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Ку мі рыКу мі ры

КОЖ НЫ 
ЧА ЛА ВЕК — 
ПРЫ СТУП КА 

ДА СЯ БЕ
Кру га ва рот лю дзей у пры ро дзе... Так, ме-
на ві та так, як бы дзіў на гэ та ні гу ча ла на 
пер шы по гляд. Гэ так жа, як мя ня юц ца мо-
да, на двор'е, ін та рэ сы, змя ня ец ца і на ша 
ася род дзе. Вы ні ко лі не за ўва жа лі, што як 
толь кі з ва ша га жыц ця зні кае адзін ча ла век, 
на яго мес цы не ўза ба ве з'яў ля ец ца ін шы? 
Ні бы кож на му ад ме ра на пэў ная коль касць 
сяб роў і зна ё мых, якая не па він на змя няц-
ца. «За ме на» мо жа быць зу сім не ча ка най. 
Гэ та мо гуць быць аб са лют на роз ныя лю дзі, 
і не зра зу ме ла, як вы маг лі мець ста сун кі і з 
тым, і з тым. На прык лад, на мес цы не сур'-
ёз най ра га туш кі з'яў ля ец ца ама тар фі ла со-
фіі. Яны роз ныя, а вы — адзін.

А мо жа, мы прос та «вы рас та ем» са сва іх зна ё-
мых, як са ста рых шта ноў? «Но сім» іх да апош ня-
га, цер пім усе звя за ныя з гэ тым ня зруч нас ці, але 
ў вы ні ку ўсё роў на прый дзец ца знай сці но выя. І 
толь кі адзін кі (тыя лю дзі, якія як лю бі мая фут бол-
ка, якая заў сё ды па па ме ры, якую мы цы ру ем па 
дзе сяць ра зоў, ад да ём у хім чыст ку і ні як не ад важ-
ва ем ся вы кі нуць) за ста юц ца з на мі на заўж ды.

Кож ны ўно сіць неш та ў на ша жыц цё, а сы хо-
дзя чы, па кі дае ка ва ла чак ся бе: ней кую фра зу, 
звыч ку, агуль ныя ўспа мі ны. На кож ным эта пе 
жыц ця нам па трэб ныя пэў ныя лю дзі: вя сё лыя 
сяб ры ў шко ле, доб рыя да рад чы кі — ка лі вы рас-
цеш. І тыя, хто вы слу хае ў ста рас ці.

Лю дзі бу дуць пры хо дзіць і сы хо дзіць, хтось ці 
толь кі пра міль гне на ва шым жыц цё вым шля ху, 
ін шыя па кі нуць у ім свой след. Трэ ба ша на ваць 
тых, хто по бач, але трэ ба ўмець і ад пус каць. Мы 
не ве да ем, хто ча кае нас за на ступ ным па ва ро-
там і чым ён для нас ста не.

Кож ны ча ла век, які су стра ка ец ца на на шым 
шля ху, не вы пад ко вы. Азі ра ю чы ся на зад, не ўяў-
ляю, кім бы я бы ла ця пер, ка лі б у ма ім жыц ці не 
бы ло б усіх тых лю дзей, ка го я ве даю. Гля джу на 
вя лі кую коль касць зна ё мых, сяб роў і пры яце ляў, 
з які мі маю ста сун кі кож ны дзень, ча сам пры гад-
ваю не ка га з мі ну ла га і ра зу мею, які ве лі зар ны 
ўплыў ака за лі гэ тыя лю дзі роз ных уз рос таў, ста-
но ві шчаў і ха рак та раў на мя не і мой свет.

Лю дзі пры хо дзяць на ім гнен не, на час, на ўсё 
жыц цё. Пер шым і дру гім на ка на ва на сыс ці, інакш 
у нас прос та не за ста нец ца ча су і сіл на но выя 
су стрэ чы. Ча сам лю дзі ады хо дзяць, як бы рас-
тва ра ю чы ся ў ча се. Не ка то рыя сы хо дзяць без 
па пя рэ джан ня. Пер шы ва ры янт рас ста ван ня 
бяз боль ны, дру гі — рэ жа па жы вым. Пер шы — 
на ту раль ны, дру гі — па трэб ны ці не па збеж ны. 
Але след усё роў на за ста ец ца, толь кі б не за-
ста ва ла ся крыў даў.

У кож на га ча ла ве ка бы ла свая ро ля ў ма ім 
жыц ці — у ма соў цы, у эпі зо дах або на пер шых 
ро лях. Адзін ці ка вы і ра зум ны су раз моў ца ска заў 
мне: «У кож на га свой шлях у гэ тым жыц ці, і хто 
ве дае, коль кі яму на ка на ва на прай сці пры сту пак... 
Лю дзей-пры сту пак». Усе лю дзі ў на шым жыц ці ў 
пэў ным сэн се — пры ступ кі. Ад ны вя дуць ўго ру, 
ін шыя — уніз; хтось ці — шы ро кая пры ступ ка, нех-
та — зу сім вуз кая, але ўсе яны па трэб ны і не аб-
ход ны. Іх нель га вы кі нуць, па-дур но му ад мес ці, іх 
прос та трэ ба пры маць і ра да вац ца рэ ча іс нас ці.

Ары на КА ГА ЛЁ НАК, 
ву чані ца 11 кла са на ва по лац кай гім на зіі №2.

Фес ты валь — гэ та свя та 
для гле да чоў, вы пра ба ван не 
для ўдзель ні каў і пра ца для 
ар га ні за та раў. Пас ля та го, як 
гра ма ты і пры зы знай шлі сва-
іх ула даль ні каў, па гу та ры ла з 
ме та дыс там ад дзе ла му зыч-
на-ха рэа гра фіч най твор час ці 
Але сяй Кан цы ял.

— Што ска жа це аб пра фе-
сі я на ліз ме ўдзель ні каў?

— Ар га ні за та ры і чле ны 
жу ры ад зна ча юць, што з кож-
ным го дам рас це не толь кі іх 
коль касць, але і май стэр ства 
юных ва ка ліс таў. Зы хо дзя чы 
са што га до вых на зі ран няў, 
мож на ад зна чыць, што дзе-
ці ста но вяц ца больш раз ня-
во ле ны мі, ад кры ты мі. І гэ та 
вель мі ра дуе! Асаб лі ва пры-
ем на, ка лі тыя, хто не пер шы 

год удзель ні чае ў фес ты ва-
лі, ста но вяц ца за слу жа ны-
мі пе ра мож ца мі! Так, Са фія 
Шы ман ская, са ліст ка тэ ат-
ра пес ні «Бэ бі-шоу» Па ла ца 
дзя цей і мо ла дзі, ста ла ўла-
даль ні цай гран-пры фес ты-
ва лю.

Ка лі га вор ка зай шла аб 
удзель ні ках фэсту, я па дзя лі-
ла ся з Але сяй Ге надзь еў най 
сва і мі на зі ран ня мі. Ся род 
удзель ні каў бы ло на шмат 
больш дзяў чы нак, чым хлоп-
чы каў, але за тое хлоп чы кі 
вы лу ча лі ся сва ёй ары гі наль-
нас цю і атры ма лі са мыя бур-
ныя апла дыс мен ты гле да чоў. 
На прык лад, Па вел Флан чаў, 
які за няў дру гое мес ца ў сва-
ёй уз рос та вай ка тэ го рыі, ужо 
з пер шых се кунд пры цяг нуў 
ува гу ўсёй за лы, вы ка наў шы 
зна ка мі ты «ска чок Дзі мы Бі-

ла на». Не каль кі пе сень бы-
ло вы ка на на на род най мо ве, 
што вель мі па ра да ва ла.

Пад час пе ра пын ку па гу-
та ры ла з ад ной з кан кур сан-
так — Мі ла най Мі цей ка. Та ды 
яна яшчэ не ве да ла, што ў 
сва ёй ка тэ го рыі ста ла леп-
шай. Дзяў чын ка ўжо не пер-
шы раз удзель ні чае ў фес ты-
ва лі, але ра ней яна спя ва ла 
не ад на, а ў ка лек ты ве. Юная 
спя вач ка пры зна ла ся, што 
трош кі хва ля ва ла ся. Але яе 
прый шлі пад тры маць баць кі, 
ба бу лі, сяб ры і вы клад чык па 
ва ка ле, та му дзяў чын ка бы ла 
ў са бе ўпэў не най. «Я дак лад-
на ве даю, што зноў па ды му-
ся на сцэ ну Па ла ца дзя цей і 
мо ла дзі, каб пры няць удзел 
у фес ты ва лі дзі ця чай пес ні 
«Бэ бі-шоу», — упэў не на ка-
жа Мі ла на. А мне за ста ец ца 

толь кі па жа даць дзяў чын цы 
пос пе хаў.

За ха це ла ся б да ве дац ца, 
якія сюр пры зы бу дуць на Х 
юбі лей ным фес ты ва лі «Бэ бі-
шоу» сё ле та?

— Пла наў шмат. Пра цэс 
пад рых тоў кі — гэ та ты та ніч-
ная пра ца, гэ та не аб ход насць 
гля дзець у роз ныя ба кі ад на-
ча со ва і не вы пус каць ні ад-
ной дэ та лі, та му для па чат ку 
не аб ход на ства рыць ка ман-
ду, якая ўва со біць усе на шы 
за дум кі і за ду мы ў жыц цё! — 
ка жа Але ся Кан цы ял. — Рас-
кры ваць усе сак рэ ты мне б не 
ха це ла ся, але тро хі за сло ну 
пры ад чы нім: пла ну юц ца май-
стар-кла сы ад прад стаў ні коў 
твор чай ін тэ лі ген цыі На ва по-
лац ка і По лац ка, транс ля цыя 
ві дэа клі паў леп шых удзель ні-
каў і пе ра мож цаў фес ты ва лю, 

ад крыц цё фо та га ле рэі «Яны 
па тра пі лі ў дзя ся тач ку!». На 
юбі лей ным фес ты ва лі, вя до-
ма, ха це ла ся б уба чыць тых, 
хто ста яў ля вы то каў пер ша га 
фес ты ва лю, тых, хто ўсе гэ-
тыя га ды ра біў яго гіс то рыю. 
Бо ме на ві та вы со кі пра фе сі я-
на лізм гэ тых лю дзей ства рыў 
фес ты ва лю доб рае імя!

На пры кан цы Але ся Ге-
надзь еў на па жа да ла фес-
ты ва лю но вых сяб роў, спон-
са раў, на тхняль ні каў, якія ў 
да лей шым бу дуць да па ма-
гаць раз ві вац ца і фі нан са ва 
пад трым лі ваць та ле на ві тых 
хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Лі за ве та МАЙ СЯ Ё НАК, 
сту дэнт ка І кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та фі зіч най 

куль ту ры.

«ДА РАС ЦІ» ДА ПРАЎ ДЫ

Прос тыя іс ці ныПрос тыя іс ці ны

МА ЛЕНЬ КІЯ ДЗЕТ КІ — ВЯ ЛІ КІЯ ТА ЛЕН ТЫ
Сак рэ ты пос пе хуСак рэ ты пос пе ху

Не на па казНе на па каз

Зда ец ца, на доў гі час зні кае 
ча ла век з твай го жыц ця, а 
праз коль кі га доў на ві ны пра 
яго вы клі ка юць як мі ні мум 
здзіў лен не. Вось тут тая ж 
гіс то рыя. Дзяў чы на, што 
за ха ва ла ся ва ўспа мі нах як 
са мая, мяк ка ка жу чы, «ад-
вяз ная» асо ба ся род усіх ма-
іх зна ё мых, рап там вы да ла: 
«Ах, на ша вян чан не!». Яна 
рас піс ва ла пад ра бяз нас ці 
па дзеі так, ні бы та рас каз вае 
аб іх пер шы і апош ні раз.

Усё як на ле жыць: вэ люм, су-
кен ка, гос ці, ма мы жа ні ха і ня-
вес ты пус ці лі сля зу на пры кан цы 
цы ры мо ніі. Я гля дзе ла на здым кі 
і ча мусь ці згад ва ла рас по ве ды 
кры ху ін ша га ха рак та ру, якія рас-
каз ва лі ся з не мен шым за па лам. 
Та ды яны пра га вор ва лі ся шэп-
там, бы ло шмат «ці ка ва га»: да-
рос лыя ка ва ле ры і «да рос лыя» 
ўчын кі, се рыя пры год пра тое, як 
не на ча ва ла до ма... Трэ ба ска-

заць, пад ра бяз нас цяў ні хто ні ко лі 
не вы пыт ваў, іні цы я тар агуч ван-
ня чар го вай гіс то рыі заўж ды быў 
адзін і той жа...

— А ра шэн не аб вян чан ні тваё 
ці му жа? — на ма га ла ся я вы свет-
ліць пры чы ну та ко га сур' ёз на га 
кро ку.

— Ве да еш, у мя не сяст ра вян-
ча ла ся. Зда ец ца, жы вуць ня дрэн-
на. Мы па ду ма лі, што ліш нім не 
бу дзе, — па чу ла ў ад каз. Усё ака-
за ла ся больш чым прос та...

Вя до ма, ча ла век мог кар ды-
наль на змя ніц ца, але па раз ва-
жаць за раз хо чац ца зу сім не пра 
ней кую кан крэт ную асо бу, а пра 
тое, на коль кі шчы ры мі, знач ны-
мі і са праўд ны мі бы ва юць на шы 
ду хоў ныя па мкнен ні ў вы пад ку, 
ка лі на са мрэч да іх трэ ба яшчэ 
рас ці і рас ці...

Вось хі ба не «да рос» да ча-
гось ці знач на га ча ла век, які 
зай ма ец ца даб ра чын нас цю? 
Без умоў на, у той асо бы па він на 
быць і ах вяр насць, і вы са ка род-

насць, і па чуц цё ад каз нас ці, якое 
вы хо дзіць за ме жы ўлас най сям'і. 
Толь кі вось ка лі чы та еш ін тэр в'ю 
з якой-не будзь «зор кай» і ба чыш 
там доб рых па ру аб за цаў пра 
да па мо гу хво рым дзе цям і не па-
срэд ны ўдзел у гэтым, пер шае 
па чуц цё — зу сім не за хап лен не. 
Адзін ра сій скі жур на ліст у сва-
ім да ку мен таль ным філь ме пра 
кон кур сы пры га жос ці па ка заў, як 
дзяў ча ты, удзель ні цы ме ра пры-
ем ства, пры яз джа юць у дзі ця чы 
дом. Вя до ма ж, у даб ра чын ных 
мэ тах. Рап там вы свят ля ец ца, 
што ад на з пры га жунь не па чут-
ках ве дае, як жыць без баць коў. 
Ад ной ма лень кай дзяў чын цы на 
раз ві тан не яна па кі ну ла шчы рыя, 
на пер шы по гляд, абя цан ні.

— Я вы ра шы ла ўда ча рыць 
яе! — зра бі ла сен са цый ную за-
яву на ка ме ру міс.

А вось пра цяг гіс то рыі: жур на-
ліст праз не каль кі ме ся цаў тэ ле-
фа нуе ў дзі ця чы дом і пы та ец ца 
пра лёс той са май дзяў чын кі, якой 

да лі абя цан не пра но вую сям'ю. 
Аказ ва ец ца, пас ля гэ та га ві зі ту 
ні хто на ват не тэ ле фа на ваў...

Дык што зна чыць «да рас ці» 
да той ці ін шай пра явы шчы рас-
ці? Па-мой му, гэ та ба чыць вы нік 
лю бо га, на ват са ма га леп ша га 
свай го ўчын ку. Бо най больш сум-
нае ў та кіх вы пад ках — ча кан не 
«пры за», які па ві нен атры маць 
га лоў ны ге рой па дзей. Ча ла век, 
на прык лад, уяў ляе вян чан не 
свое асаб лі вым «аму ле там», які 
да па мо жа збе раг чы ад но сі ны, у 
даб ра чын нас ці ба чыць маг чы-
масць стаць «су пер ге ро ем», а 
атрым лі вае ў вы ні ку зу сім не тое, 
што ча каў...

...Па-мой му, пер шы крок да 
шчы рых учын каў і ўнут ра на га 
шчас ця — гэ та ка заць праў ду 
са мо му са бе. У тым лі ку, якім ты 
ба чыш свет, на што ма еш сі лы і 
да ча го га то вы. І на ват ка лі ты 
па куль яшчэ не да рос, са ро мец ца 
гэ та га фак та не вар та.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

На пер шы по гляд па да ец ца, што Дзі-
ма — цяж кі ў ста сун ках ча ла век, але гэ-
та не так. Ад мет ны мі ры са мі яго ха рак-
та ру з'яў ля юц ца пра ста та, ад кры тасць, 
да бры ня і шчы расць. З ім заў сё ды ёсць 
аб чым па гу та рыць. А па зна ё мі ла ся я з 
ім у ін тэр нэ це дзя ку ю чы... ро лі кам.

Ад ной чы я вы ра шы ла за няц ца якой-не-
будзь спра вай сур' ёз на. Вы бра ла ро лі ка выя 
кань кі, якія сён ня з'яў ля юц ца га лоў ным ма ім 
хо бі. На гля дзеў шы ся роз ных ві дэа, да ве да ла-
ся пра бе ла рус кую ка ман ду ро ле раў, у якую 
ўва хо дзіць Дзі ма, і па ча ла з імі сяб ра ваць.

Спа чат ку тэ май на шых з Дзі мам раз моў 
бы ла агуль ная ці ка васць да ро лі ка вых кань-
коў, але пас ля я да ве да ла ся пра ін шыя яго 
хо бі. Іх раз на пла на васць мя не здзі ві ла: я ні-
ко лі не ду ма ла, што ча ла век мо жа су мя шчаць 
та кія не па доб ныя за ня ткі. Дзі ма за хап ля ец ца 
так са ма скейт бор дам, кань ка мі, снаў бор дам 
і на ват... ары га мі. Ву чыц ца ва ўні вер сі тэ це і 
ня дрэн на ўсё гэ та спа лу чае.

На кань ках Дзі ма па чаў ка тац ца ва ўзрос-
це 15 га доў і з та го ча су зай ма ец ца ро лер-
спор там ужо ка ля шас ці га доў. Ён спра ба ваў 
ся бе ў роз ных сты лях ка тан ня, а ня даў на вы-

ра шыў спы ніц ца на «фрыс кей це» (уклю чае ў 
ся бе скач кі з трамп лі наў, у вы шы ню і воль нае 
ка тан не па го ра дзе). Ра зам з сяб рам яны на-
ду ма лі ства рыць шко лу і ка ман ду. І іх ма ры 
ажыц ця ві лі ся. У Мін ску ёсць ро лер-шко ла, 
кра ма з усі мі па трэб ны мі для ка тан ня рэ ча-
мі. Ка ман да ІnMove удзель ні чае ў роз ных 
спа бор ніц твах, вы сту пае з па ка за мі, ла дзіць 
ме ра пры ем ствы.

Да рэ чы, ка лі я бу ду ву чыц ца ў Мін ску 
(вель мі спа дзя ю ся на гэ та), ад на з ма іх га-
лоў ных мар — ус ту піць у іх ка ман ду, каб 
блі жэй па зна ё міц ца з гэ ты мі ці ка вы мі спарт-
сме на мі.

Мне вель мі па да ба юц ца Дзі ма вы пла ны 
і яго ад да насць лю бі май спра ве. У бу ду чы ні 
ён хо ча раз ві ваць ро лер-спорт у Бе ла ру сі, 

рых та ваць ма ла дых спарт сме наў, а так са ма 
да па ма гаць ма лень кім га ра дам, дзе па куль 
ня ма маг чы мас цяў са ма стой на раз ві ваць гэ-
тае хо бі.

На пэў на, з Дзі мы мож на браць прык лад. 
Не кож ны ча ла век здольны да сяг нуць уся го 
гэ та га: ства рэн не ка ман ды, шко лы, ад крыц-
цё кра мы... Ён ста ра ец ца ў пер шую чар гу не 
дзе ля ся бе, а дзе ля ін шых лю дзей. Дзі ма па-
са праўд на му ве рыць, што бе ла рус кія ро ле ры 
ні чым не гор шыя за ін шых і мо гуць вый сці на 
су свет ны ўзро вень у гэ тым ві дзе спор ту. Для 
мя не Дзі ма — прык лад ад ва гі і шчы рас ці, да-
бры ні і цвёр дас ці.

Ка ця ры на БУХ ЦІ НА ВА, 
ву ча ні ца 11 кла са Бя ро заў скай СШ №3 

Лід ска га ра ё на.

...Ка лі прый шла ў на ва по лац кі Па лац дзя цей 
і мо ла дзі на фес ты валь дзі ця чай пес ні «Бэ бі-шоу», 
ад ра зу пры га да ла той дзень, ка лі яшчэ ву ча ні ца 
па чат ко вай шко лы спя ва ла ра зам з дзяў чын ка мі 
пес ню «Не бы лі цы» на сцэ не та га час на га Цэнт ра 
па за школь най ра бо ты. Гэ та быў мой дэ бют 
у га рад скім фес ты ва лі дзі ця чай пес ні «Бэ бі-шоу». 
З та го ча су прай шло цэ лых сем га доў, але, 
па сут нас ці, тут ні чо га  змя ні ла ся: усё тыя ж усмеш кі 
на тва рах дзя цей, усё тыя ж ус хва ля ва ныя 
ма ту лі па праў ля юць ма лым галь шту кі і пры чос кі, 
усё тая ж сцэ на, упры го жа ная ша ра мі і яр кі мі 
лі та ра мі...

НАС НАС 
«ПА ЗНА Ё МІ ЛІ» «ПА ЗНА Ё МІ ЛІ» 
РО ЛІ КІРО ЛІ КІ

Дзі ма АЗА РКА.


