
«У ЖЫЦ ЦІ ГА ЛОЎ НАЕ — 
ЖА ДАН НЕ»

— Яні на, час та ўспа мі на е це сваю 
пе ра мож ную Алім пі я ду?

— Так! У не чым ус па мі ны тых мо-
ман таў сты му лю юць мя не ў пад рых-
тоў цы, якую я пра вод жу ця пер. На той 
мо мант мая пе ра мо га ста ла вя лі кай 
пры ем най не ча ка нас цю для ўсіх. Ма-
рай бы ло апы нуц ца прос та на п'е дэс-
та ле, ні пра якое пер шае мес ца і га вор-
кі не бы ло. На чэм пі я на це све ту пе рад 
Алім пій скі мі гуль ня мі 2000 го да я ста ла 
толь кі чац вёр тай, та му пе ра да мной ні-
хто не ста віў за да чы пе ра ма гаць у Сід-
неі. З псі ха ла гіч на га пунк ту гле джан ня 
ні чо га не ціс ну ла, і гэ та пай шло на ка-
рысць. Бы ла сфар мі ра ва на шас цёр-
ка лі да раў, кожная спарт смен ка з яе 
маг ла тра піць на п'е дэс тал, але зор кі 
скла лі ся так, што ме на ві та я ака за ла ся 
най леп шай.

— Праз па ру га доў пас ля пе ра-
мож най Алім пі я ды ад бы ла ся не пры-
ем ная сі ту а цыя з до пін гам, вас аб-
ві на ва ці лі ва ўжы ван ні за ба ро не ных 
прэ па ра таў...

— Гэ та мя не моц на знер ва ва ла, і 
я, без умоў на, бы ла за сму ча ная. Але 
ў той мо мант у мя не з'я ві ла ся маг-
чы масць пра ве рыць сва іх сяб роў і 
лю дзей, якія зна хо дзі лі ся по бач. Гэ-
та гіс то рыя пра тое, як ця бе спа чат ку 
ўзды ма юць, а по тым, не раз бі ра ю чы ся, 
па чы на юць «за кід ваць ка мя ня мі». Ця-
пер шмат ува гі на да юць праб ле мам 
ужы ван ня спарт сме на мі до пін гу, і гэ та, 
без умоў на, доб ра. Але сі ту а цыя, ка лі 
ат лет толь кі за ва я ваў ме даль, а за мест 
він ша ван няў яму ка жуць: «Ну ні чо га, 
праз па ру га доў мы пра ве рым тваю 
про бу», не зда ец ца мне пры ем най.

Ну а ка лі вяр нуц ца да мя не аса біс та, 
то ў пе ры яд дыс ква лі фі ка цыі ў жыц ці 
ад бы лі ся па дзеі не менш важ ныя, чым 
Алім пій скія гуль ні — я вый шла за муж і 
на ра дзі ла дач ку.

— І пас ля гэ та га ўсё роў на вяр ну-
лі ся ў вя лі кі спорт. Ча му?

— Та ды я ад чу ва ла, што ў мя не 
яшчэ ёсць сі лы, што ма гу вы сту паць. 
Бо ў лю бы час мо жа на сту піць мо мант, 
ка лі я зра зу мею, што больш не ха чу 
трэ ні ра вац ца. Заў сё ды ў жыц ці га лоў-
нае — жа дан не.

— І ця пер яно ў вас так са ма ёсць?
— Так, я трэ ні ру ю ся, рых ту ю ся да 

чэм пі я на ту Еў ро пы, каб там прай сці 
ад бор у Рыа-дэ-Жа ней ра. Ні пра якія 
мэ ты і за да чы па куль не ка жу, та му 
што на пе ра дзе яшчэ цэ лы год. Там 
бу дзе ня лёг ка, але хо чац ца да ка заць, 
што ў лю бым уз рос це мож на па каз-
ваць доб рыя вы ні кі.

— Ці га то выя да та го, што ўва га 
да вас бу дзе па вы ша ная?

— У нас пры вык лі лі чыць, што алім-
пій скі чэм пі ён па ві нен увесь час па-
каз ваць звыш вы ні кі, коль кі б не бы ло 
га доў, хоць на ват і 50. А ў мя не ця пер 
ёсць та кое «про ці яд дзе». Я на ват сва-
ім бліз кім ка жу: вы спа чат ку да сяг ні це 
та го, ча го да маг ла ся я, а по тым бу дзем 
раз ва жаць. Мне яшчэ 24 га доў не бы-

ло, ка лі ста ла алім пій скай чэм пі ён кай, 
на на ступ ны год — чэм пі ён кай све ту. У 
27 я ўжо ме ла ма шы ну і ква тэ ру. Шмат 
хто ка жа, што спарт сме нам да юць да-
ра гія па да рун кі, але тую ж ква тэ ру мне 
ні хто не да рыў, у яе куп лю бы ла ўкла-
дзе на толь кі не вя лі кая част ка пры за-
вых гро шай, гэ та зна чыць, я за ра бі ла 
на яе са ма. Вель мі крыўд на, ка лі асу-
джа юць спарт сме наў за іх за ро бак, як 
пра ві ла, гэ та ро бяць лю дзі, хто ў сва ім 
жыц ці сам ні чо га не да біў ся.

— Што ска жа це з на го ды вы ні каў 
на шай ка ман ды на чэм пі я на це све ту 
сё ле та?

— Лі чу, што бе ла ру сы вы сту пі-
лі доб ра, усё ж та кі яны бы лі са май 
не шмат лі кай збор най за апош ні час. 
Увай сці ў 15 най леп шых ка ман даў, ка лі 
ў пер шын стве ўдзель ні ча юць больш за 
200 — гэ та вы дат ны вы нік.

Што ты чыц ца ме да ліс таў — Ар за-
ма са вай і Та лай, то на ват мно гія спе-
цы я ліс ты, ду маю, не ча ка лі ме да лёў. 
Ця пер дзяў ча ты мо гуць пад верг нуц ца 
псі ха ла гіч на му прэ сін гу, та му што вы-
нік чэм пі я на ту све ту ў нас лю бяць пе-
ра но сіць на Алім пій скія гуль ні.

— Ці ба чы це вы ся бе ў трэ нер-
скай ра бо це?

— Зноў жа, у нас пры ня та лі чыць, 
што ка лі ты алім пій скі чэм пі ён, то аба-
вяз ко ва па ві нен пай сці трэ ні ра ваць дзя-
цей і вы ха ваць са бе па доб на га. Быць 
на стаў ні кам — гэ та пры зван не. Ка мусь-
ці да дзе на, а не ка му і не вель мі. Не аба-
вяз ко ва мець фіз куль тур ную аду ка цыю, 
на прык лад, у ад на го з ма іх трэ не раў — 
Яфі ма ва Аляк сея Мі ка ла е ві ча — яе не 
бы ло (ён скон чыў фі зі ка-ма тэ ма тыч ны 
фа куль тэт), тым не менш пад рых та ваў 
і мя не, і На дзю Астап чук.

Як пра ві ла, доб ры мі трэ не ра мі ста-
но вяц ца тыя ат ле ты, у якіх у сі лу ней-
кіх фак та раў не скла ла ся з за ва я ван-
нем ме да лёў, та кія лю дзі ў бу ду чы ні 
са праў ды імк нуц ца рэа лі за ваць свае 
ўзна га ро ды ў вуч нях.

«ГА НА РУ СЯ 
СВА ЁЙ МА ЛОЙ 

РА ДЗІ МАЙ»
— У вас вель мі пры го жае імя. Ча-

му баць кі на зва лі ме на ві та так?
— Не ве даю. У на шай сям'і ва ўсіх 

ці ка выя ім ёны. Ма ма — Маль ві на, ба-
бу лі — Юзэ фа і Яд ві га, та та — Дзіс лаў. 
Ка лі на ра дзі ла ся мая дач ка, паў ста ла 
пы тан не пра імя, муж спы таў: «Мо жа, 
Маль ві на?» Я бы ла ка тэ га рыч на су-
праць, та му на зва лі На сцяй.

— Рас ка жы це пра мес ца, дзе вы 
на ра дзі лі ся.

— Я вель мі га на ру ся сва ёй ма лой 
ра дзі май, гро дзен скай зям лёй. Гэ та 
вель мі ма ляў ні чы ку ток — вёс ка Хры-
шчо на ві чы, вель мі люб лю ез дзіць ту-
ды. На жаль, атрым лі ва ец ца не так 
час та, як ха це ла ся б, — да лё ка, 300 км 
ад Мін ска. Гэ та, мож на ска заць, ху тар, 
у шко лу я ха дзі ла за 4 км, на пэў на, та-
ды і за кла ла ся мая лёг ка ат ле тыч ная 
ба за (смя ец ца).

Мая спар тыў ная кар' е ра па ча ла ся 
ме на ві та на род най зям лі — я тра пі ла 
ў гро дзен скае ву чы лі шча алім пій ска-
га рэ зер ву. Вель мі ўдзяч ная свай му 
пер ша му трэ не ру Ры го ру Мі хай ла ві чу 
Сі ні цы ну, ён за клаў мне азы, якія вель-
мі да па маг лі ў да лей шым.

— Пас ля ня ўда лых стар таў у вас 
час та мож на бы ло ўба чыць слё зы. 
Гэ та азна чае, што вы сен ты мен таль-
ны ча ла век і ў жыц ці?

— Так, пас ля пра валь ных спа бор-
ніц тваў я час та пла ка ла. Асаб лі ва пе-
ра жы ва ла, ка лі за ня ла 4-е мес ца на 
чэм пі я на це све ту 1999-га, бы ло не ве-
ра год на крыўд на. А ў паў ся дзён ным 
жыц ці, асаб лі ва ця пер, ка лі ўжо ёсць 
сям'я, дзі ця, ня ма ка лі пад да вац ца эмо-
цы ям. Ра ней, ка лі я жы ла ў ін тэр на це, 
ча су ха па ла на ўсё: да хо дзі ла да та го, 
што маг ла шнур кі ад кра со вак пра са-
ваць. Ця пер ужо ўсё па-ін ша му, у нас 
з му жам ня ма асаб лі вых па моч ні каў, з 
дзі цем і по бы там спраў ля ем ся са мі.

«МУЖ НІ КО ЛІ
НЕ ЗА БА РА НЯЎ МНЕ 

ЗАЙ МАЦ ЦА СПОР ТАМ»
— Ваш муж — вя до мы бе ла рус кі 

спя вак Ула дзі мір Пра ва лін скі. Як вы 
па зна ё мі лі ся?

— Гэ та ад бы ло ся на ней кім спар-
тыў ным ме ра пры ем стве, дзе гля дзе лі 
ці то чэм пі я нат све ту, ці то чэм пі я нат 
Еў ро пы па фут бо ле. Сён ня я б ні ко лі ў 
жыц ці на та кое ві до ві шча не пай шла.

— Чым ён вас за ва я ваў?
— Перш за ўсё, са праўд ны мі муж-

чын скі мі якас ця мі. Ён пры стой ны, дыс-
цып лі на ва ны, кла пат лі вы.

— У тан дэ ме спарт смен ка-му зы-
ка ўзні ка юць кан флік ты?

— Ула дзі мір так са ма ра ней быў 
спарт сме нам, зай маў ся бок сам, та му 
ён пры мае гэ тую «кух ню», ра зу мее, 
што та кое цяж кія трэ ні роў кі. А пас ля іх 
яшчэ трэ ба ку піць пра дук таў, пры га та-
ваць абед, уся сям'я па тра буе ад ця бе 
ўва гі. На шчас це, на гэ тай гле бе ў нас 
не ўзні кае кан флік таў і муж ні ко лі не 
за ба ра няў мне зай мац ца спор там. Мы 
ста ра ем ся заў сё ды адзін ад на го пад-
тры маць, да па маг чы. Я ха джу на яго 
вы ступ лен ні, яны з дач кой на вед ва юць 
мае спа бор ніц твы. На сці гэ та вель мі 
па да ба ец ца, асаб лі ва ка лі трэ ба ехаць 
у ін шы го рад.

— Гэ та зна чыць, вы аспрэч ва е-
це по гляд, што су мя шчаць сям'ю і 
спорт не маг чы ма?

— Жан чын, як пра ві ла, ха пае на 
ўсё, яны ўсю ды па спя ва юць. А вось 
ка лі ты толь кі ся дзіш до ма, то, на ад ва-
рот, атрым лі ва ец ца зра біць менш. Та кі 
ак тыў ны гра фік дыс цып лі нуе і да зва-
ляе тры маць ся бе ў то ну се.

Хоць ця пер, у ХХІ ста год дзі, схе ма 
«шко ла—ін сты тут—за муж жа» ўжо не 
пра цуе. Я лі чу, гэ та ня дрэн на, на шы 
дзяў ча ты імк нуц ца ства рыць са бе спа-
чат ку ба зу, а ўжо по тым на ра джаць 
дзя цей.

— Якую ма дэль вы ха ван ня вы 
пры ня лі для На сці: бі зун ці пер нік?

— Хо чац ца, каб у яе бы ло дзя цін-
ства, та му мы не так стро га вы хоў ва-
ем дач ку. Перш за ўсё, пры ву ча ем да 
па рад ку, і На сця ўсё ра зу мее, час та 
да па ма гае мне.

— На ка го яна больш па доб ная?
— Знеш не на та ту, а па ха рак та ры 

пе ра плю ну ла нас два іх. Яна на столь кі 
ўпар тае дзі ця, што на ват са мной не 
па раў наць. Хоць я Ка зя рог па га ра-
ско пе. Па жыц ці гэ та, мо жа, і доб ра: 
заў сё ды да ма га ец ца сва ёй мэ ты.

— Дач ка ўсве дам ляе, што яе ма-
ма — алім пій ская чэм пі ён ка, а та та 
— вя до мы спя вак?

— На лю дзях сва і мі па во дзі на мі гэ та га 
не па каз вае; яна ў нас ха дзі ла ў звы чай-
ны са док, ця пер ву чыц ца ў звы чай най 
гім на зіі, яна кан такт ная, сяб руе з усі мі. 
Мы заў сё ды ву чы лі яе не вы хва ляц ца 
цац ка мі, а быць звы чай ным дзі цем.

— Мо жа, На сця ўжо зра бі ла вы-
бар: спорт або му зы ка?

— Па куль яна су мя шчае пла ван не 
з на вед ван нем му зыч най шко лы. У яе 
вель мі шчыль ны гра фік, ма ла воль на-
га ча су, і гэ та вы дат на, та му што менш 
ча су за ста ец ца на кам п'ю тар — га лоў-
ны за ня так су час най мо ла дзі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.14 18.42 11.28
Вi цебск — 7.05 18.31 11.26
Ма гi лёў — 7.04 18.32 11.28
Го мель — 7.00 18.30 11.30
Гродна — 7.29 18.57 11.28
Брэст    — 7.29 18.59 11.30

Iмянiны
Пр. Алега, Аляксандра, Міхаіла, 
Фёдара.

К. Тэрэзы, Юзафа, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 4 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Ка рот кія стрыж кі
Ка рот кія стрыж кі не ве ра год на зруч ныя. Да-

стат ко ва па мыць га ла ву, спа лас нуць ва ла сы 
баль за мам або кан ды цы я не рам, вы су шыць іх, 
стра ся нуць га ла вой — і га то ва! Га лоў ны кло пат 
— свое ча со ва асвя жаць стрыж ку, каб пры чос ка 
не вы гля да ла за рос лай.

КА МУ ЯНЫ ПА ДЫ ХО ДЗЯЦЬ?
Ці за ле жыць гэ та ад рос ту? Не, ён не 

з'яў ля ец ца аб ме жа ван нем.
Ці за ле жыць гэ та ад кам плек цыі? Так, 

і ў не ма лой сту пе ні. Пры паў на це ка рот-
кая стрыж ка ві зу аль на па ру шае пра пор-
цыі фі гу ры: га ла ва вы гля дае ма лень кай, 

а це ла за над та вя лі кім (узні кае эфект «ды на заў ра»).
Для вы ба ру стрыж кі вель мі важ ная струк ту ра ва ла-

соў. Шчас лі вым ула даль ні цам гус той, пыш най ша вя лю-
ры мож на на сіць ка рот кую стрыж ку. І ня важ на, пра мыя 
ва ла сы або ку ча ра выя. Тут га лоў нае — не да пус каць, 
каб яны ад рас та лі. А вось ка лі ў вас тон кія, мяк кія, 
рэд кія ва ла сы, то ка рот кая стрыж ка вам, ве ра год на, 
про ці па ка за на. Вы клю чэн не скла да юць толь кі юныя 
дзяў ча ты з тон кі мі, строй ны мі фі гу ра мі і вы тан ча ны-
мі ры са мі тва ру. У гэ тым вы пад ку ка рот кая стрыж ка 
да пу шчаль на, бо яна на дае ўла даль ні цы кра наль ны, 
без аба рон ны вы гляд. Ча сам гэ та гля дзіц ца стыль на.

Ці з'яў ля ец ца аб ме жа ван нем уз рост? Не. На ват ка-
лі вам за пяць дзя сят ці шэсць дзе сят га доў, але ў вас 
строй ная фі гу ра, гус тыя да гле джа ныя ва ла сы, то вы 
цал кам мо жа це на сіць ка рот кую стрыж ку. Жан чын ва 
ўзрос це та кія пры чос кі вель мі ма ла дзяць, скі да юць ім 
дзя ся так га доў, на да юць ба дзё ры, энер гіч ны вы гляд.

Ці з'яў ля ец ца аб ме жа ван нем стыль адзен ня? Не 
з'яў ля ец ца. Ка рот кія стрыж кі па ды хо дзяць не толь-
кі для адзен ня спар тыў на га і дзе ла во га сты лю, але 
так са ма для кла січ на га, да лі кат на-жа ноц ка га, аван-
гард на га, га тыч на га і г.д.

КА МУ ІХ ВАР ТА ПА ЗБЯ ГАЦЬ?
Па-пер шае, жан чы нам з поў ным, не-

дак лад ным ава лам тва ру і па двой ным 
пад ба род кам. Ка рот кая стрыж ка толь кі 
пад крэс ліць гэ тыя не да хо пы.

Па-дру гое, ка рот кія стрыж кі не па ды-
хо дзяць жан чы нам з рэд кі мі ва ла са мі. 
Пры адзі ным вы клю чэн ні: ка лі яны згод ны што дня 
на чэс ваць ва ла сы або ўклад ваць іх фе нам, імк ну чы ся 
мак сі маль на па вя лі чыць аб' ём пры чос кі.

Так са ма ка рот кая стрыж ка не ўпры гож вае тых, 
хто не ўжы вае ні гра ма кас ме ты кі. Яна па збаў ляе іх 
жа ноц кас ці. Вы клю чэн не — юныя дзяў чы ны з ідэаль-
на глад кай ску рай і све жым ко ле рам тва ру. Усім 
ас тат нім ка рот кая стрыж ка дык туе не аб ход насць 
дбай на га, май стэр ска га ма кі я жу.

Ка рот кая стрыж ка так са ма не па ды хо дзіць для тых 
прад стаў ніц пры го жа га по лу, якія ад да юць пе ра ва гу 
муж чын ска му сты лю адзен ня і ча сам куп ля юць са бе 
рэ чы ў муж чын скіх ад дзе лах. У гэ тым вы пад ку ка-
рот кая стрыж ка яшчэ больш пад крэс ліць ад сут насць 
жа ноц кас ці ў знеш нім аб ліч чы.

Са ла та з бак ла жа на мі
Спат рэ біц ца: бак ла жа ны 

(ся рэд нія) — 2 шт., па мі до ры 
(ся рэд нія, цвёр дыя) — 3 шт., 
сыр цвёр ды — 300 г, яй ка ку-
ры нае — 3 шт., ма я нэз — 200 
г, час нок — 5 зуб коў, арэ хі 
грэц кія (для ўпры гож ван ня) — 
1 жме ня, пят руш ка (для ўпры-
гож ван ня).

Бак ла жа ны па чыс ціць, па рэ заць ма лень кі мі ку бі ка-
мі. Па сма жыць на вя лі кім аг ні да га тоў нас ці і вы клас ці 
на па пя ро вую сур вэт ку ці руч нік для аха лодж ван ня і 
па збаў лен ня ад ліш няга тлу шчу. Па куль бак ла жа ны 
асты ва юць, на дзі ра ем на буй ной тар цы сыр, рэ жам 
ку бі ка мі па мі до ры і яй кі, ма я нэз змеш ва ем са здроб-
не ным час на ком, дроб на ся чом арэш кі.

Збі ра ем са ла ту. У глы бо кі праз рыс ты са лат нік вы-
клад ва ем сла я мі (кож ны слой пра маз ва ем ма я нэ зам 
з час на ком). 1 слой — сыр, 2 слой — бак ла жа ны, 
3 слой — зноў сыр, 4 слой — па мі до ры, 5 слой — яй кі, 
6 слой — зноў сыр.

Верх па кры ва ем ма я нэ зам і ўпры гож ва ем се ча ны-
мі арэ ха мі, зе ля ні най пят руш кі. Да ём са ла це на ста-
яц ца не каль кі га дзін — і на стол!

Ра гу са сві ні ны і гар бу за
Спат рэ біц ца: сві ні на — 500 г, 

гар буз — 350 г, буль ба — 300 г, 
цы бу ля рэп ча тая — 1 шт., час-
нок — 1-2 зуб кі, па мі до ры — 8 шт., 
ім бір (мо ла ты су ша ны) — 0,25 ч. 
лыж кі, мус кат ны арэх (мо ла ты) — 
на кон чы ку на жа, алей, соль, чор-
ны пе рац (мо ла ты) — на смак.

Мя са на рэ заць ка ва лач ка мі 2х2 см. Змя шаць спе-
цыі: соль, пе рац, ім бір, мус кат ны арэх.

Па сы паць мя са на бо рам спе цый і па кі нуць ма ры-
на вац ца хві лін на 15. А тым ча сам дроб на на рэ заць 
цы бу лю і час нок. Ачыс ціць і на рэ заць ку бі ка мі (2х2 см) 
гар буз і буль бу. З та ма таў зняць скур ку і так са ма на-
рэ заць не вя лі кі мі ку бі ка мі.

Ра за грэць у са тэй ні ку алей і злёг ку аб сма жыць у 
ім мя са. Да ба віць цы бу лю з час на ком і па сма жыць на 
ся рэд нім аг ні да праз рыс тас ці. Да ба віць па мі до ры і 
па ту шыць хві лін 10.

Усы паць у са тэй нік буль бу з гар бу зом і да ліць ва-
ды, каб яна амаль па кры ла ра гу. Па са ліць. Га та ваць 
хві лін 20.

Я за пра ца ваў ся і ўсвя до міў, што 
сён ня пят ні ца толь кі та ды, ка лі ў 16:00 
з кры кам «Хто апош ні — той ду рань!» 
збег ды рэк тар.

На строй: хо чац ца тро хі ду шэў на га 
цяп ла і тры міль ё ны до ла раў.

Аб' ява на фо ру ме:
«Шу каю му жа. Ко рат ка пра ся бе: 

смач на, моўч кі, ёсць дзе».

— Сё ма, ты што ця пер ро біш?
— За ліў ную ры бу.
— Ого! Ты ўме еш га та ваць за ліў ную 

ры бу?
— А што яе га та ваць? Тры воб лы, два 

літ ры пі ва...

Дзя цін ства за кан чва ец ца, ка лі та бе 
пе ра ста юць па кі даць нож ку ад ку ры-
цы.

1895 год — 120 га доў та му 
на ра дзіў ся Сяр гей Ясе-

нін. Вя до мы рус кі па эт, прад стаў нік 
но ва ся лян скай паэ зіі 
і лі ры кі, у сва ёй твор-
час ці Сяр гей Ясе нін 
вы сту піў як тон кі лі-
рык, май стар глы бо-
ка псі ха ла гі за ва на га 
пей за жу, спя вак ся-
лян скай Ру сі, знаў ца 
на род най мо вы і на-
род най ду шы. Пер шыя пуб лі ка цыі 
вер шаў Ясе ні на з'я ві лі ся ў 1914 го-
дзе ў мас коў скіх ча со пі сах. А праз 
год ён пе ра яз джае ў Пет ра град, дзе 
зна ё міц ца з Бло кам, Га ра дзец кім і ін-
шы мі паэ та мі ста ліч най элі ты, чы тае 
ім свае вер шы і атрым лі вае вы со кую 
ацэн ку і ад аб рэ нне. Ясе нін ста но віц-
ца зна ка мі тым, яго за пра ша юць на 
паэ тыч ныя ве ча ры і ў лі та ра тур ныя 
са ло ны. Най больш знач ныя тво ры 
Ясе ні на на пі са ны ў 1920-я га ды. Тут 
ён па эт-фі ло саф, які ў сва іх вер шах 
раз ва жае пра веч ныя праб ле мы ча-
ла ве ча га быц ця і сва ёй Ра дзі мы. Але 
ўсё больш вы раз на пра сту па юць ў 
да дзе ных рад ках пры кме ты ін ша га 
— ка тарж най Ру сі, па якой бры дуць 
«лю дзі ў кай да нах». Паэ зія Ясе ні-
на апош ніх, са мых тра гіч ных га доў 
(1922—1925) ад зна ча на імк нен нем 
да гар ма ніч на га све та ад чу ван ня і 
асэн са ван ня ся бе. Але больш ста ла 
ў рад ках дра ма тыч ных ад цен няў, а 
эма цый най да мі нан тай лі ры кі ста но-
вяц ца во сень скія пей за жы, ма ты вы 
пад вя дзен ня вы ні каў, раз ві тан ня. 
Ад ным з апош ніх яго тво раў ста ла 
паэ ма «Кра і на ня год ні каў», у якой 

ён, па сут нас ці, вы кры ваў са вец кую 
ўла ду. Жыц цё Сяр гея Ясе ні на тра гіч-
на аба рва ла ся 28 снеж ня 1925 го да 
пры ня вы свет ле ных аб ста ві нах. Яго 
знай шлі ў ле нін град скай гас ці ні цы 
«Анг ле тэр» па ве ша ным. Па най-
больш рас паў сю джа най вер сіі, Сяр-
гей Аляк санд ра віч у ста не дэ прэ сіі 
скон чыў жыц цё са ма губ ствам. Па ха-
ва ны па эт у Маск ве на Ва гань каў скіх 
мо гіл ках.

1906 год — на Між на род ным 
кан грэ се па ра дыё тэ-

ле граф най сет цы ў Бер лі не ў якас-
ці між на род на га тэ ле граф на га сіг-
на ла бед ства быў рэ ка мен да ва ны 
па зыў ны SОS у аз бу цы Мор зэ (тры 
кроп кі, тры пра цяж ні кі, тры кроп кі). 
Да гэ тых рэ ка мен да цый пры слу ха-
лі ся не ад ра зу. У 1912 го дзе ра дыст 
«Ты та ні ка», які атры маў пра бо і ну і 
та нуў, пе ра да ваў зу сім ін шыя сіг на-
лы. Толь кі пас ля гэ тай ка та стро фы 
па са жыр ска га лай не ра SОS атры маў 
су свет нае пры знан не.

1935 год — на ра дзіў ся Ар мэн 
Джы гар ха нян, са вец кі і 

ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, рэ жы-
сёр, пе да гог, на род ны ар тыст СССР. 
Уся го ён вы ка наў у кі но больш за 
250 раз на пла на вых ро ляў у філь мах 
най леп шых са вец кіх і ра сій скіх рэ жы-
сё раў роз ных жан раў, і сён ня Ар мэн 
Ба ры са віч за ста ец ца ад ным з са мых 
па пу ляр ных ак цё раў.

Ана толь АСТ РЭЙ КА, па эт:
Сло ва праў ды нель га сцер ці,
Не зжаць па ле так жы та без сяр па!

Зорны госцьЗорны госць  ��

Яні на КА РОЛЬ ЧЫК-ПРА ВА ЛІН СКАЯ:

Хо чац ца за клі каць лю дзей 
ста віц ца да пра фе сіі спарт сме на 
больш па важ лі ва.

Нель га зай мац ца толь кі 
спор там, бо га лоў нае 
пры зна чэн не жан чы ны — гэ та 
ма ця рын ства і сям'я.

З мо ман ту тры ум фу бе ла рус кай штур халь ні цы яд ра на Алім пій скіх 
гуль нях у Сід неі прай шло ўжо 15 га доў, а для Яні ны Ка роль чык час ні бы 
спы ніў ся: яна ўсё та кая ж строй ная, пры го жая і ад кры тая для зно сін. 
Хоць у яе жыц ці з та го мо ман ту шмат ча го змя ні ла ся, сён ня яна не толь кі 
спарт смен ка, а ўжо жон ка і ма ці. Ня гле дзя чы на гэ та, спорт алім пій ская 
чэм пі ён ка не па кі ну ла і на ват збі ра ец ца на ле та ехаць у Бра зі лію, са мо 
са бой не ў якас ці ту рыст кі. Пра тое, што сты му люе Яні ну вяр нуц ца ў 
спар тыў ную элі ту, ча му спарт смен ка не пла нуе звяз ваць ся бе з трэ нер-
скай ра бо тай і што вы бі рае яе дач ка, Ка роль чык-Пра ва лін ская рас ка за ла 
ў ін тэр в'ю «Звяз дзе».

УЗ НА ГА РО ДЫ ЯНІ НЫ 
КА РОЛЬ ЧЫК-
ПРА ВА ЛІН СКАЙ:

Чэм пі ён ка ХХVІІ Алім-
пій скіх гуль няў у Сід неі 
(Аў стра лія) 2000 г.

Чэм пі ён ка све ту 
2001 г.

Брон за вы пры зёр 
чэм пі я на ту Еў ро пы 
1998 г.

Брон за вы пры зёр 
чэм пі я на ту Еў ро пы 
ся род мо ла дзі 1997 г. 
у штур хан ні яд ра і кі-
дан ні дыс ка.

«ДОБ РЫЯ ВЫ НІ КІ
МОЖ НА ПА КАЗ ВАЦЬ
У ЛЮ БЫМ УЗ РОС ЦЕ»

ЧЫМ ЖЫ ВЕ АЛІМ ПІЙ СКАЯ ЧЭМ ПІ ЁН КА СЁН НЯ І ШТО Ў ЯЕ ПЛА НАХ

К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І

• Яеч ны бя лок хут чэй уза б'ец ца ў пыш ную пе ну, ка-
лі яго па пя рэд не асту дзіць і да ба віць не каль кі кро пель 
лі мон на га со ку або тро хі лі мон най кіс ла ты. Жаў ток жа 
«лю біць» цяп ло і цу кар.

• Каб аб сма жыць або за пек чы мя са з за ла ціс тай 
ска ры нач кай, яго трэ ба аб ма заць мё дам.

• Пе чань бу дзе мяк кай, ка лі пе рад аб смаж ван нем 
па сы паць яе цук рам. 

3 КАСТ РЫЧ НІ КА

ІнавацыіІнавацыі  ��

А АБ ГОРТ КУ... 
З'ЕШ

Ядо мую ўпа ко вач ную аб-
горт ку для цу ке рак ства ры-
лі ў На ву ко ва-да след чым 
ін сты ту це фі зі ка-хі міч ных 
праб лем (НДІ ФХП) БДУ.

Ядо мыя аб горт кі ўяў ля юць з ся-
бе цал кам бія рас кла даль ныя плён-
кі, якія за хоў ва юць смак, во дар і 
эс тэ тыч ны вон ка вы вы гляд пра дук-
таў. «Ас но вай атры ман ня ядо мых 
плё нак з'яў ля ец ца агуль на да ступ-
ны ку ку руз ны крух мал, які мае ніз кі 
кошт. Гэ та ства рае маг чы масць ар-
га ні за цыі кан ку рэн та здоль най вы-
твор час ці ядо мых плё нак у якас ці 
ўпа ко вач ных ма тэ ры я лаў», — рас-
ка заў за гад чык ла ба ра то рыі рас-
тво раў цэ лю ло зы і пра дук таў іх 
пе ра пра цоў кі НДІ ФХП Дзміт рый 
ГРЫНШ ПАН.

Ядо мыя ўпа коў кі не за брудж-
ва юць на ва коль нае ася род дзе, 
што да зва ляе вы ра шыць праб ле-
му ска ра чэн ня коль кас ці бы та вых 
ад хо даў. Да рэ чы, па ін фар ма цыі 
Агенц тва па ахо ве на ва коль на га 
ася род дзя, 32% бы та вых ад хо-
даў скла дае ўпа коў ка хар чо вых 
пра дук таў. На ву ко вая рас пра-
цоў ка НДІ ФХП БДУ вы раб ле на 
з пры род ных хар чо вых па лі ме-
раў, на 100% не так січ ная, бія су-
мя шчаль ная і цал кам за свой ва-
ец ца ар га ніз мам ча ла ве ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nikalaeva@zviazda.by
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Яніна з мужам Уладзімірам.


