, а так-
са ма iн тэр нат раз ме шча ны пад ад ным да хам.

За ме жа мi ву чы лi шча зна хо дзяц ца толь-
кi ба зы вес ля роў i плыў цоў. На пы тан не, цi 
па спя ва юць хлоп цы i дзяў ча ты пас ля трэ нi-
ро вак на за ня ткi, не за дум ва ю чы ся ад каз вае 
на мес нiк ды рэк та ра па на ву чаль най пра цы 
Тац ця на СКРЫП КО: «Без умоў на. Мы ста ра-
ем ся ра бiць зруч ны рас клад для на шых на-
ву чэн цаў».

ВЫ ПРА БА ВАЛЬ НЫ ТЭР МIН 
— Асноў ны кры тэ рый для па ступ лен ня — 

спар тыў ны вы нiк. Як мi нi мум пры ма ем пер-
ша раз рад нi каў, а па не ка то рых вi дах спор-
ту — толь кi кан ды да таў у май стры спор ту i 
май строў спор ту, — тлу ма чыць Вiк тар Аляк-
сей чык. — Трэ ба ра зу мець, што рых та ваць 
спарт сме на вы со ка га ўзроў ню вель мi до ра-
га. Га да выя вы дат кi на ад на го навучэнца ў 
нас скла да юць тры ты ся чы до ла раў. I гэ та 
па вiн на пры но сiць ад да чу, бо най перш мы 
рых ту ем спар тыў ны рэ зерв для на цы я наль-
ных ка ман даў. Сён ня ў нас кож ны трэ цi наву-
чэнец — член бе ла рус кiх збор ных па роз ных 
вi дах спор ту. 

Для пры ез джых абi ту ры ен таў трэ не ры ар-
га нi зоў ва юць спе цы яль ны пра гляд. Уча раш нiя 
школь нi кi на два ме ся цы за лiч ва юц ца ў ву чы лi-
шча, трэ нi ру юц ца i зай ма юц ца. Не ка то рыя са мi 
не вы трым лi ва юць на гру зак i лi та раль на праз 
тры-ча ты ры днi вяр та юц ца да до му. Не ка то рым 
ад маў ля юць трэ не ры, якiя, як пра вi ла, ад ра зу 
ба чаць здоль ных спарт сме наў. Вось та кi «вы-
пра ба валь ны тэр мiн»!

ВУ ЧО БА ЎСЯ МУ ГА ЛА ВА 
Мае су раз моў цы сцвяр джа юць, што, у па-

раў на ннi са звы чай ны мi школь нi ка мi, на ву чэн-
цы ву чы лi шчаў алiм пiй ска га рэ зер ву больш 
дыс цып лi на ва ныя, мэ та на кi ра ва ныя i са ма-
стой ныя. I не ў ма лой сту пе нi гэ та звя за на з 
тым, што з iмi пра цу юць не толь кi на стаў нi кi, 
але так са ма вы ха валь нi кi, якiя за ма цоў ва юц ца 
за кож ным кла сам (цi кур сам), i трэ не ры. У тры 
ра зы больш ува гi i, без умоў на, кант ро лю.

Ня гле дзя чы на тое, што для мяс цо вых вы-
ха ван цаў спорт на пер шым мес цы, на ву чо бу 
тут «не за бi ва юць». На ват ка лi вы яз джа юць 
на збо ры, з са бой iм да юць кам плект за дан няў, 
вы ка нан не якiх пра вя ра ец ца па вяр тан нi. Ка лi 
хтось цi пра штра фiў ся, на ступ ны раз на вы яз-
ныя трэ нi роў кi ён ужо не па тра пiць.

Ся род юных ат ле таў ёсць хлоп цы i дзяў ча ты 
з до сыць вы со кiм ся рэд нiм ба лам.

— Зу сiм ня даў на быў цi ка вы вы па дак, — 
рас па вя дае Тац ця на Ра ма наў на. — Адзiн з 
на ву чэн цаў вы зваў ся пры няць удзел у га рад-
ской алiм пi я дзе па гiс то рыi, хоць у нас гэ та 
не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым, як у шко лах. Вы-
ра шыў прос та па спра ба ваць свае сi лы, бо без 

спе цы яль най пад рых тоў кi раз лiч ваць на дып-
лом вель мi скла да на. Па спра ба ваў — i за няў 
трэ цяе мес ца! У вы нi ку гэ ты хло пец па сту пiў 
на гiс та рыч ны фа куль тэт БДУ.

СПРА ВА СЯ МЕЙ НАЯ: 
АД БАГ ДА НО ВI ЧАЎ 
ДА СI ДА КО ВЫХ 

Але перш за ўсё тут га на рац ца спар тыў ны-
мi да сяг нен ня мi сва iх вы ха ван цаў. Па вы нi ках 
Алiм пiй скiх гуль няў, якiя прай шлi ў XXI ста год дзi, 
Баб руй скае ву чы лi шча алiм пiй ска га рэ зер ву па 
коль кас цi пад рых та ва ных алiм пiй скiх пры зё раў 
зай мае трэ цяе мес ца ся род па доб ных уста ноў.

Са мыя вя до мыя вы пуск нi кi ву чы лi шча — 
алiм пiй скiя чэм пi ё ны Пе кi на i ся рэб ра ныя пры-
зё ры Лон да на Аляк сандр i Анд рэй Баг да но вi чы. 
Ме на вi та тут пад апе кай за слу жа на га трэ не ра 
Бе ла ру сi Пят ра Яноў ска га (якi, да рэ чы, сё ле та 
ад зна чыў 80-га до вы юбi лей) ты ту ла ва ныя вес ля-
ры па чы на лi свой спар тыў ны шлях. I сён ня бра-
ты Баг да но вi чы не за бы ва юць пра сваю «аль-
ма-ма тар»: пра вод зяць для юных спарт сме наў 
май стар-кла сы, ад кры ва юць пер ша ве рас нё выя 
лi ней кi ды прос та на вед ва юць свай го пер ша га 
трэ не ра, якi ка лiсь цi за ўва жыў перс пек тыў ных 
хлоп цаў у не вя лi кiм па сёл ку Ялi за ва i пе ра вёз iх 
зай мац ца ў Баб руйск. Ме на вi та та му пас ля ле-
таш няй Алiм пi я ды пра слаў ле ныя спарт сме ны па 
пра гра ме «Алiм пiй скi вы бар» пе ра лi чы лi 75 мiль-
ё наў руб лёў род на му ву чы лi шчу.

Вы пуск нi ком баб руй ска га ву чы лi шча з'яў ля-
ец ца яшчэ адзiн алiм пiй скi чэм пi ён Пе кi на — 
цяж ка ат лет Анд рэй Арам наў. Пер шыя кро кi ў вя-
лi кiм спор це тут так са ма ра бi лi лёг ка ат лет Па вел 
Лы жын, вяс ляр Аляк сандр Жу коў скi, чэм пi ён ка 
па воль най ба раць бе Ва не са Ка ла дзiн ская i iн-
шыя вя до мыя бе ла рус кiя ат ле ты.

Ця пер iх спра ву пра цяг ва юць но выя «зор кi». 
У вес ла ван нi вя лi кiх здзяйс нен няў ча ка юць ад 
Мак сi ма Пят ро ва. У свае 20 га доў хло пец — 
пры зёр чэм пi я на таў све ту i Еў ро пы ся род мо-
ла дзi, член на цы я наль най збор най, двух ра зо вы 
чэм пi ён Бе ла ру сi. Сё ле та дэ бю та ваў на да рос-
лым чэм пi я на це све ту ў Дуй сбур гу. Мае су-
раз моў цы ка жуць, што даў но не ба чы лi та ко га 
ўпарт ага i пра ца вi та га спарт сме на.

— Мак сiм вы рас у шмат дзет най сям'i. Ён 
ра на зра зу меў, што спорт — гэ та не толь кi ка-
рыс ны i цi ка вы за ня так, але i перс пек тыў ная 
бу ду чы ня, — пра цяг вае Вiк тар Аляк сей чык. — 
Хло пец ужо аб га няе па вы нi ках мно гiх сва iх 
сла ву тых ка лег. А яму толь кi двац цаць. Ха рак-
тар у Мак сi ма чэм пi ён скi, так што, ду маю, мы 
пра яго яшчэ не раз па чу ем.

А пер шы трэ нер бра тоў Баг да но вi чаў Пётр 
Яноў скi га дуе пе ра ем нi каў для сва iх ты ту ла ва-
ных вы ха ван цаў. Ця пер пад апе кай во пыт на га 
на стаў нi ка зай ма юц ца… бра ты За брод скiя. 

Ста рэй шы Iван ву чыц ца на пер шым кур се ву-
чы лi шча, а ма лод шы Аляк сей сё ле та за кан чвае 
адзi нац ца ты клас. Хлоп цы ўжо дэ ман стру юць 
не бла гiя вы нi кi.

Да рэ чы, вы пад кi, ка лi тут зай ма юц ца чле ны 
ад ной сям'i, да лё ка не рэд касць.

ПАД РЭ ЗА НЫЯ КРЫ ЛЫ
I ДРУ ГI ШАНЦ 

Лё сы ту тэй шых вы пуск нi коў склад ва юц ца 
па-роз на му. Хтось цi да ся гае пэў ных вы шынь 
у спор це, хтось цi вы бi рае iн шы шлях, а не ка то-
рыя вяр та юц ца сю ды ўжо ў якас цi трэ не ра.

Ва ле рый Сi зя нок пра цуе ў ву чы лi шчы ўжо 
шос ты год. Ка лiсь цi ма ла ды трэ нер быў ад ным 
з леп шых спарт сме наў на ад дзя лен нi цяж кай 
ат ле ты кi, трэ нi ра ваў ся ра зам з Анд рэ ем Арам-
на вым пад кi раў нiц твам за слу жа на га трэ не-
ра Мi ха i ла Ра бi коў ска га. Ва ле рый ма рыў па-
ехаць на Алiм пi я ду ў Пе кiн, але ў алiм пiй скую 
збор ную так i не тра пiў. Та ды хло пец атры маў 
ква лi фi ка цыю трэ не ра i па за пра шэн нi за стаў-
ся пра ца ваць у ву чы лi шчы. Ця пер ужо бы лы 
цяж ка ат лет сам рых туе алiм пiй скiх пры зё раў i, 
ма быць, чэм пi ё наў.

Па вод ле слоў Ва ле рыя, спа чат ку бы ло цяж-
ка змi рыц ца са зме най дзей нас цi. Це ла «пра-
сi ла» бы лых на гру зак, ды i ду ша ба ле ла… Але 
по тым хло пец зра зу меў, што лёс у яго нi чо га 
не ад бi рае, а на ад ва рот, дае шанц рэа лi за ваць 
свой та лент. Толь кi па-iн ша му.

— Вя до ма, ёсць праб ле мы, — пра цяг вае 
Ва ле рый. — Перш за ўсё па на бо ры дзя цей. 
Школь нi кi зу сiм не хо чуць зай мац ца спор там. 
Лi та раль на на пя рэ дад нi ка ле гi скар дзi лi ся, што 
з дзе ся цi школ, якiя яны на ве да лi, каб за пра сiць 
дзя цей у спар тыў ныя сек цыi, да iх прый шло 
толь кi ча ты ры ча ла ве кi! Зра зу ме ла, кам п'ю та-
ры i план шэ ты сён ня за мя ня юць мяч i штан гу. 
Вось i ка жуць: на цыя сла бее. I гэ та не стэ рэа-
тып. Па гля дзi це на гэ тых спарт сме наў. (У за ле 

зай ма юц ца не вы со кiя, ху дзень кiя хлоп чы кi ў 
чыр во ных i сi нiх тры ко. — Аўт.) Хi ба iм да сi па 
14—15 га доў?! Мы ў та кiм уз рос це ўжо бы лi 
скла дзе ны зу сiм па-iн ша му.

Рап там мой по гляд спы ня ец ца на дзя во чай 
фi гу ры. Не вы со кая, але до сыць ду жая бру нет ка 
раз мi на ец ца на трэ на жо ры. У Баб руйск Юля 
пры еха ла з Хой нi каў. На пы тан не, ча му ме на-
вi та сю ды, атрым лi ваю прос ты ад каз: «Гэ та 
леп шае ад дзя лен не цяж кай ат ле ты кi ў кра i не». 
Сё ле та дзяў чы на за кан чвае адзi нац ца ты клас. 
Ку ды по тым — за стац ца ў ву чы лi шчы цi па-
сту паць ва ўнi вер сi тэт — спарт смен ка яшчэ 
не вы ра шы ла, але дак лад на ве дае ад но: цяж-
кую ат ле ты ку не кi не.

— Гэ та, на пэў на, адзi нае, да ча го ў мя не 
ёсць шчы ры iн та рэс, — са ро ме ю чы ся, пры зна-
ец ца Юля. — Ве да е це, баць кi, мяк ка ка жу чы, 
не ў за хап лен нi ад май го вы ба ру. Але вы ра шы лi 
не пад ра заць мне кры лы.

За раз дзяў чы на ста вiць пе рад са бой мэ ту — 
атры маць «май стра спор ту».

Я вый шла з за лы i пер шае, што па чу ла, — цi-
шы ню. Ра ней для мя не сэнс вы ра за «звонкая 
цi шы ня» зда ваў ся не зра зу ме лым. Но вае ад чу-
ван не спры я ла па глыб лен ню ў роз ду мы. Ус па мi-
на лi ся па-баць коў ску цёп лыя апо ве ды пра ту тэй-
шых на ву чэн цаў, у га ла ве ўспых ва лi ўпер шы ню 
па чу тыя проз вi шчы… Як бы ха це ла ся спа дзя вац-
ца, што ад ной чы да гэ тых проз вi шчаў да лу чыц ца 
гуч нае зван не — «алiм пiй скi чэм пi ён»!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Мiнск — Баб руйск — Мiнск.

Ва ро ны
У баль нi цы ма ма на зi ра ла праз ак но за 

жыц цём ва рон. Рас каз ва ла, як ад на ва ро на 
ўве ча ры ра зоў з пяць дзеў ба ну ла лiх тар, 
аж но па куль той не за га рэў ся. Ка лi за па лi-
ла ся свят ло, ва ро на ра дас на за кар ка ла, уз-
ня ла ся i па ля це ла ў ве ча ро вае не ба. Дру гое 
здзiў лен не ў ма мы вы клi ка ла ва ро на-пра-
ва дыр. Яна пры ля це ла, гуч на карк ну ла ка-
ман дзiр скiм то нам — пяць ма ла дых ва рон, 
што ся дзе лi на дрэ ве, у ад на час се ўзня лi ся 
i па ля це лi за ёй. «Гля джу праз баль нiч нае 
ак но се ры ял пра ва рон! Та кое ў мя не ця-
пер кi но», — сум ным баль нiч ным го ла сам 
ка за ла мне ма ма.

Туф лi
Ка лi мы з бра там за бi ра лi ма цi з баль-

нi цы, яна ўжо не маг ла са ма iс цi. Я пра па-
на ваў ёй за ста вац ца ў хат нiх тэп цях, бо 
ўсё ад но мы яе або на ваз ку па вя зём або 
на ру ках па ня сём. Ма цi за га да ла абуць 
яе ў чор ныя ла кi ра ва ныя ча ра вiч кi. Мi рык
аб уў, i ма ма ўзра да ва ла ся. Яна ра да ва ла ся 
i ўсмi ха ла ся, як ма лая дзяў чын ка.

Клю чы
Се дзя чы за ку хон ным ста лом, ма цi рас-

ка за ла мне, як не ка лi су стра ка ла Но вы 
1966 год. Апа вя дан не па да ло ся мне цi ка-
вым i я за пi саў яе сло вы: «Пад Но вы год 
пiсь мен нiк Вiк тар Дай лi да са Слуц ка пры-
вёз гу са ка. Я ад мо вi ла ся га та ваць. На ват 
не ха це ла, каб у на шай ква тэ ры збi ра лi ся 
гос цi. Мi ры ку яшчэ i паў го да не споў нi ла ся. 
Вы ра шы лi за нес цi гу са ка да Га лi Страль-
цо вай i су стра каць Но вы год у яе. Га ля 
па ста вi ла гу са ка ў ду хоў ку. У яе ква тэ ры 
са бра ла ся шмат на ро ду. Прый шоў Ва ло дзя 
Ка рат ке вiч. Пры ехаў Гар дзiц кi з жон кай. 
Па мя та еш Гар дзiц ка га? Ён у Са ю зе пiсь-
мен нi каў ад каз ваў за су вя зi з за меж ны мi 
кра i на мi. Дай лi да быў так са ма з жон кай. Я 
з тва iм баць кам рэ за ла сма жа на га гу са ка. 
Мы су стрэ лi Но вы год i вый шлi на ву лi цу. 
Наш баць ка Чэсь узяў снеж ку i за кi нуў яе ў 
чу жое ак но. На ву лi цу па вы скок ва лi п'я ныя 
муж чы ны i па су ну лi ся да на шых бiц ца. Мi ша 
Страль цоў смя яў ся, наш баць ка ра бiў вы-
гляд, што ён не мае анi я ка га да чы нен ня да 
кi ну тай у ак но снеж кi. Гар дзiц кi з Ка рат ке-
вi чам кры ча лi, што яны ўсiх ад лу пяць, ка лi 
спра ва дой дзе да са праўд най муж чын скай 
бой кi. Нi хто та ды не па бiў ся, усе вяр ну лi ся 
да ядаць сма жа на га гу са ка. Я пай шла да 
Мi ры ка. Лег ла i за сну ла. Па ся род но чы пра-
чну ла ся, бо нех та кор паў ся ў на шым за мку. 
На пля цоў цы ста яў наш баць ка i Ва ло дзя 
Ка рат ке вiч. У баць кi быў ключ ад ква тэ ры 
Ка рат ке вi ча, а ў Ка рат ке вi ча — ад на шай 
ква тэ ры. Як i ка лi яны па мя ня лi ся клю ча мi? 
Не зра зу ме ла. Ра нi цай баць ка спы таў, цi чу-
ла я, як ён прый шоў. Та ды я пе ра ка на ла ся, 
што та ям нi ца з аб ме нам клю чоў за ста нец ца 
не раз га да най».

Ор дэн
Ма ма ра зам з Мi ры кам пе рад алi мне 

та та вы ор дэн i да ку мен ты. Вя до ма, я ўсё 
за браў. На строй быў цяж кi, бо скла да ла ся 
ўра жан не, што не толь кi ма цi збi ра ец ца хут-
ка па кi нуць наш свет, а яна збi ра ец ца гэ та 
зра бiць ра зам з Мi ры кам.

«Хут кая»
До мра бот нi ца вы клi ка ла «хут кую да па-

мо гу». Дак та ры ўга вор ва лi ма му па ехаць 
у баль нi цу, бо цiск быў зу сiм нiз кi. Ма цi не 
па га дзi ла ся ехаць i на пi са ла рас пiс ку, што 
ад маў ля ец ца. Я зва рыў для ма мы моц най 

ка вы з цук рам. Нi ка вы, нi цук ру яна даў-
но не ўжы вае, але дак та ры гэ тым ра зам 
да зво лi лi та кую са лод кую рас ко шу. Яны 
на ват на гэ тым на стой ва лi. Цiск па вы сiў ся. 
Ма ма на ват па варажыла ад ной док тар цы 
на ка ва вай гу шчы.

Та та
Ра нi цай ма цi апра ну ла ся па-свя точ на-

му. Яна нi бы та пе ра пра ша ла за па пя рэд нiя 
тры во гi з «хут кай». Усё цяж кае па пя рэд няе 
я не стаў з ёй аб мяр коў ваць. Па ра да ваў ся 
за яе доб ры вы гляд i на строй. Ад ма цi я 
па ехаў на та та ву ма гi лу, дзе слёз на па пра-
сiў яго не спя шац ца за бi раць да ся бе на шу 
Нi ну Гло бус.

Сон
Ма ма рас ка за ла мне свой сон, у якiм я з 

ней кай Воль гай раб лю лi та ра тур ны пра ект. 
У мя не з гэ тай Воль гаю ёсць ней кае па мяш-
кан не, на кшталт сту дыi. Ма ма па пра сi ла 
ключ ад сту дыi, але я нi я ка га клю ча ёй не 
даў. У сне ма ма на мя не па крыў дзi ла ся, 
што па шка да ваў ключ. Яна рас каз ва ла пра 
крыў ду, а я гля дзеў на яе ка рыч не выя зу-
бы. У ма мы заў сё ды бы лi вя лi кiя бе лыя i 
роў ныя зу бы. Мне яны вель мi па да ба лi ся. 
Я на ват га на рыў ся пры га жос цю ма мi ных 
зу боў. Ця пер яны зу сiм ста рыя. Мi рык пра-
па ноў ваў па мя няць ма ме зу бы, але, ка лi мы 
спа ха пi лi ся, бы ло за поз на, бо ў ма мы зу сiм 
сла бень кае сэр ца: мя няць зу бы з та кiм сэр-
цам не бяс печ на.

«Montroig»
Па тэ ле фа на ваў ма цi з ка вяр нi «Montroig». 

Ка лi я ў ад па чын ку, заў сё ды тэ ле фа ную ма-
ме з ка вяр нi Montroig». Та кая за вя дзён ка. 
Го лас у ма мы ба дзё ры, i яна ра дас на ска за-
ла, што лю бiць мя не. Па цi ка вi ла ся, цi хут ка 
вер нец ца Ядзя з Iта лii. Я за пэў нiў ма му, што 
Ядзя вер нец ца хут ка. На тым i раз вi та лi ся. 
На ват не па пы таў ся, што ёй пры вез цi з Бар-
се ло ны, бо ве даю: пар фу му.

Сэр ца
Ра нi цай сям нац ца та га лi пе ня ўся на ша 

сям'я моц на пе ра хва ля ва ла ся. Пра па ла 
ма ма. До мра бот нi ца зай шла ў баць коў-
скую ква тэ ру, а та ма ка пус та. Знай шла ся 
ма ма ў рэ анi ма цыi дру гой мiн скай баль-
нi цы. Уно чы ёй ста ла кеп ска з сэр цам. 
Яна вы клi ка ла дак та роў, што за вез лi яе 
на апе ра цый ны стол i да ста лi тромб. З 
рэ анi ма цый най па ла ты ма ма мне па тэ ле-
фа на ва ла, ка лi я ўжо ехаў у тую баль нi цу. 
Док тар ка ска за ла, што блi жэй шыя па ру 
дзён ма цi бу дзе ад па чы ваць пас ля пе ра не-
се на га iн фарк ту, i да яе нi ко га не пус цяць. 

Усё па трэб нае — ва ду, сок, сур вэт кi — ёй 
за нес ла Ядзя.

Ха лат
З рэ анi ма цыi па тэ ле фа на ва ла ма ма. 

Ска за ла, што ёй зра бi лi не ад ну, а дзве 
апе ра цыi. Ця пер яна па чу ва ец ца кры ху ле-
пей, i трэ ба, каб я пры нёс ёй ста нiк, тру сы, 
май ку, ха лат, зуб ную шчот ку, па сту i мы ла. 
Мы ла яна па пра сi ла дзi ця чае. Ма ма ска за-
ла, што з до му яе за бра лi го лай з iгол кай 
кро пель нi цы ў ру цэ. Так го лай яна i пра ля-
жа ла цэ лы ты дзень, а ця пер ёй трэ ба ха лат. 
Я па пы таў, цi трэ ба ёй ку бак. Ска за ла, што 
ней кi ку бак ёй да лi.

Лён
У ма мы з'я вi лi ся про леж нi. Але на па шы-

ла з льня но га руч нi ка пляс ка ты мя шок, у якi 
за сы па ла ся льня ное се мя. Мя шок ра зам з 
га рэл кай i праз рыс тым дзi ця чым шам пу нем 
я за нёс у баль нi цу. На стой ваць на су стрэ-
чы з ма маю не стаў, пе ра даў па ку нак мед-
сяст ры i пай шоў на пра цу. За пра цоў ны мi 
тур бо та мi кры ху за бы ва еш пра па воль ны 
сы ход ма мы, i не так ба лю ча.

Ха ду нок
Па абя цаў Мi ры ку, што ў су бо ту сха джу 

да ма цi ў баль нi цу, i не сха дзiў. Пай шоў у 
дру гi бок, пай шоў куп ляць бе лы ха лат. Кра-
ма са спец адзен нем бы ла за чы не на. Не па-
да лёк ад яе не ка лi бы ла бiб лi я тэ ка, дзе ма цi 
пра ца ва ла. Я вы ра шыў зай сцi ў бiб лi я тэ ку, 
каб прос та па ста яць ся род на шых лю бi мых 
кнi жак. Мне яс на ўяў ля ла ся раз мо ва з бiб лi-
я тэ кар кай пра ма цi, пра да лё кiя га ды. Бiб лi-
я тэ кi я не знай шоў. У пус тых па мяш кан нях 
iшоў ра монт. Я на ват не стаў пы тац ца пра 
бiб лi я тэ ку будт рэс та ну мар ча ты ры. Па ста-
яў кры ху пад вок на мi, сцi шыў ся. Тут пай-
шоў дождж. Па куль я бег да мет ро, кры ху 
вы мак. У май стэр нi пе ра апра нуў ся ў су хое 
i вы пiў га ра чай ка вы. Чы таў. Пры слу хоў-
ваў ся да ся бе. Цi не за хва рэў? Зда ец ца, 
абы шло ся. Сiл iс цi да ма цi ў баль нi цу не 
знай шоў, бо ноч не спаў. У ва чах усё ста я ла 
баль нiч ная па ла та... Ма ма за па тра ба ва ла 
са бе тап кi. Яна ўсё спа дзя ец ца на па праў-
ку. Мы з Мi ры кам пры нес лi ёй тап кi i ха ду-
нок. Мед сяст ра вель мi здзi вi ла ся, што мы 
пры нес лi ха ду нок. Не ха це ла нас пус каць у 
па ла ту, але мы ска за лi, што ха ду нок па трэ-
бен для псi ха ла гiч най пад трым кi. Пус цi ла. 
У па ла це два лож кi. Я па гля дзеў на сi вую 
жан чы ну i па ду маў, што ма ма змя нi ла ся да 
не па зна валь нас цi. Я не ад ра зу зра зу меў, 
што гэ та зу сiм iн шы ча ла век. Ма цi спа ла 
на ба ку, на кры тая прас цi най амаль з га ла-
вою. Яна спа ла i цяж ка ды ха ла. Жан чы на 
ска за ла, што трэ ба ма му па бу дзiць. Мы 
ад маў ля лi ся, але яна на стой ва ла. Па ча ла 
кры чаць: «Але на Ула дзi мi ра ўна, да Вас 
прый шлi! Пра чы най це ся! Яна Вас ча ка ла! 
Вы па вiн ны па бу дзiць яе...» Мi рык ска заў, 
што на ша ма ма — Нi на Ула дзi мi ра ўна. Ён 
па бу дзiў ма му, яна па вяр ну ла ся да мя не i 
спы та ла: «Як ты? Кот ця бе не крыў дзiць?» 
Дзе цi — Юля, Ко ля i Во ва — з'е ха лi на мо ра 
ў Лiт ву, а мне ў ква тэ ры па кi ну лi сваю кот ку 
Са ру. Я ска заў, што кот мя не не крыў дзiць. 
Ма ма па скар дзi ла ся, што яе ўвесь час ва нi-
туе. Ад са лод кiх ёгур таў, што пры нёс Мi рык, 
яна ад мо вi ла ся. Мы па кi ну лi ка ля лож ка 
ха ду нок i тап кi. Усю ноч мне ба чы ла ся баль-
нiч ная па ла та з хво рай ма цi. Не спа ла ся, i я 
чы таў мяр зот ныя дзён нi кi са вец ка га кi нош-
нi ка На гi бi на.

Адам ГЛОБУС.
(Заканчэнне будзе.)
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«КА ЛЫС КА»
ДЛЯ ЧЭМ ПI Ё НАЎ

Асноў ны кры тэ рый 
для па ступ лен ня — спар тыў ны 
вы нiк. Як мi нi мум сюды прымаюць 
пер ша раз рад нi каў, а па не ка то рых 
вi дах спор ту — толь кi кан ды да таў 
у май стры спор ту i май строў спор ту.

Ме на вi та тут пад апе кай за слу жа на га трэ не ра Бе ла ру сi Пят ра ЯНОЎ СКА ГА 
алiм пiй скiя чэм пi ё ны Пе кi на i ся рэб ра ныя пры зё ры Лон да на 
Аляк сандр i Анд рэй БАГ ДА НО ВI ЧЫ па чы на лi свой спар тыў ны шлях.

У Бабруйскім вучылішчы адно з лепшых у краіне
аддзяленняў цяжкай атлетыкі.

Блiз кiя лю дзiБлiз кiя лю дзi  ��

НI НА

НЕ ЗА БЫ ВАЦЬ ЧА ЛА ВЕ КА!

Прад стаў ля ем но вую руб ры ку, праз 
якую наш чы тач змо жа да ве дац ца, 
што ёсць тэ атр як мас тац тва, якое 
асаб лi вым чы нам ад люст роў вае жыц цё. 
Аў та рка i вя ду чая гэ тай руб ры кi — 

вя до мы тэ ат раль ны кры тык, пра фе сар 
Тац ця на Ар ло ва — «па люе» на леп шыя 
па ста ноў кi i тлу ма чыць чы та чам, чым 
ад мет нае тэ ат раль нае мас тац тва 
Бе ла ру сi. 

Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

Ака за ла ся, што ўда ле чы ні 
ад «акруж ной аў та ма біль най 
да ро гі» ад бы ва юц ца 
са праўд ныя па дзеі.

Сло вы пра сы ход
ма мы ма ёй —

Нi ны Гло бус

На Ві цеб шчы не 
па вя лі чы ла ся коль касць 
хлоп цаў, якія лі та раль на 
«бе га юць» ад ар міі, тым 
са мым па ру ша ю чы за кон.

— Па вод ле ін фар ма цыі на па-
ча так ве рас ня, коль касць та кіх 
зла чын стваў, як ухі лен не ад 
пры зы ву на вай ско вую служ бу, 
па вя лі чы ла ся з 3 да 17 — у па-
раў на нні з ана ла гіч ным ле таш нім 
пе ры я дам. За да ча ва ен на га ка-
мі са ры я та — не толь кі ар га ні за-

ваць пры цяг нен не да ад каз нас ці 
гра ма дзян, але і за ці ка віць ма ла-
до га ча ла ве ка прай сці аба вяз ко-
вую ва ен ную служ бу, — ска заў 
Аляк сандр Сі да ро віч, пер шы на-
мес нік пра ку ро ра Ві цеб скай воб-
лас ці.

Гэ та і ін шыя тэ мы аб мяр коў ва-
лі ся ў пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб-
лас ці на між ве да мас най на ра дзе, 
пра све ча най пы тан ням ран няй 
пра фі лак ты кі зла чын стваў.

Так са ма за рэ гіст ра ва ны рост 
та кіх ві даў зла чын стваў, як ухі-

лен не баць коў ад утры ман ня дзя-
цей — са 100 да 145 зла чын стваў; 
не пры трым лі ван не па тра ба ван-
ням прэ вен тыў на га на гля ду — 
роў на ў 10 ра зоў больш.

Што ты чыц ца кры мі на ген най 
аб ста ноў кі ў аб лас ным цэнт ры, 
у цэ лым яна ста біль ная, але ёсць 
асоб ныя не га тыў ныя мо ман ты. 
У пры ват нас ці, за рэ гіст ра ва на 
2340 зла чын стваў, што на 5,8% 
больш, чым за ана ла гіч ны пе ры-
яд мі ну ла га го да. Але доб ра, што 
па лі ніі кры мі наль на га вы шу ку 

коль касць за рэ гіст ра ва ных зла-
чын стваў змен шы ла ся пры клад-
на на 3%. На пра ця гу апош ніх 
не каль кіх га доў на зі ра ец ца па-
ні жэн не коль кас ці асаб лі ва цяж-
кіх зла чын стваў су праць жыц ця і 
зда роўя лю дзей. Сё ле та ад бы ло-
ся зні жэн не коль кас ці за бой стваў 
з 7 да 2. На жаль, ста ла больш 
фак таў ху лі ган ства — больш чым 
у 2 ра зы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ка мі са ры я ты бу дуць... рэ кла ма ваць ар мію
ФактФакт  ��


