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«КАЛЫСКА»
ДЛЯ ЧЭМПIЁНАЎ
Аднойчы давялося пачуць думку, што спартсмен «на ра джа ец ца»
не ў дзiцячых спартыўных школах i не ва ўнiверсiтэтах фiзкультуры.
Найбольшую ролю ў станаўленнi атлетаў адыгрывае менавiта прамежкавае звяно — вучылiшчы
алiм пiй ска га рэ зер ву,
куды будучыя чэмпiёны
трап ля юць яшчэ «зялё ны мi» школь нi ка мi,
а выходзяць адтуль ужо
прызёрамi прэстыжных
спаборнiцтваў. Каб пацвердзiць гэтую думку,
мы наведалi Бабруйскае
дзяржаўнае вучылiшча
алiмпiйскага рэзерву —
адно з лепшых у краiне.

 Тэатральнае паляванне
Прадстаўляем новую рубрыку, праз
якую наш чытач зможа даведацца,
што ёсць тэатр як мастацтва, якое
асаблiвым чынам адлюстроўвае жыццё.
Аўтарка i вядучая гэтай рубрыкi —

Старэйшы Iван вучыцца на першым курсе вучылiшча, а малодшы Аляксей сёлета заканчвае
адзiнаццаты клас. Хлопцы ўжо дэманструюць
неблагiя вынiкi.
Дарэчы, выпадкi, калi тут займаюцца члены
адной сям'i, далёка не рэдкасць.

ПАДРЭЗАНЫЯ КРЫЛЫ
I ДРУГI ШАНЦ

Менавiта тут пад апекай заслужанага трэнера Беларусi Пятра ЯНОЎСКАГА
алiмпiйскiя чэмпiёны Пекiна i сярэбраныя прызёры Лондана
Аляксандр i Андрэй БАГДАНОВIЧЫ пачыналi свой спартыўны шлях.

ДОМ З ПРЫВIДАМI
Знайсцi «алiмпiйскае» вучылiшча ў Бабруйску не праблема: шматкорпусны будынак
навучальнай установы размяшчаецца ў гiстарычным цэнтры горада, побач з галоўным
спартыўным аб'ектам — стадыёнам «Спартак». Кажуць, што ў падвалах будынка падчас
вайны знаходзiлiся нямецкiя засценкі, таму,
маўляў, прывiды для гэтага месца — не выдуманыя iстоты, а рэчаiснасць. Зрэшты, гэта
можа быць «гарадской легендай», прыдумалi
якую тутэйшыя навучэнцы. Тым не менш калi iдзеш па нязвыкла прасторных калiдорах
вучылiшча, адчуваеш, быццам знаходзiшся ў
нейкай гiмназii пачатку XX стагоддзя. I толькi
мiтуслiвыя навучэнцы з заплечнiкамi за спiнай i
мабiльнiкамi ў руках вяртаюць у сучаснасць.
— Будынак, вядома, стары, калi не сказаць — старадаўнi, — спыняе мае роздумы
намеснiк дырэктара вучылiшча па асноўнай
дзейнасцi Вiктар АЛЯКСЕЙЧЫК. — Таму заканамерна, што некаторыя памяшканнi маюць
патрэбу ў пэўных паляпшэннях. Так, сёння ў
нас поўным ходам iдзе рамонт сталовай. Затое
навучэнцы часова харчуюцца ў рэстаране.
А вось спартыўная база ў вучылiшча сапраўды выдатная — спецыяльныя залы бокса,
цяжкай атлетыкi, барацьбы, цiр для стральбы з
лука, дзве бегавыя дарожкi, сектары для кiдання дыска i штурхання ядра, пляцоўка для мiнiфутбола. I гэта, зразумела, не ўвесь пералiк.
— Насамрэч з'ява ўнiкальная, — адзначае
Вiктар Мiкалаевiч. — Далёка не ўсе вучылiшчы
алiмпiйскага рэзерву могуць пахвалiцца спартыўнай базай, дзе амаль што ўсе аб'екты, а таксама iнтэрнат размешчаны пад адным дахам.
За межамi вучылiшча знаходзяцца толькi базы весляроў i плыўцоў. На пытанне, цi
паспяваюць хлопцы i дзяўчаты пасля трэнiровак на заняткi, не задумваючыся адказвае
намеснiк дырэктара па навучальнай працы
Таццяна СКРЫПКО: «Безумоўна. Мы стараемся рабiць зручны расклад для нашых навучэнцаў».

ВЫПРАБАВАЛЬНЫ ТЭРМIН
— Асноўны крытэрый для паступлення —
спартыўны вынiк. Як мiнiмум прымаем першаразраднiкаў, а па некаторых вiдах спорту — толькi кандыдатаў у майстры спорту i
майстроў спорту, — тлумачыць Вiктар Аляксейчык. — Трэба разумець, што рыхтаваць
спартсмена высокага ўзроўню вельмi дорага. Гадавыя выдаткi на аднаго навучэнца ў
нас складаюць тры тысячы долараў. I гэта
павiнна прыносiць аддачу, бо найперш мы
рыхтуем спартыўны рэзерв для нацыянальных камандаў. Сёння ў нас кожны трэцi навучэнец — член беларускiх зборных па розных
вiдах спорту.
Для прыезджых абiтурыентаў трэнеры арганiзоўваюць спецыяльны прагляд. Учарашнiя
школьнiкi на два месяцы залiчваюцца ў вучылiшча, трэнiруюцца i займаюцца. Некаторыя самi
не вытрымлiваюць нагрузак i лiтаральна праз
тры-чатыры днi вяртаюцца дадому. Некаторым
адмаўляюць трэнеры, якiя, як правiла, адразу
бачаць здольных спартсменаў. Вось такi «выпрабавальны тэрмiн»!

спецыяльнай падрыхтоўкi разлiчваць на дыплом вельмi складана. Паспрабаваў — i заняў
трэцяе месца! У вынiку гэты хлопец паступiў
на гiстарычны факультэт БДУ.

СПРАВА СЯМЕЙНАЯ:
АД БАГДАНОВIЧАЎ
ДА СIДАКОВЫХ
Але перш за ўсё тут ганарацца спартыўнымi дасягненнямi сваiх выхаванцаў. Па вынiках
Алiмпiйскiх гульняў, якiя прайшлi ў XXI стагоддзi,
Бабруйскае вучылiшча алiмпiйскага рэзерву па
колькасцi падрыхтаваных алiмпiйскiх прызёраў
займае трэцяе месца сярод падобных устаноў.
Самыя вядомыя выпускнiкi вучылiшча —
алiмпiйскiя чэмпiёны Пекiна i сярэбраныя прызёры Лондана Аляксандр i Андрэй Багдановiчы.
Менавiта тут пад апекай заслужанага трэнера
Беларусi Пятра Яноўскага (якi, дарэчы, сёлета
адзначыў 80-гадовы юбiлей) тытулаваныя весляры пачыналi свой спартыўны шлях. I сёння браты Багдановiчы не забываюць пра сваю «альма-матар»: праводзяць для юных спартсменаў
майстар-класы, адкрываюць першавераснёвыя
лiнейкi ды проста наведваюць свайго першага
трэнера, якi калiсьцi заўважыў перспектыўных
хлопцаў у невялiкiм пасёлку Ялiзава i перавёз iх
займацца ў Бабруйск. Менавiта таму пасля леташняй Алiмпiяды праслаўленыя спартсмены па
праграме «Алiмпiйскi выбар» пералiчылi 75 мiльёнаў рублёў роднаму вучылiшчу.
Выпускнiком бабруйскага вучылiшча з'яўляецца яшчэ адзiн алiмпiйскi чэмпiён Пекiна —
цяжкаатлет Андрэй Арамнаў. Першыя крокi ў вялiкiм спорце тут таксама рабiлi лёгкаатлет Павел
Лыжын, вясляр Аляксандр Жукоўскi, чэмпiёнка
па вольнай барацьбе Ванеса Каладзiнская i iншыя вядомыя беларускiя атлеты.
Цяпер iх справу працягваюць новыя «зоркi».
У веславаннi вялiкiх здзяйсненняў чакаюць ад
Максiма Пятрова. У свае 20 гадоў хлопец —
прызёр чэмпiянатаў свету i Еўропы сярод моладзi, член нацыянальнай зборнай, двухразовы
чэмпiён Беларусi. Сёлета дэбютаваў на дарослым чэмпiянаце свету ў Дуйсбургу. Мае суразмоўцы кажуць, што даўно не бачылi такога
ўпартага i працавiтага спартсмена.
— Максiм вырас у шматдзетнай сям'i. Ён
рана зразумеў, што спорт — гэта не толькi карысны i цiкавы занятак, але i перспектыўная
будучыня, — працягвае Вiктар Аляксейчык. —
Хлопец ужо абганяе па вынiках многiх сваiх
славутых калег. А яму толькi дваццаць. Характар у Максiма чэмпiёнскi, так што, думаю, мы
пра яго яшчэ не раз пачуем.
А першы трэнер братоў Багдановiчаў Пётр
Яноўскi гадуе пераемнiкаў для сваiх тытулаваных выхаванцаў. Цяпер пад апекай вопытнага
настаўнiка займаюцца… браты Забродскiя.

Лёсы тутэйшых выпускнiкоў складваюцца
па-рознаму. Хтосьцi дасягае пэўных вышынь
у спорце, хтосьцi выбiрае iншы шлях, а некаторыя вяртаюцца сюды ўжо ў якасцi трэнера.
Валерый Сiзянок працуе ў вучылiшчы ўжо
шосты год. Калiсьцi малады трэнер быў адным
з лепшых спартсменаў на аддзяленнi цяжкай
атлетыкi, трэнiраваўся разам з Андрэем Арамнавым пад кiраўнiцтвам заслужанага трэнера Мiхаiла Рабiкоўскага. Валерый марыў паехаць на Алiмпiяду ў Пекiн, але ў алiмпiйскую
зборную так i не трапiў. Тады хлопец атрымаў
квалiфiкацыю трэнера i па запрашэннi застаўся працаваць у вучылiшчы. Цяпер ужо былы
цяжкаатлет сам рыхтуе алiмпiйскiх прызёраў i,
мабыць, чэмпiёнаў.
Паводле слоў Валерыя, спачатку было цяжка змiрыцца са зменай дзейнасцi. Цела «прасiла» былых нагрузак, ды i душа балела… Але
потым хлопец зразумеў, што лёс у яго нiчога
не адбiрае, а наадварот, дае шанц рэалiзаваць
свой талент. Толькi па-iншаму.
— Вядома, ёсць праблемы, — працягвае
Валерый. — Перш за ўсё па наборы дзяцей.
Школьнiкi зусiм не хочуць займацца спортам.
Лiтаральна напярэдаднi калегi скардзiлiся, што
з дзесяцi школ, якiя яны наведалi, каб запрасiць
дзяцей у спартыўныя секцыi, да iх прыйшло
толькi чатыры чалавекi! Зразумела, камп'ютары i планшэты сёння замяняюць мяч i штангу.
Вось i кажуць: нацыя слабее. I гэта не стэрэатып. Паглядзiце на гэтых спартсменаў. (У зале

Асноўны крытэрый
для паступлення — спартыўны
вынiк. Як мiнiмум сюды прымаюць
першаразраднiкаў, а па некаторых
вiдах спорту — толькi кандыдатаў
у майстры спорту i майстроў спорту.
займаюцца невысокiя, худзенькiя хлопчыкi ў
чырвоных i сiнiх трыко. — Аўт.) Хiба iм дасi па
14—15 гадоў?! Мы ў такiм узросце ўжо былi
складзены зусiм па-iншаму.
Раптам мой погляд спыняецца на дзявочай
фiгуры. Невысокая, але досыць дужая брунетка
размiнаецца на трэнажоры. У Бабруйск Юля
прыехала з Хойнiкаў. На пытанне, чаму менавiта сюды, атрымлiваю просты адказ: «Гэта
лепшае аддзяленне цяжкай атлетыкi ў краiне».
Сёлета дзяўчына заканчвае адзiнаццаты клас.
Куды потым — застацца ў вучылiшчы цi паступаць ва ўнiверсiтэт — спартсменка яшчэ
не вырашыла, але дакладна ведае адно: цяжкую атлетыку не кiне.
— Гэта, напэўна, адзiнае, да чаго ў мяне
ёсць шчыры iнтарэс, — саромеючыся, прызнаецца Юля. — Ведаеце, бацькi, мякка кажучы,
не ў захапленнi ад майго выбару. Але вырашылi
не падразаць мне крылы.
Зараз дзяўчына ставiць перад сабой мэту —
атрымаць «майстра спорту».
Я выйшла з залы i першае, што пачула, — цiшыню. Раней для мяне сэнс выраза «звонкая
цiшыня» здаваўся незразумелым. Новае адчуванне спрыяла паглыбленню ў роздумы. Успамiналiся па-бацькоўску цёплыя аповеды пра тутэйшых навучэнцаў, у галаве ўспыхвалi ўпершыню
пачутыя прозвiшчы… Як бы хацелася спадзявацца, што аднойчы да гэтых прозвiшчаў далучыцца
гучнае званне — «алiмпiйскi чэмпiён»!
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.
Мiнск — Бабруйск — Мiнск.

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

 Факт

Камісарыяты будуць... рэкламаваць армію

— Паводле інфармацыі на пачатак верасня, колькасць такіх
злачын стваў, як ухі лен не ад
прызыву на вайсковую службу,
павялічылася з 3 да 17 — у параўнанні з аналагічным леташнім
перыядам. Задача ваеннага камісарыята — не толькі арганіза-

ваць прыцягненне да адказнасці
грамадзян, але і зацікавіць маладога чалавека прайсці абавязковую ваенную службу, — сказаў
Аляксандр Сідаровіч, першы намеснік пракурора Віцебскай вобласці.
Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваліся ў пракуратуры Віцебскай вобласці на міжведамаснай нарадзе,
прасвечанай пытанням ранняй
прафілактыкі злачынстваў.
Таксама зарэгістраваны рост
такіх відаў злачынстваў, як ухі-

Часта, калі на працягу кароткага часу
сыходзяцца разам тэатры розных краін
і паказваюць сваю лепшую прадукцыю,
мы, беларусы, сарамліва хаваем вочы. Гэта здараецца на фестывалях. Нядаўна на
«Белую вежу-2013» вырашылі запрасіць
пераможцаў Нацыянальнай тэатральнай
прэміі і прыбавіць да іх спрэчны спектакль
з Брэста «Ураджай». Было цікава, як ацэняць нашы спектаклі замежныя калегі. Радасна, што адбылася сур'ёзная тэмпераментная размова, і нашы работы аказаліся
цалкам канкурэнтаздольнымі.
Адкрываўся фэст, на мой погляд, абсалютна палярнымі па мастацкім узроўні
«Пікавай дамай» з Гродна і «Хто смяецца
апошнім» Тэатра-студыі кінаакцёра. «Пікавая дама», якая захапіла ўсе вышэйшыя
ўзнагароды, ужо другі сезон становіцца
спек таклем, які падабаецца абсалютна
ўсім і прымірае добрых і злых, малаадукаваных і прасунутых. Яе нават небяспечна
запрашаць на спаборніцтвы: усё роўна пераможа. Адзначу толькі адну асаблівасць.
Спек такль тэатра лялек не прос та для
дарослай публікі, не гульня для дзяцей.
Ён цалкам адпавядае законам сур'ёзнага
драматычнага тэатра і не прымае скідак
на малую форму.
Зварот кінаакцёраў да прызабытай п'есы класіка сатыры Кандрата Крапівы «Хто
смяецца апошнім» выявіў актуальнасць
тэмы лжэвучоных і неперспектыўных навуковых даследаванняў. Аднак гэтым усё
абмежавалася. Калі б не некалькі добрых
акцёрскіх работ, трэба было б не смяяцца,
а плакаць. Рэжысура, сцэнаграфія, музыка, пластыка нагадалі самыя шэрыя часы тэатра мінулага стагоддзя. Крыўдна,
што так была прадстаўлена наша сталіца — Мінск. Аказалася, што ўдалечыні ад
«акружной аўтамабільнай дарогі» адбываюцца сапраўдныя падзеі.
Тэатр Магілёва іграў п'есу малавядо ма га дра ма тур га Юліі Чар няўскай
«Аднакласнікі». Культуролаг і філосаф
Чарняўская з веданнем справы напры-

 Блiзкiя людзi

ленне бацькоў ад утрымання дзяцей — са 100 да 145 злачынстваў;
непрытрымліванне патрабаванням прэвентыўнага нагляду —
роўна ў 10 разоў больш.
Што тычыцца крымінагеннай
абстаноўкі ў абласным цэнтры,
у цэлым яна стабільная, але ёсць
асобныя негатыўныя моманты.
У прыватнасці, зарэгістравана
2340 злачынстваў, што на 5,8%
больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Але добра, што
па лініі крымінальнага вышуку

колькасць зарэгістраваных злачынстваў зменшылася прыкладна на 3%. На працягу апошніх
некалькіх гадоў назіраецца паніжэнне колькасці асабліва цяжкіх злачынстваў супраць жыцця і
здароўя людзей. Сёлета адбылося зніжэнне колькасці забойстваў
з 7 да 2. На жаль, стала больш
фактаў хуліганства — больш чым
у 2 разы.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



думляла цэлую кучу чалавечых гісторый,
якія трымаюць увагу, смешаць, выбіваюць слязу, але мала падобныя да праўды.
У руках маладога рэжысёра Кацярыны
Аверкавай акцёры і гледачы ўвайшлі ў
кіберпрастору, дзе магчыма ўсё: ілюзіі,
сімуляцыя жыцця, стасункі, гульня ў жыццё, немагчымасць схавацца, праяўленне
інтэлекту.
Як сапраўднае дзіця свайго часу, Аверкава выкарыстоўвае на сцэне шырокі экран, камп'ютары, без якіх сёння немагчымае наша жыццё. Яе не вельмі хвалюе
прыгожая візуальная карцінка. За прыцягненнем новых тэхналогій тэатр не павінен
забываць галоўнага, чым ён моцны. Ён не
павінен забываць чалавека. Пра забяспечанага Ілью, які згубіў сваё жыццё, расказвае Руслан Кушнер. Нічым не прыкметная
Маша ў выкананні Наталлі Калакуставай
аказваецца мужнай, чуллівай маці. Яе невылечна хворы сын Міця (Часлаў Вількін)
дзякуючы ёй атрымлівае надзею на годнае
жыццё. Зашораная на дысцыпліне немка
Марта ў Алены Крыванос адкрывае ў сабе

Аказалася, што ўдалечыні
ад «акружной аўтамабільнай
дарогі» адбываюцца
сапраўдныя падзеі.
новыя якасці. Нават маленькая роля Танечкі ў выкананні актрысы Юліі Няберавай
прымусіла крытыкаў гаварыць пра поспех
юнага таленту.
Цяпер тэатры Расіі захоплены «новай
драмай». Гэта з'ява не падобна на традыцыйную драматургію. У п'есах асаблівыя
героі, асаблівая мова (амаль заўсёды ненарматыўная лексіка), адмаўленне звыклых маральных каштоўнасцяў і прычынна-выніковых сувязяў. Беларускі тэатр
усё гэта не палюбіў. Аднак наша зямля
выказала меркаванне пра некалькі імёнаў драматургаў «новай драмы», што
адразу ж сталі зоркамі на еўрапейскім

Мама разам з Мiрыкам перадалi мне
татавы ордэн i дакументы. Вядома, я ўсё
забраў. Настрой быў цяжкi, бо складалася
ўражанне, што не толькi мацi збiраецца хутка пакiнуць наш свет, а яна збiраецца гэта
зрабiць разам з Мiрыкам.

«Хуткая»
Домработнiца выклiкала «хуткую дапамогу». Дактары ўгаворвалi маму паехаць
у бальнiцу, бо цiск быў зусiм нiзкi. Мацi не
пагадзiлася ехаць i напiсала распiску, што
адмаўляецца. Я зварыў для мамы моцнай

Словы пра сыход
мамы маёй —
Нiны Глобус
Халат
З рэанiмацыi патэлефанавала мама.
Сказала, што ёй зрабiлi не адну, а дзве
аперацыi. Цяпер яна пачуваецца крыху лепей, i трэба, каб я прынёс ёй станiк, трусы,
майку, халат, зубную шчотку, пасту i мыла.
Мыла яна папрасiла дзiцячае. Мама сказала, што з дому яе забралi голай з iголкай
кропельнiцы ў руцэ. Так голай яна i праляжала цэлы тыдзень, а цяпер ёй трэба халат.
Я папытаў, цi трэба ёй кубак. Сказала, што
нейкi кубак ёй далi.

Лён

Туфлi

Ордэн



Усё патрэбнае — ваду, сок, сурвэткi — ёй
занесла Ядзя.

У бальнiцы мама назiрала праз акно за
жыццём варон. Расказвала, як адна варона
ўвечары разоў з пяць дзеўбанула лiхтар,
ажно пакуль той не загарэўся. Калi запалiлася святло, варона радасна закаркала, узнялася i паляцела ў вечаровае неба. Другое
здзiўленне ў мамы выклiкала варона-правадыр. Яна прыляцела, гучна каркнула камандзiрскiм тонам — пяць маладых варон,
што сядзелi на дрэве, у адначассе ўзнялiся
i паляцелi за ёй. «Гляджу праз бальнiчнае
акно серыял пра варон! Такое ў мяне цяпер кiно», — сумным бальнiчным голасам
казала мне мама.

Калi мы з братам забiралi мацi з бальнiцы, яна ўжо не магла сама iсцi. Я прапанаваў ёй заставацца ў хатнiх тэпцях, бо
ўсё адно мы яе або на вазку павязём або
на руках панясём. Мацi загадала абуць
яе ў чорныя лакiраваныя чаравiчкi. Мiрык
абуў, i мама ўзрадавалася. Яна радавалася
i ўсмiхалася, як малая дзяўчынка.

тэатральным небасхіле, якіх абмяркоўваюць. Галоўны з іх — Павел Пражко. Ціхі,
замкнёны, нетусовачны чалавек прыдумаў некалькі п'ес, якія ўзарвалі спакой
Масквы і Санкт-Пецярбурга. Крытыкі
разабралі п'есы і спектаклі па костачках
і прысарамацілі беларускія тэатры за пасіўнасць.
Тэатры доўга не здаваліся. І вось нядаўна ў Брэсце паставілі «Ураджай» Пражко. Творчы калектыў і гарадская публіка
раскалоліся на групы, якія нервова спрачаліся.
«Новая драма» — справа маладая, пра
тых, каго пакуль зусім не хвалююць праблемы мінулага і будучыні. Яны эгаістычна корпаюцца ў сваім уласным «я». Дзве
дзяўчыны і два хлопцы збіраюць у садзе
яблыкі. Хтосьці, напэўна, узгадае штогадовую студэнцкую «бульбу» савецкага часу і
зразумее, што гэта свайго роду «антыбульба». Усё пачынаецца са шчырага жадання
сабраць ураджай. Усё валіцца з няўмелых
рук гламурных дзяўчат на высокіх абцасах,
з рук хлопцаў, якія не ведаюць іншых фізічных нагрузак, акрамя націскання кнопак
ноўтбука. Ураджай ператвараецца ў бітыя,
памятыя адходы, з якіх цячэ сок.
Брэсцкі спектакль зроблены зусім маладымі людзьмі, учарашнімі выпускнікамі.
У Расіі ў Паўла Пражко з'явіўся рэжысёраднадумца Дзмітрый Волкастрэлаў. Паставіў ужо тры яго п'есы, рэпеціруе чацвёртую і з задавальненнем наведваецца
ў Беларусь, абяцаючы зрабіць з нашага
земляка буйную фігуру.
Што з гэтага ўсяго вынікае? Пацвярджэнне старой ісціны, што няма прарокаў у сваёй айчыне. Замежныя госці не
скупіліся на кампліменты: не ўсюды ёсць
такія моцныя цікавыя правінцыйныя тэатры. Сапраўднае мастацтва нараджаецца
ў глыбінцы, выходзіць на агляд і стварае
новы свет. Як важна гэта своечасова заўважыць і даць зялёны калідор!..
Таццяна АРЛОВА

НIНА

Вароны

Седзячы за кухонным сталом, мацi расказала мне, як некалi сустракала Новы
1966 год. Апавяданне падалося мне цiкавым i я запiсаў яе словы: «Пад Новы год
пiсьменнiк Вiктар Дайлiда са Слуцка прывёз гусака. Я адмовiлася гатаваць. Нават
не хацела, каб у нашай кватэры збiралiся
госцi. Мiрыку яшчэ i паўгода не споўнiлася.
Вырашылi занесцi гусака да Галi Стральцовай i сустракаць Новы год у яе. Галя
паставiла гусака ў духоўку. У яе кватэры
сабралася шмат народу. Прыйшоў Валодзя
Караткевiч. Прыехаў Гардзiцкi з жонкай.
Памятаеш Гардзiцкага? Ён у Саюзе пiсьменнiкаў адказваў за сувязi з замежнымi
краiнамi. Дайлiда быў таксама з жонкай. Я
з тваiм бацькам рэзала смажанага гусака.
Мы сустрэлi Новы год i выйшлi на вулiцу.
Наш бацька Чэсь узяў снежку i закiнуў яе ў
чужое акно. На вулiцу павыскоквалi п'яныя
мужчыны i пасунулiся да нашых бiцца. Мiша
Стральцоў смяяўся, наш бацька рабiў выгляд, што ён не мае анiякага дачынення да
кiнутай у акно снежкi. Гардзiцкi з Караткевiчам крычалi, што яны ўсiх адлупяць, калi
справа дойдзе да сапраўднай мужчынскай
бойкi. Нiхто тады не пабiўся, усе вярнулiся
даядаць смажанага гусака. Я пайшла да
Мiрыка. Легла i заснула. Пасярод ночы прачнулася, бо нехта корпаўся ў нашым замку.
На пляцоўцы стаяў наш бацька i Валодзя
Караткевiч. У бацькi быў ключ ад кватэры
Караткевiча, а ў Караткевiча — ад нашай
кватэры. Як i калi яны памянялiся ключамi?
Не зразумела. Ранiцай бацька спытаў, цi чула я, як ён прыйшоў. Тады я пераканалася,
што таямнiца з абменам ключоў застанецца
неразгаданай».

Мае суразмоўцы сцвярджаюць, што, у параўнаннi са звычайнымi школьнiкамi, навучэнцы вучылiшчаў алiмпiйскага рэзерву больш
дысцыплiнаваныя, мэтанакiраваныя i самастойныя. I не ў малой ступенi гэта звязана з
тым, што з iмi працуюць не толькi настаўнiкi,
але таксама выхавальнiкi, якiя замацоўваюцца
за кожным класам (цi курсам), i трэнеры. У тры
разы больш увагi i, безумоўна, кантролю.
Нягледзячы на тое, што для мясцовых выхаванцаў спорт на першым месцы, на вучобу
тут «не забiваюць». Нават калi выязджаюць
на зборы, з сабой iм даюць камплект заданняў,
выкананне якiх правяраецца па вяртаннi. Калi
хтосьцi праштрафiўся, наступны раз на выязныя трэнiроўкi ён ужо не патрапiць.
Сярод юных атлетаў ёсць хлопцы i дзяўчаты
з досыць высокiм сярэднiм балам.
— Зусiм нядаўна быў цiкавы выпадак, —
распавядае Таццяна Раманаўна. — Адзiн з
навучэнцаў вызваўся прыняць удзел у гарадской алiмпiядзе па гiсторыi, хоць у нас гэта
не з'яўляецца абавязковым, як у школах. Вырашыў проста паспрабаваць свае сiлы, бо без

На Віцебшчыне
павялічылася колькасць
хлопцаў, якія літаральна
«бегаюць» ад арміі, тым
самым парушаючы закон.

НЕ ЗАБЫВАЦЬ ЧАЛАВЕКА!

Ключы

ВУЧОБА ЎСЯМУ ГАЛАВА

вядомы тэатральны крытык, прафесар
Таццяна Арлова — «палюе» на лепшыя
пастаноўкi i тлумачыць чытачам, чым
адметнае тэатральнае мастацтва
Беларусi.

кавы з цукрам. Нi кавы, нi цукру яна даўно не ўжывае, але дактары гэтым разам
дазволiлi такую салодкую раскошу. Яны
нават на гэтым настойвалi. Цiск павысiўся.
Мама нават паваражыла адной доктарцы
на кававай гушчы.

Тата
Ранiцай мацi апранулася па-святочнаму. Яна нiбыта перапрашала за папярэднiя
трывогi з «хуткай». Усё цяжкае папярэдняе
я не стаў з ёй абмяркоўваць. Парадаваўся
за яе добры выгляд i настрой. Ад мацi я
паехаў на татаву магiлу, дзе слёзна папрасiў яго не спяшацца забiраць да сябе нашу
Нiну Глобус.

Сон
Мама расказала мне свой сон, у якiм я з
нейкай Вольгай раблю лiтаратурны праект.
У мяне з гэтай Вольгаю ёсць нейкае памяшканне, накшталт студыi. Мама папрасiла
ключ ад студыi, але я нiякага ключа ёй не
даў. У сне мама на мяне пакрыўдзiлася,
што пашкадаваў ключ. Яна расказвала пра
крыўду, а я глядзеў на яе карычневыя зубы. У мамы заўсёды былi вялiкiя белыя i
роўныя зубы. Мне яны вельмi падабалiся.
Я нават ганарыўся прыгажосцю мамiных
зубоў. Цяпер яны зусiм старыя. Мiрык прапаноўваў памяняць маме зубы, але, калi мы
спахапiлiся, было запозна, бо ў мамы зусiм
слабенькае сэрца: мяняць зубы з такiм сэрцам небяспечна.

«Montroig»
Патэлефанаваў мацi з кавярнi «Montroig».
Калi я ў адпачынку, заўсёды тэлефаную маме з кавярнi Montroig». Такая завядзёнка.
Голас у мамы бадзёры, i яна радасна сказала, што любiць мяне. Пацiкавiлася, цi хутка
вернецца Ядзя з Iталii. Я запэўнiў маму, што
Ядзя вернецца хутка. На тым i развiталiся.
Нават не папытаўся, што ёй прывезцi з Барселоны, бо ведаю: парфуму.

Сэрца
Ранiцай сямнаццатага лiпеня ўся наша
сям'я моцна перахвалявалася. Прапала
мама. Домработнiца зайшла ў бацькоўскую кватэру, а тамака пуста. Знайшлася
мама ў рэанiмацыi другой мiнскай бальнiцы. Уночы ёй стала кепска з сэрцам.
Яна выклiкала дактароў, што завезлi яе
на аперацыйны стол i дасталi тромб. З
рэанiмацыйнай палаты мама мне патэлефанавала, калi я ўжо ехаў у тую бальнiцу.
Доктарка сказала, што блiжэйшыя пару
дзён мацi будзе адпачываць пасля перанесенага iнфаркту, i да яе нiкога не пусцяць.

У мамы з'явiлiся пролежнi. Алена пашыла з льнянога ручнiка пляскаты мяшок, у якi
засыпалася льняное семя. Мяшок разам з
гарэлкай i празрыстым дзiцячым шампунем
я занёс у бальнiцу. Настойваць на сустрэчы з мамаю не стаў, перадаў пакунак медсястры i пайшоў на працу. За працоўнымi
турботамi крыху забываеш пра павольны
сыход мамы, i не так балюча.

Хадунок
Паабяцаў Мiрыку, што ў суботу схаджу
да мацi ў бальнiцу, i не схадзiў. Пайшоў у
другi бок, пайшоў купляць белы халат. Крама са спецадзеннем была зачынена. Непадалёк ад яе некалi была бiблiятэка, дзе мацi
працавала. Я вырашыў зайсцi ў бiблiятэку,
каб проста пастаяць сярод нашых любiмых
кнiжак. Мне ясна ўяўлялася размова з бiблiятэкаркай пра мацi, пра далёкiя гады. Бiблiятэкi я не знайшоў. У пустых памяшканнях
iшоў рамонт. Я нават не стаў пытацца пра
бiблiятэку будтрэста нумар чатыры. Пастаяў крыху пад вокнамi, сцiшыўся. Тут пайшоў дождж. Пакуль я бег да метро, крыху
вымак. У майстэрнi пераапрануўся ў сухое
i выпiў гарачай кавы. Чытаў. Прыслухоўваўся да сябе. Цi не захварэў? Здаецца,
абышлося. Сiл iсцi да мацi ў бальнiцу не
знайшоў, бо ноч не спаў. У вачах усё стаяла
бальнiчная палата... Мама запатрабавала
сабе тапкi. Яна ўсё спадзяецца на папраўку. Мы з Мiрыкам прынеслi ёй тапкi i хадунок. Медсястра вельмi здзiвiлася, што мы
прынеслi хадунок. Не хацела нас пускаць у
палату, але мы сказалi, што хадунок патрэбен для псiхалагiчнай падтрымкi. Пусцiла.
У палаце два ложкi. Я паглядзеў на сiвую
жанчыну i падумаў, што мама змянiлася да
непазнавальнасцi. Я не адразу зразумеў,
што гэта зусiм iншы чалавек. Мацi спала
на баку, накрытая прасцiнай амаль з галавою. Яна спала i цяжка дыхала. Жанчына
сказала, што трэба маму пабудзiць. Мы
адмаўлялiся, але яна настойвала. Пачала
крычаць: «Алена Уладзiмiраўна, да Вас
прыйшлi! Прачынайцеся! Яна Вас чакала!
Вы павiнны пабудзiць яе...» Мiрык сказаў,
што наша мама — Нiна Уладзiмiраўна. Ён
пабудзiў маму, яна павярнулася да мяне i
спытала: «Як ты? Кот цябе не крыўдзiць?»
Дзецi — Юля, Коля i Вова — з'ехалi на мора
ў Лiтву, а мне ў кватэры пакiнулi сваю котку
Сару. Я сказаў, што кот мяне не крыўдзiць.
Мама паскардзiлася, што яе ўвесь час ванiтуе. Ад салодкiх ёгуртаў, што прынёс Мiрык,
яна адмовiлася. Мы пакiнулi каля ложка
хадунок i тапкi. Усю ноч мне бачылася бальнiчная палата з хворай мацi. Не спалася, i я
чытаў мярзотныя дзённiкi савецкага кiношнiка Нагiбiна.
Адам ГЛОБУС.
(Заканчэнне будзе.)



