
16

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ №12 
ад 19 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi га зе ты — 

рэдакцыйна-выдавецкая ўста но ва «Выдавецкі дом «Звяз да», 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ныя за вы пуск: рэдактар аддзела 
Надзея НІКАЛАЕВА, рэдактар аддзела Сяргей РАСОЛЬКА.

Ад рас рэ дак цыi: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

Кан такт ныя тэ ле фоны: 292 44 12, 287 17 41.
e-mail: info@zviazda.by

Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным прад пры ем стве 
«Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру ку». 
ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 
220013, г. Мiнск, пр. Не за леж нас цi, 79.
Ты раж 20.008.  
Ну мар пад пi са ны ў 19.30 19.04.2017 г. 

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

SЕХ-БА ЛЯ СЫSЕХ-БА ЛЯ СЫ

У ЧЫМ ЯНО, ШЧАС ЦЕ?
На во чы па тра пі ла да сле да ван не ву чо ных па ад ным фі ла соф-
скім пы тан ні, мож на ска заць, са мым га лоў ным для нас. («Ты 
мо жаш бяс кон ца ра да вац ца ле ту, толь кі які ў гэ тым толк, ка лі 
ў ця бе ра бо та».) Не за леж ныя да след чы кі ар га ні за цый ААН 
апуб лі ка ва лі аб ноў ле ны рэй тынг са мых шчас лі вых кра ін све ту. 
У дак ла дзе змя шча юц ца звест кі аб 156 кра і нах. У якас ці па каз-
чы каў спе цы я ліс ты ў роз ных сфе рах вы ка рыс тоў ва юць да ныя 
аб уз роў ні даб ра бы ту, пра цяг лас ці жыц ця, са цы яль най аба ро-
не нас ці і ін шыя ха рак та рыс ты кі. («Зды маў з карт кі зар пла ту. 
Бан ка мат вы даў ней кія дзіў ныя гу кі. Ду маю, ра га таў».)

Бе ла русь за ня ла ў гэ тым рэй тын гу 67-е мес ца. Не са мы гор шы вы-
нік. («Шу ка еш шчас ця, а на бы ва еш во пыт. Ча сам ду ма еш — вось яно, 
шчас це! А не, зноў во пыт».) Да след чы кі, без умоў на, лю дзі ра зум ныя, 
зноў жа — на ву ко выя ме то ды кі... Але ж і ча ла век, як вя до ма, іс то та 
не дас ка на лая. («Бы вае, збі ра еш, збі ра еш на «Лам бар джы ні» і ай фон, 
а по тым — бац! Не стры ма ла ся і ку пі ла бя ляш на пры пын ку!») І шчас-
це — яно ў кож на га сваё, ча сам не за леж нае ад знеш ніх фак та раў. («Я 
спе цы яль на на ра дзіў ся ле там, каб на дзень на ра джэн ня ў мя не за мест 
тор та быў шаш лык».)

Чы та лі на ві ну пра тое, як ра сі ян ка Лю боў Тал ка лі на, бы лая жон ка 
Яго ра Кан ча лоў ска га, на ад па чын ку ў ін дый скім Гаа зня ла ся на пля жы 
аго ле най? Це ла 39-га до вай акт ры сы пры кры вае толь кі не вя лі кі ка ва лак 
тка ні ны кштал ту ша лі ка ці па рэа. «Ве не ра са рам лі вая» — так на зва ла 
той зды мак Тал ка лі на. І тут, як яно час та бы вае, па не сла ся на пра сто-
рах ін тэр нэ ту... («Усе за мер лі ў ча кан ні той са май сме лай ба бы, што 
пер шая вый дзе на ву лі цу без кал го так і па вя дзе за са бой ас тат ніх».) 
А што ўлас на ад бы ло ся? Ні хто, ма быць, асаб лі ва не звяр нуў ува гі на 
сло вы са мой акт ры сы: «...Не ве даю на све це ні ад на го ін ша га мес ца, 
дзе ха це ла ся б так. Прос та дзе ля пры га жос ці ў пры га жос ці. Хто бы ваў 
у гэ тых мяс ці нах, той ве дае і зра зу мее...» Ну, шчас лі вы быў ча ла век у 
ней кі мо мант свай го жыц ця: ад за ня ткаў ёгай, края ві даў, пры го жа га 
ўлас на га це ла, ад та го, што на рэш це пуб ліч на за яві ла аб рас ста ван ні з 
му жам! Дык ча му б не? («Ка лі ў жан чы ны іск рын кі ў ва чах, зна чыць, яе 
та ра ка ны ў га ла ве неш та ад зна ча юць...»)

А гіс то рыя з гу ма рыс там Яфі мам Шыф ры ным, які вы клаў у се ці ве 
зды мак пад час баў лен ня ча су ў лож ку з не зна ём кай? Сам ар тыст су-
пра ва дзіў фо та доў гім па стом на тэ му ўзрос ту і страс ці. Па вод ле яго 
слоў, ён зна хо дзіц ца ў са мым роск ві це сіл. («Як ка заў мой дзед: я — твой 
дзед!») Усе ве да юць пра за хап лен не Шыф ры на фі зіч ны мі прак ты ка ван-
ня мі і яго вы дат ную фор му. Ма лай чы на, што тут ска жаш! Адзі нае, што 
ў гіс то рыі з гэ тым фо та на зі раў ся не вя лі кі пе ра бор з са ма лю ба ван нем. 
(«У спарт за ле: «— Пра бач це, а вам яшчэ доў га пе рад люс тэр кам фа та-
гра фа вац ца? — Яшчэ адзін па ды ход. — Та ды я па ча каю».)

Не сак рэт, што для не ка га шчас це — гэ та гро шы. Каб вый граць, ды 
шмат! Зна ё мыя на поў ным сур' ё зе пры да па мо зе ла та рэі спра ба ва лі 
аб за вес ці ся ква тэ рай. Мар на, фар ту на не кож на му ўсмі ха ец ца. (Па мя-

та е це, з філь ма «Маск ва сля зам не ве рыць»: «— Вось я, на прык лад, 
заў сё ды ла та рэй ныя бі ле ты на бы ваю. — Вый гра ла? — А як жа! Два 
ра зы па руб лю!») Ды і на ват вя лі кія гро шы да лё ка не кож на му мо гуць 
да па маг чы. Чы та лі, як жы хар ка Шат лан дыі, што вый гра ла ў 17 га доў у 
ла та рэю міль ён фун таў стэр лін гаў, аб ві на ва ці ла праз ча ты ры га ды яе 
ар га ні за та раў? За яві ла, што гро шы са пса ва лі ёй жыц цё, маў ляў, не трэ-
ба бы ло атрым лі ваць іх да паў на лец ця. Шат ланд ка ска за ла, што за час 
ба гац ця ёй вель мі на да ку чы ла адзен не ад вя до мых брэн даў і ад па чы нак 
на да ра гіх ку рор тах... Як га ва рыў пра ін ша га пер са на жа кот Мат рос кін: 
«Срод кі ў нас ёсць. У нас ро зу му не ха пае».

А мно гія атрым лі ва юць за да валь нен не, ка лі гро шы тра цяць. («— Лю-
ся, як ты маг ла зрас хо да ваць за адзін раз усю зар пла ту? — Пай шлі, 
па ка жу!») Як ад на кі та ян ка, якая на ня ла 900 так сі на дзве га дзі ны, каб 
зра біць пра па но ву лю ба му. Аў та ма бі лі ёй спат рэ бі лі ся з-за ўста ноў ле ных 
на да хах лег ка ву шак элект рон ных таб ло. На іх па прось бе дзяў чы ны 
ўвесь за ка за ны час вы свеч ва ла ся фра за: «Я ха чу вый сці за ця бе за-
муж, ты ад ва жыш ся жа ніц ца на мне?» За па слу гу кі та ян ка за пла ці ла 
ка ля 1,5 ты ся чы до ла раў, але, па вод ле яе слоў, аб па тра ча ных гро шах 
ні коль кі не шка дуе: лю бы пры няў яе пра па но ву! («У 7 га доў я ду ма ла, 
што да рос лая... У 14 ду ма ла, што я страш ная... У 19 усё-та кі вы ра шы ла, 
што пры го жая... У 25 ду ма ла, што дур ні ца... А ця пер я ра зу мею, што я 
да рос лая, стра шэн на пры го жая і да лё ка не дур ні ца...») У мя не ад нос на 
гэ тай гіс то рыі толь кі ад но пы тан не: ча му хло пец аж дзве га дзі ны той 
над піс чы таў? Усё ж зра зу ме ла бы ло ад ра зу — трэ ба браць! Ну са-
праў ды ж, не ў гро шах шчас це, так? («Ка лі я ба чу дзяў чы ну ў ір ва ных 
джын сах — ра зу мею, доб рая гас па ды ня, пры стой ная жан чы на, умее на 
са бе эка но міць. Та кая фут ра га доў 15 бу дзе на сіць».)

Іс ланд скія СМІ па ве да мі лі, што ў кра і не за фік са ва ны ўсплёск на-
ра джаль нас ці праз дзе вяць ме ся цаў пас ля Еў ра-2016. Іс лан дыя та ды 
атры ма ла пе ра мо гу над збор най Анг ліі, што ста ла най вы шэй шым да сяг-
нен нем у гіс то рыі мяс цо ва га фут бо ла. Ра дасць і шчас це з гэ тай на го ды 
аха пі лі жы ха роў вост ра ва...

...Як га ва ры ла Ва ро на ў муль ці ку пра да ма віч ка Ку зю: «Шчас це — 
гэ та ка лі ў ця бе ўсе до ма». Лепш, ма быць, і не ска жаш. І ў пра мым, і ў 
пе ра нос ным сэн се. Шчас це — у нас.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Якая кра і на най больш за-
пом ні ла ся?

— Шмат гу ляў у Еў ро пе, жыц цё 
там у асноў ным па доб нае, а вось 
сё лет ні се зон, як ужо ка заў, па чы-
наў у Ка та ры. Зда ва ла ся ча сам, 
што зна хо джу ся ў ін шым све це. На 
ву лі цах у лю бы час су так вель мі ма-
ла лю дзей, усе ў асноў ным ез дзяць 
на вель мі да ра гіх ма шы нах. Мяс цо-
выя не пра цу юць, та кое ад чу ван не, 
што гро шы з'яў ля юц ца ў іх з на ра-
джэн ня. Та му ўвесь дзень яны мо-
гуць прос та пра ка тац ца на ма шы-
не. У кра мах, рэ ста ра нах пра цу юць 
вы ключ на пры ез джыя — вы хад цы 
з Па кі ста на, Ін да не зіі, Шры-Лан кі, 
кра ін Аф ры кі.

Ка тар скі клі мат прый шоў ся кры-
ху не па мне — па ста ян ная спя ко та. 
Пры ро ды як та кой ня ма, уся зе ля-
ні на па са джа на ў пя сок. Хоць ёсць 
і ў Ка та ра адзін вя лі кі плюс — Пер-
сід скі за ліў, ён ней ма вер на пры го-
жы, ва да мае бла кіт ны ко лер, а яе 
тэм пе ра ту ра ка ля 35 гра ду саў.

— У Ка зах ста не, на пэў на, су-
тык нуў ся зу сім з ін шым клі ма-
там?

— Так, вось там бы ло не рэ аль на 
шмат сне гу і вель мі хо лад на. Па-
мя таю, не як еха лі па тра се і сне гу 
бы ло столь кі, што зда ва ла ся, быц-
цам едзем у ту нэ лі, па ба ках яко га 
пя ці мет ро выя гур бы.

Ура зіў клі мат у Аў стрыі. Я жыў 
ка ля пад нож жа гор, на двор'е змя-
ня ла ся так кар ды наль на, што ўве-
ча ры на два рэ маг ло быць +15, а 
ра ні цай на зям лі я ба чыў пласт сне-
гу сан ты мет раў 40.

— Вер нем ся да Ка та ра. Уз ро-
вень раз віц ця спор ту моц на ад-
роз ні ва ец ца ад бе ла рус ка га?

— Там шмат гро шай уклад ва ец-
ца ця пер у гэ тую сфе ру, але ства-
ра ец ца ўсё не як штуч на, за пра ша-
юць шмат за меж ні каў ва ўсе ві ды 
спор ту. Ад но сі ны да нас, ле гі я не-
раў, і мяс цо вых, вя до ма, роз ныя. 
Ка тар цы мо гуць спаз няц ца на трэ-
ні роў ку, раз маў ляць па тэ ле фо не 
пад час пра гля ду ві дэа мат чаў. У 
са мы раз гар трэ ні роў кі не каль кі 
мяс цо вых гуль цоў спа кой на мо-
гуць ады сці ў ку ток на ма літ ву. Гэ-
та зда ва ла ся мне дзіў ным, асаб лі ва 
на па чат ку. Але і яны не ра зу ме лі 
неш та ўва мне. На прык лад, для нас 
звык ла ха дзіць у са ўну, каб лепш 
ад наў ляц ца пас ля цяж кіх гуль няў 
і трэ ні ро вак, а яны за хо дзяць ту ды 
раз у ме сяц на 5 хві лін. На мя не 
там гля дзе лі як на не нар маль на га, 
маў ляў, неш та ён усё ў са ўну хо-
дзіць праз 3-4 дні, па рыц ца, ся дзіць 
там, вы хо дзіць чыр во ны. А я пры хо-
дзіў, ста віў са бе тэм пе ра ту ру на 95 
гра ду саў і ад чу ваў, што Бе ла русь 
дзесь ці бліз ка (смя ец ца).

— За гэ тыя дзе сяць га доў 
дзе па да ба ла ся гу ляць больш за 
ўсё?

— Вель мі кам форт на бы ло ў Аў-
стрыі, гэ та раз ві тая кра і на, зруч ная 

для жыц ця. Плюс там я мог гу ляць 
у ва лей бол на ня дрэн ным уз роў ні. 
Са мая вы со кая якасць гуль ні бы ла 
ў Тур цыі, там вы сту па юць ад ны з 
най леп шых ле гі я не раў, на пру жа-
ныя гуль ні, доб ры чэм пі я нат. Атры-
маў за да валь нен не ад пра цы ў гэ-
тай кра і не, але не атры маў гро шай, 
за па зы ча насць да гэ та га ча су не 
вы пла ча на і скла дае сур' ёз ную су-
му, яе ха пі ла б, на пэў на, на па ло ву 
ад на па ка ё вай ква тэ ры ў Мін ску.

— Як хут ка зра зу меў, што 
ва лей бол — гэ та спра ва твай го 
жыц ця?

— Я рос у спар тыў най сям'і: і 
ма ма, і та та — май стры спор ту па 
фех та ван ні. Баць ка да гэ та га ча су 
ў спра ве — ця пер пра цуе ў ін ва-
спор це, трэ ні руе спарт сме наў-ка-
ля сач ні каў. А ў ва лей бол я тра піў 
дзя ку ю чы дзя ду лю. Ён ска заў мне: 
«Вы бі рай, аль бо на ва ро тах бу дзеш 
ста яць, аль бо ў ва лей бол гу ляць». 
У дзя цін стве я быў вель мі не спа-
кой ны: ра ні цай ха дзіў гу ляць у фут-
бол, уве ча ры ў ва лей бол. Спы ніў ся 
ўсё ж на дру гім, па чаў зай мац ца ім 
у во сем га доў, атрым лі ва ец ца, што 
ўжо 21 год я ў ва лей бо ле.

— Спорт не маг чы мы без траў-
маў, у ця бе бы лі сур' ёз ныя праб-
ле мы са зда роў ем?

— У на шым ві дзе пад уда рам спі-
на, пле чы і ка ле ні, та му што шмат 
скач коў, па дзен няў. Ця пер як раз 
ад наў ля ю ся пас ля траў мы ка ле на, 
спа дзя ю ся, што ўсё на ла дзіц ца.

А на огул свае пер шыя траў мы 
я атры маў у два га ды, быў вель мі 
ак тыў ным дзі цем, браў крэс ла, да-
стат ко ва сур' ёз нае па ва зе, і ця гаў 
яго за са бой па ква тэ ры. Не ве даю, 
як мне гэ та ўда ва ла ся, але ад та кіх 
ста ран няў атры маў дзве па ха выя 
гры жы. Но гі, да рэ чы, так са ма ўсе ў 
шна рах: вель мі лю біў драж ніць са-
бак, а яны мя не ад па вед на ку са лі.

— Чым ця пер звы чай на зай ма-
еш ся ў воль ны час?

— У мя не ня ма ні я кіх асаб лі-
вых за хап лен няў, на ват у воль ны 
ад трэ ні ро вак і гуль няў час шмат 

ува гі ўдзя ляю сва ёй фі зіч най пад-
рых тоў цы — фіт нес, трэ на жор ная 
за ла, ад наў лен не. Ця пер мне 29, 
для ва лей ба ліс та гэ та да стат ко ва 
ста лы ўзрост, ка лі ты па ві нен па-
каз ваць доб рую гуль ню, але на огул 
мне б ха це ла ся па гу ляць даў жэй, 
да 40, на прык лад, та му па ста ян на 
тры маю ся бе ў фор ме.

Што да ты чыц ца ад па чын ку, то, 
па коль кі гу ляў сё ле та ў Ка та ры і 
Із ра і лі, на мо ра на ват не цяг не, ха чу 
прос та па быць до ма, на да чы. Ма ру 
сха дзіць на ры бал ку, у гры бы, ужо 
на ват не па мя таю, ка лі апош ні раз 
вы бі раў ся ў лес.

— Пла ну ец ца, што ў маі ты 
бу дзеш вы сту паць за збор ную 
Бе ла ру сі ў ад бо рач ным тур ні-
ры да чэм пі я на ту свету. Гуль ні 
за на цы я наль ную ка ман ду і клуб 
ад роз ні ва юц ца?

— Так, гэ та роз ныя рэ чы. Вы-
сту паць за сваю кра і ну заў сё ды 
па чэс на, та му, ка лі ў ма ёй да па мо-
зе мае па трэ бу збор ная, я заў сё ды 
пры яз джаю з за да валь нен нем. Гу-
чыць твой гімн, ты вы сту па еш пад 
сва ім сця гам. Мож на ска заць, што 
ў клу бе гу ля еш за гро шы, а ка лі 
вы сту па еш за сваю кра і ну, гэ та ідзе 
ад сэр ца.

Да рэ чы, акра мя бе ла рус ка га 
паш пар та, у мя не ёсць яшчэ і від 
на жыхарства ў Балгарыі, але дум кі 
змя ніць спар тыў нае гра ма дзян ства 
ні ко лі не бы ло, хоць па доб ная прак-
ты ка ця пер рас паў сю джа на ў све це. 
Я стаў лю ся да гэ та га без асу джэн-
ня, але сам ха чу вы сту паць толь кі 
за сваю род ную кра і ну.

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

 «Ка лі вы сту па еш за кра і ну,  «Ка лі вы сту па еш за кра і ну, 
гэ та ідзе ад сэр ца»гэ та ідзе ад сэр ца»

«Мяс цо выя не пра цу юць, 
та кое ад чу ван не, што гро шы 
з'яў ля юц ца ў іх з на ра джэн ня. 
Та му ўвесь дзень яны 
мо гуць прос та пра ка тац ца 
на ма шы не».

«Ма ру сха дзіць на ры бал ку, 
у гры бы, ужо на ват 
не па мя таю, ка лі апош ні раз 
вы бі раў ся ў лес».
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