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Пас ля Алім пій скіх гуль няў 2016 го да 
та га час ны пер шы ну мар збор най Ме лі ці на 
Ста ню та аб вяс ці ла аб за вяр шэн ні кар' е-
ры. «Я зра бі ла ўсё, што ўме ла, лепш не 
ма гу», — ка за ла дзяў чы на ў сва іх ін тэр в'ю 
пас ля Рыа. У ка ман дзе за ста ва ла ся ма-
ла дая гім наст ка, якая, тым не менш, ужо 
на бра ла ся во пы ту, — Ка ця ры на Гал кі на. 
Ме на ві та на яе ўскла лі да лей шыя над зеі. 
Але Ка цю па ча лі тур ба ваць траў мы, якія 
не дзе вы му сі лі вы сту паць не ў поў ную 
сі лу, а не дзе і зу сім пра пус каць тур ні-
ры. У гэ ты час сваё сло ва ска за ла яшчэ 
больш юная бе ла рус кая гра цыя — Алі на 
Гар на сько. Хтось ці мо жа па мя таць гэ тую 
дзяў чы ну яшчэ па чэм пі я на це Еў ро пы ў 
Мін ску ці юні ёр скіх стар тах, дзе вы ха ван-
ка алім пій скай чэм пі ён кі Ма ры ны Ло бач 
не раз па ды ма ла ся на п'е дэс тал го на ру. 
А ў гэ тым маі ўжо на да рос лым пер шын-
стве кан ты нен та не ча ка на для мно гіх, ды 
і перш за ўсё для ся бе, Алі на 
за ва я ва ла брон за вы ме даль у 
прак ты ка ван ні з мя чом, а по-
тым паў та ры ла свае пос пе хі 
на эта пах Куб ка све ту. Як гэ та 
бы ло і з ча го ўсё па чы на ла ся, 
гім наст ка рас ка за ла ў ін тэр-
в'ю «Звяз дзе».

«Пе ра гля даю 
пер шыя 

вы ступ лен ні 
і ду маю, як з мя не 

маг ло неш та 
атры мац ца?..»

Для Алі ны гэ та ад но з пер-
шых вя лі кіх ін тэр в'ю, дзяў-
чы на яшчэ не пры вык ла да 
па вы ша най ува гі прэ сы, але, 
ня гле дзя чы на хва ля ван не, 
яна вель мі раз важ лі вая ў ад-
ка зах. Алі на ўспом ні ла, як да-
ва лі ся ёй пер шыя вы ступ лен ні 
ў элі це су свет най мас тац кай 
гім нас ты кі.

— Пер шы вы езд з да рос-
лай ка ман дай быў на між на-
род ны тур нір у Маск ву, пас ля 
па еха ла на Гран-пры ў Кі еў, 
дзе ўпер шы ню сам-на сам су-
стрэ ла ся з са мы мі моц ны мі 
гім наст ка мі пла не ты. Мяк ка 
ска жам, тыя мае вы ступ лен-
ні вы му ша лі жа даць леп ша га, 
гэ та я ба чы ла са ма, пра гэ та 
ка за лі і трэ не ры. Псі ха ла гіч на 
я, на пэў на, ся бе прос та пе ра-
гру зі ла. Як ма ла дой гім наст-
цы, мне трэ ба бы ло прос та 
вы хо дзіць і ра біць, без уся ка-
га гру зу ад каз нас ці, які я на 
ся бе ўзя ла. Бо за ме жа мі спа-
бор ніц кай пля цоў кі пра ца ва ла 
нар маль на, трэ нер гэ та ве дае, 
а вы хо дзі ла на ды ван і ні чо-
га не маг ла па ка заць. У ней кі 

мо мант, мне зда ец ца, трэ не ры ўжо не ве-
да лі, што са мной ра біць.

Ня гле дзя чы на пер шыя да рос лыя няў-
ўда чы, тур ні ры для Алі ны пра цяг ну лі ся 
Гран-пры і эта па мі Куб ка све ту. Па сту-
по ва на пра цоў ва ла ся ста біль насць, а пік 
фор мы пры паў як раз на чэм пі я нат Еў ро-
пы, дзе ў прак ты ка ван ні з мя чом Алі на 
ста ла трэ цяй.

— Гэ та бы ло вель мі не ча ка на. Пас ля 
вы ступ лен ня на таб ло па ка за лі вы нік, 
на той мо мант бы ло, на пэў на, 2-е ці 3-е 
мес ца, але пас ля мя не вы сту па лі яшчэ 
мно гія, та му я на ват не звяр ну ла ўва гу. 
Па бег ла пе ра апра на цца на ін шае вы-
ступ лен не. Зра бі ла пра гра му з бу ла ва мі 

і гля джу, неш та трэ не ры за-
над та ра дас ныя. Та кім чы нам, 
толь кі пе рад вы ступ лен нем са 
стуж кай да ве да ла ся пра свой 
ме даль. Да рэ чы, у бу ла вах я 
стра ці ла ўзна га ро ду, вы ка на-
ла прак ты ка ван не чыс та, але 
су дзей ства бы ло, на мой по-
гляд, за над та суб' ек тыў ным, 
ма ёй са пер ні цы па ста ві лі ўся-
го на 5 со тых больш.

На пе ра дзе Алі ны на чэм пія-
на це Еў ро пы ака за лі ся толь кі 
ра сі ян кі, якія сён ня з'яў ля юц ца 
лі да ра мі ў су свет най мас тац-
кай гім нас ты цы — Аляк санд ра 
Сал да та ва і Ары на Аве ры на.

— Ка лі толь кі па чы на ла вы-
сту паць ся род най леп шых, мо-
жа быць, і гля дзе ла на іх як на 
«зо рак», а ця пер ужо на огул 
не ад ры ва ю ся на гэ тыя рэ чы. 
Больш за тое, мы з дзяў ча та-
мі па сяб ра ва лі, кан ку рэн цыя 
толь кі на пля цоў цы.

Пер шы трэ нер Алі ны Гар-
на сько ця пер пра цуе са збор-
най Фран цыі, ад яе ў 10 га доў 
та ле на ві тая гім наст ка-па-
чат ко вец тра пі ла ў гру пу да 
алім пій скай чэм пі ён кі Ма ры ны 
Ло бач, якая і ця пер трэ ні руе 
дзяў чы ну. Упер шы ню на во чы 
га лоў на му трэ не ру збор най, 
Іры не Ля пар скай, Алі на тра пі-
ла ў 2013-м, ад туль і па чаў ся 
яе ўдзел у юнац кіх і ма ла дзёж-
ных між на род ных тур ні рах.

— Я жы ву за го ра дам, ка ля 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра алім-
пій скай пад рых тоў кі «Стай кі», 
ра ней там пра ца ва ла ба бу ля, 
а я заў сё ды на зі ра ла за трэ-
ні роў ка мі спарт сме наў. Ды і 
са ма, баць кі ка жуць, вы яў ля-
ла не бы ва лую ак тыў насць, 
та му ў 3 га ды мя не пры вя лі 
ў мас тац кую гім нас ты ку. Я 
бы ла вель мі пух лень кая і не 
па да ва ла ні я кіх на дзей, ця пер, 

бы вае, пе ра гля даю свае пер шыя вы ступ-
лен ні і ду маю, як з мя не маг ло неш та 
атры мац ца?..

«Час та прад ме ты 
пры ля та юць прос та ў твар»

Трэ ні роў кі ў гім нас так на цы я наль най 
збор най зай ма юць звы чай на 8 га дзін у су-
ткі, 6 дзён на ты дзень, ад па чы нак — уся го 
ка ля двух тыд няў. Але Алі на ве дае, дзе ля 
ча го ро біць та кую пра цу.

— Ця пер я зай ма ю ся ў за да валь нен не, 
бы ва юць скла да ныя, пе ра лом ныя мо ман-
ты, ка лі ты ўжо на ват не гля дзіш на тое, 
які шлях прай шла, хо чац ца ўсё кі нуць. Але 
ду маць пра гэ та бу ду по тым, ка лі да сяг ну 
сва ёй мэ ты.

Не па ло ха юць дзяў чы ну і траў мы, да во-
лі час тыя ў мас тац кай гім нас ты цы.

— Час та прад ме ты пры ля та юць прос-
та ў твар, а на огул, га лоў ная праб ле ма ў 
нас — гэ та спі на, чым ста рэй шай ста но-
віш ся, тым больш ба лю ча і цяж ка гнуц-
ца. Сцёг ны ба ляць з-за рас цяж кі, скач коў, 
на груз кі.

Ці каў лю ся ў Алі ны пра яе па пу ляр насць 
і вя до масць, а так са ма пра тое, як яна ста-
віц ца да «зор най» хва ро бы. У са цы яль ных 
сет ках у дзяў чы ны сён ня ўжо больш за 
12 ты сяч пад піс чы каў.

— Спа дзя ю ся, мя не гэ та не за кра не, 
вель мі хут ка аку на ю ся ў спа бор ніц твы і 
за бы ваю пра свае пос пе хі. На гад ва юць 
толь кі жур на ліс ты або ба лель шчы кі. Ня-
даў на мя не па зна лі ў ад ным з мін скіх ка-
фэ, бы ло вель мі не ча ка на. А на огул, ка лі 

ка заць аб пад трым цы ба лель шчы каў, то 

са мая аша лам ляль ная яна ў Іс па ніі. Ня-

даў на бы лі там на эта пе Куб ка све ту, я 

яшчэ не на столь кі вя до мая, тым не менш 

уба чы ла ве лі зар ную коль касць пла ка таў 

з ма і мі фо та здым ка мі, бы ло шмат він ша-

ван няў, sms, ві дэа. Ні ў якой кра і не све ту 

больш та ко га не су стрэ неш. Мае пры хіль-
ні кі там ужо ства ры лі мност ва фан-груп, 
ста ро нак у са цы яль ных сет ках. Пі шуць 
мне па ве дам лен ні на іс пан скай, а не ка-
то рыя пры муд ра юц ца з да па мо гай ін тэр-
нэ ту пе ра кла даць іх на бе ла рус кую, гэ та 
вель мі за баў на.

Вы сту паць пры вя лі кай поў най за ле 
бы ло ня звык ла, тры бу ны кры ча лі так, што 
я ледзь па чу ла па ча так сва ёй му зы кі, ду-
маю, з-за гэ та га маг ла да пус ціць па мыл ку 
ў фі на ле. Але ўсё роў на вель мі пры ем на 
і зруч на вы сту паць пры доб рай пад трым-
цы. Хва лю ю ча заў сё ды, але я ка жу са бе, 
што трэ ба вый сці і прос та зра біць прак ты-
ка ван не так, як ты ра бі ла гэ та на пра го не 
не каль кі хві лін та му.

Ця пер ужо Алі на са ма ста но віц ца для 
ка гось ці ку мі рам, а для яе ка лісь ці та кі мі 
людзь мі бы ла яе трэ нер Ма ры на Ло бач і 
Ме лі ці на Ста ню та.

— Ме лі ці на — вя лі кая ма лай чы на, лёс 
склаў ся так, што яна не атры ма ла алім-
пій скі ме даль, і ні чо га з гэ тым не зро біш. 
Яшчэ мне заў сё ды па да ба ла ся ра сі ян ка 
Мар га ры та Ма мун, ну і, вя до ма, мой трэ-
нер Ма ры на Ві кенць еў на. Яна заў сё ды 
дае мне па ра ды, пад каз кі, пе рад ае свой 
во пыт, які вель мі да па ма гае.

«Коль кі сіл, по ту 
і слёз бы ло ў за ле, 

за ста ец ца за кад рам»
У мас тац кай гім нас ты цы не пры ня та 

вы лу чаць лю бі мы прад мет, а вось пра тое, 
з якім, пра ца ваць скла да ней за ўсё, Алі на 
ска заць мо жа.

— Па куль прад мет, які ў мя не ад-
стае, — гэ та стуж ка, ні на ад ным тур ні ры 
я не зра бі ла яе без па мы лак, та му трэ ні-
рую гэ та прак ты ка ван не на шмат больш 
за ас тат нія. Тут яшчэ та кая спра ва: па во-
дзі ны стуж кі за ле жаць ад на ва коль на га 
ася род дзя — спё кі, віль гот нас ці, кан ды-
цы я не раў. Кож ная гім наст ка пры дум ляе 
для ся бе ней кія хіт ры кі — хтось ці гла дзіць 
стуж ку пра сам, хтось ці мо чыць ва дой, вы-
ка рыс тоў вае тальк або лак.

Час та мас тац кую гім нас ты ку на зы ва-
юць су мес сю спор ту і мас тац тва, тут са-
праў ды важ ныя ўсе кам па не нты: кам па-
зі цыя, му зы ка, кас цюм, воб раз і, вя до ма, 
сам знеш ні вы гляд спарт смен кі.

— У нас, як і ў ба ле це, лю дзі ба чаць усё 
толь кі са мае пры го жае — лёг касць, пры га-
жосць, гра цыю, а коль кі сіл, по ту і слёз бы-
ло ў за ле, за ста ец ца за кад рам. На са май 
спра ве за вы ступ лен нем у паў та ры хві лі ны 
ста іць вя лі кая пра ца. Су мес на з га лоў ным 
і аса біс тым трэ не рам пад бі ра ец ца му зы ка, 
на гэ та ідзе вель мі шмат ча су. З на шы мі 
воб ра за мі пра цу юць трэ не ры-па ста ноў-
шчы кі, да па ма га юць кож най гім наст цы 
па да браць неш та сваё. Важ на ад чуць тое, 
што ты вы кон ва еш, а по тым ужо асвой ваць 
эле мен ты. Пас ля вы ба ру му зы кі і прад ме та 
шы ец ца ку паль нік. У нас яны вель мі да ра-
гія, ка ля ты ся чы-паў та ры до ла раў.

Вель мі доў га ву чы ла ся ра біць са бе ма-
кі яж і ідэа льную гуль ку, спа чат ку гэ та, вя-
до ма, бы ло жу дас на. Да па ма га лі трэ не ры, 
ха рэо граф, усе хто мог. А ў звы чай ным 
жыц ці лі чу за леп шае быць без ма кі я жу.

На пе ра дзе на шу збор ную ча кае этап 
Куб ка све ту ў Бер лі не, Су свет ныя гуль ні 
ва Уроц ла ве і этап Куб ка све ту ў Мін ску.

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



Тры па ка лен ні бе ла рус кай мас тац кай гім нас ты кі: 
Ма ры на ЛО БАЧ, Алі на ГАР НА СЬКО і Лю боў ЧАР КА ШЫ НА.

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра пос пе хі 
бе ла рус кіх плыў цоў на юні ёр скім 
чэм пі я на це Еў ро пы, вы ні кі мат чаў 
15-га ту ра фут боль на га чэм пі я на ту 
кра і ны і ро зыг рыш Куб ка кан фе дэ ра цый, 
які за вяр шыў ся ў Ра сіі.

1. 
Анас та сія Шкур дай за ва я ва ла за ла-
тую ўзна га ро ду юні ёр ска га чэм пі я на ту 
Еў ро пы па пла ван ні, які за вяр шыў ся 

ў Не та ніі. У сва ёй ка рон най дыс цып лі не 50 м ба-
тэрф ля ем яна па ка за ла час — 26,53 сек. Па вы ні ках 
тур ні ру бе ла рус кія спарт сме ны за ня лі 12-е мес ца ў 
агуль на ка манд ным за лі ку і ўста ля ва лі шэсць юнац кіх 
рэ кор даў Бе ла ру сі.

2. 
Штур халь ні ца яд ра Юлія Ле ан цюк 
ста ла брон за вым пры зё рам эта пу 
«Брыль ян та вай лі гі» ў Па ры жы. Бе ла-

рус ка па ка за ла свой леп шы вы нік у се зо не — 18 м 
28 см. Але на Ду біц кая за вяр шы ла вы ступ лен не на 
чац вёр тым мес цы — 18 м 23 см.

На га да ем, га лоў ным стар там для бе ла рус кіх лёг-
ка ат ле таў ста не чэм пі я нат све ту, які з 4 па 13 жніў ня 
пры ме Лон дан.

3. 
Згу ля ны мат чы 15-га ту ра фут боль на-
га чэм пі я на ту кра і ны. Мін скае «Ды на-
ма» пас ля ча ты рох пе ра мог за пар са сту-

пі ла на сва ім по лі «Ві цеб ску» з лі кам 1:3. Фут ба ліс ты 
жо дзін ска га «Тар пе да-Бе лАЗ» у Ма зы ры абы гра лі 
гас па да роў — 3:0. Матч «Мін ска» і «Крум ка чоў» за-
вяр шыў ся з лі кам 0:0, та кія ж ліч бы на таб ло бы лі за-
фік са ва ныя і ў гуль ні «Іс ла чы» з «Наф та нам». БА ТЭ 
пе ра маг ло «Га ра дзею» — 2:0, а брэсц кае «Ды на ма» 
«Го мель» — 3:0. «Слуцк» з мі ні маль най пе ра ва гай 
быў мац ней шы за «Днепр» — 1:0. У за ключ ным па-
ядын ку пер ша га кру га на цы я наль на га пер шын ства 
са лі гор скі «Шах цёр» су стрэў ся з гро дзен скім «Нё-
ма нам».

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: «Шах цёр» — 35 ач коў, 
БА ТЭ — 33, «Ды на ма» (Мінск) — 31, «Слуцк» — 28.

4. 
Ро зыг рыш Куб ка кан фе дэ ра цый за-
вяр шыў ся пе ра мо гай збор най Гер ма-
ніі, у фі на ле немцы бы лі мац ней шыя 

за чы лій цаў 1:0. У гуль ні за 3-е мес ца фут ба ліс ты 
Пар ту га ліі атры ма лі ва ля вую вік то рыю над ка ман дай 
Мек сі кі ў авер тай ме — 2:1.

На га да ем, пры за вы фонд Куб ка кан фе дэ ра 
цый — 2017 раз мер ка ваў ся так: 1-е мес ца — $4,1 
млн, 2-е — $3,6 млн, 3-е — $3 млн, 4-е — $2,5 млн. 
Збор ныя, якія за вяр шы лі тур нір на гру па вой ста дыі, 
за ра бі лі па $1,7 млн.

5. 
На ша збор ная па пляж ным фут бо ле 
трэ ці раз вый гра ла Ку бак Друж бы, які 
за вяр шыў ся ў Ві цеб ску. У за ключ ным 

па ядын ку бе ла ру сы пе рай гра лі ка ман ду Азер бай джа-
на з лі кам 4:3. Да гэ та га ка ман да раз гра мі ла лі тоў скіх 
«пляж ні каў» — 11:2 і з мі ні маль най пе ра ва гай адо ле ла 
са пер ні каў з Тур цыі — 2:1.

Для збор най Бе ла ру сі гэ та трэ ці тры умф у ро зыг-
ры шы Куб ка Друж бы, столь кі ж ра зоў пер шае мес ца 
зай ма ла ка ман да Іра на, адзін раз пер шын ства ва лі 
ўкра ін цы.

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



«ЗГУБ ЛЕ НЫЯ» 
ГРО ШЫ

Ста рэнь кая і адзі но кая Клаў дзія 
Пят роў на вяр ну ла ся да до му з кра мы, 
се ла ў пры хо жай на зэ длік, каб ад-
ды хац ца, а за ад но па гля дзець, што 
ў яе там за ста ло ся ў ка шаль ку. Яна 
заў сё ды так ра бі ла пас ля на вед ван ня 
крам. І — зні я ка ве ла: у ка шаль ку бы-
ло пус та. Яна ж доб ра пом ні ла, што 
тры ма ла ў ру ках пяць дзя сят руб лёў 
ад ной ку пю рай, каб раз лі чыц ца за 
па куп кі, а ка лі тая не спат рэ бі ла ся, 
за піх ну ла яе на зад у ка ша лёк. Усё ж 
за су мня ва ла ся: а мо жа, і не, мо жа, 
не так усё бы ло? Ка лі ж па мяць ця-
пер — ну яе! Хут ка за бу дзеш, як ця-
бе са мую зваць. Клаў дзія Пят роў на 
пе ра паль чы ла ўсю ды, дзе маг ла б, 
на яе дум ку, быць тая пя ці дзе ся ці-
руб лё вая ку пю ра, усе кі шэ ні вы вер-
ну ла, ад нак да рэм на: ня ма, хоць ты 
плач. Яшчэ да пен сіі да ле ка ва та, а 
за ста ла ся без гро шай. Ха ця пра дук-
ты ёсць, а на хлеб ды ма ла ко, так і 
быць, ра шы ла, па зы чыць у лю дзей. 
Та му кры ху су па ко і ла ся, але ўсё ж, 
вый шаў шы на двор, па дзя лі ла ся бя-
дой з су се дзя мі, якія са бра лі ся пе-
рад ган кам і аб мяр коў ва лі ней кую, 
ма быць, ці ка вую і на дзён ную на ві ну, 
бо так у гурт яны збі ва юц ца рэд ка. 
Па ві та ла ся з імі, па слу ха ла, пра што 
яны га мо няць, а по тым і пра свае 
гро шы апа вя ла...

— Згу бі ла не дзе. Аж но пяць дзя сят 
руб лёў. Пай ду, мо дзе на тра ту а ры 
ля жаць? — ска за ла ба буль ка і ад ра-
зу ж па шка да ва ла, бо нех та з су се-
дзяў пад няў яе па мкнен не на смех: 

маў ляў, ну ты і да еш, су сед ка, як жа 

бу дуць гро шы ля жаць, ка лі ты іх і згу-

бі ла, як са ма ка жаш, і ця бе ча каць. Не 

за бы вай, у які час жы веш!..

Яна і не пай шла. Ві даць, праў ду 

ка жа су сед-муж чы на. Вяр ну ла ся ў 

ква тэ ру, каб менш ду маць пры тыя 

згуб ле ныя гро шы, уклю чы ла тэ ле ві-

зар. За ці ка ві ла ся пе ра да чай і на пэў-

ны час за бы ла ся пра стра ту. А тут 

як раз дзынк нуў зва нок. «Хто б мог 

быць?» Ад чы ні ла. На па ро зе ста яў 

су сед — той, што па кпіў з Клаў дзіі 

Пят роў ны, ка лі яна са бра ла ся пай сці 

шу каць згуб ле ныя гро шы.

— Ска чы, Пят роў на! — ён тра ся нуў 

у па вет ры ку пю рай. — Ты і са праў ды 

іх згу бі ла. Але не на тра ту а ры, а ў 

пад' ез дзе, як раз за дзвя ры ма, дзе ў 

нас заў сё ды цём на, — свят ла ад лям-

пач кі ў ка лі до ры не ха пае. А ў мя не ж 

зрок не тое, што ў ця бе. На, тры май 

свае гро шы і бо лей не губ ляй.

— Во, дзя куй та бе, су се дзе, ця пер 

я да пен сіі спа кой на да цяг ну, — ру кі ў 

ба буль кі за трэс лі ся, яна ўзя ла гро шы, 

па кла ні ла ся су се ду.

Той не аца ніў яе па клон, ска заў без 

да ко ру, цёп ла:

— Ну, ну, Пят роў на. Бу дзе та бе. Мы 

ж з Кос ці кам тва ім рас лі ра зам. Хоць 

і не бы лі вя лі кі мі сяб ра мі, але ж... я 

пом ню яго. Шка да, што ра на не ста-

ла... А я, як ба чыш, ёсць. Жы ву... Хто 

ж, ка лі не мы, жы выя... Да руй, цёт ка... 

Мне трэ ба іс ці...

...Свае пяць дзя сят руб лёў Клаў дзія 

Пят роў на знай шла на дру гі дзень у 

сва ім жа ка шаль ку. Там, аказ ва ец ца, 

столь кі пе ра га ро дак, што і ма ла ды 

за блу дзіц ца...

СВА ЯК
У гэ та цяж ка па ве рыць, але та кое 

бы ло. Я доб ра ве даю та го ча ла ве ка, 
ён не вы дум шчык і не фан та зёр ней кі, 
а са лід ны та ва рыш, які доў гі час зай-
маў вы со кую па са ду і меў аў та ры тэт 
у на шым го ра дзе.

— Су стра каю на ад ным ме ра пры-
ем стве Іва на Анд рэ е ві ча, гэ та да ма ёй 
пен сіі бы ло, — так па чаў ён са мной 
га мон ку. — Па ві та лі ся. Кам плі мен та-
мі аб мя ня лі ся. А та ды ён, па ва жа ны 
пра фе сар, вазь мі ды за яві мне: «Вы 
толь кі не крыў дуй це, але ска жу вам 
шчы ра — ох і на му чы лі ся мы з ва шай 
сва яч кай! Трой чы збі ра лі ся ад лі чыць, 
але ж кож ны раз пры бя гаў яе баць ка і 
та кі ля мант уз ні маў, што дзе там! «Вы 
ве да е це, хто ў мя не сва як?!» І на зы-
ваў ва ша проз ві шча. Ад ным сло вам, 
ад сту па лі, пра яў ля лі сла басць. Вы-
пус ці лі з го рам па па лам...» Тут я, па-
чуў шы та кое, не толь кі здзі віў ся, але 
і на сця ро жыў ся: коль кі жы ву, ні ко лі 
пра тэк цый не ра біў, на ват для сва-
іх дзя цей. Што за сва яч ка? Ад куль? 
Хто за дэ тэк тыў та кі? Як проз ві шча? 
Пра фе сар на зваў... Яно мне ні аб чым 
не га ва ры ла. І як ні ста ра ўся ўспом-
ніць-пры га даць, што ж гэ та ў мя не 
за рад ня та кая аб вяс ці ла ся, ні чо га ў 
мя не не атры ма ла ся. Ужо до ма з жон-
кай рас ста ві лі, як ка жуць, усе кроп кі 
над «і». Ака за ла ся, дач ка звод на га 
бра та тра ю рад най сяст ры жон кі май-
го ста рэй ша га сы на. Ні я, ні жон ка, 
пры зна ю ся, не маг лі на ват ус пом ніць, 
ці ба чы лі хоць тую сту дэнт ку. Ды што 
сту дэнт ку — яе баць ку так са ма. А яно 
вось што дзе ец ца на бе лым све це! 
Ну, і як та кое на зваць?

Мой зна ё мы па маў чаў кры ху, па-
ва дзіў га ла вой па ба ках, ні бы асце-
ра га ю чы ся ка гось ці, а та ды пад няў 
на мя не во чы:

— Бы ва юць жа та кія спрыт ню гі! 
Бы ва юць жа та кія лаў ка чы! Ну, што 
ска жаш, пісь мен нік?

Я раз вёў ру ка мі. Я не знай шоў 
слоў. І на ват не стаў пы тац ца, ці пра-
цуе тая дзяў чы на, ця пер ужо, вя до-
ма ж, жан чы на, на стаў ні цай. Бо гэ та-
га не ве даў і ён сам...

ДА ПА МОГ...
Якаў Фё да ра віч жы ве ў Мін ску, 

ва ен ны пен сі я нер, а яго баць ка за-
кон чыў свой зям ны шлях у Гу це, ад-
куль ідзе іх ра да вод. Па коль кі ста ры 
да жы ваў век у вёс цы адзін, то сын 
быў час тым гос цем у яго: да па ма гаў, 
як ка жуць, араць-се яць і ўра джай 
збі раць. І ў той вяс но вы дзень Якаў 
Фё да ра віч на ве даў ся на баць каў скі 
по плаў — трэ ба бы ло са дзіць буль-
бу. Дзя лян ку ад вя лі пад яе не вя лі кую, 
та му ра шы лі не да маў ляц ца з ка нём, 
а зра біць спра ву пад за ступ. «Ка го б 
толь кі яшчэ за пра сіць? — па ду маў 
Якаў Фё да ра віч. — З баць кі ўжо па-
ма га ты кеп скі, сваё ад даў зям лі... 
А што, ка лі Грыш ку па клі каць, усё 
ж стры еч ны брат? Па пра шу яго» . 
Грыш ка вы слу хаў, па абя цаў быць як 
штык. Толь кі ча каў-ча каў яго Якаў 
Фё да ра віч, а та го неш та ня ма. За не-
па ко іў ся: «Мо жа, ён не так мя не зра-
зу меў?» І па ту паў у дру гі ка нец вёс кі. 
Тое, што ўба чыў на два ры ў Грыш кі, 
да ло ад каз на ўсе пы тан ні: Грыш ка 
быў п'я ны. Ды на столь кі п'я ны, што 
не зра зу ме еш, аб чым ён ба ла бо ліць. 

Да та го ж ха а тыч на хо дзіць па два ры, 
хіс та ец ца. «І ка лі па спеў?» «Што ж, 
да вя дзец ца са дзіць буль бу ад на му. 
Ні ку ды не па дзе неш ся»,— раз вёў ру-
ка мі га ра джа нін.

Ка лі па кі даў двор, Яка ва Фё да-
ра ві ча пе ра ха пі ла Грыш ка ва ма ці і, 
асця рож на зір ка ю чы па ба ках — ці не 
ба чыць Грыш ка? — шап ну ла яму:

— Ты ўжо да руй, Яша. Гэ та ж 
ён пры кі нуў ся п'я ным. Я б та бе са-
ма да па маг ла, але ж ён по тым мя не 
з'есць...

ЛІ ТА РА ТУР НАЕ 
СВЯ ТА

Пісь мен ні ка Юра ся Ан то на ві ча за-
пра сі лі ў па езд ку на лі та ра тур нае свя-
та ў ад да ле ны ра ён воб лас ці. Спяр ша 
ён ад не кваў ся, спа сы лаў ся на ўзрост і 
на стан зда роў 'я, ад нак яго ўга ва ры лі: 
як жа так, Юрась Ан то на віч, без вас?! 
Вы ж — ге ній, наш го нар, са мы за слу-
жа ны пісь мен нік у воб лас ці. Ды што ў 
воб лас ці — уся кра і на на вас раў ня ец-
ца! Ад ных толь кі зван няў у вас — ого 
коль кі! А кніг! А спек так ляў! Так што і 
не ду май це ад маў ляц ца.

З'ез дзіў. Праз коль кі дзён прый шла 
га зе та, дзе бы ла на дру ка ва на спра-
ва зда ча аб тым лі та ра тур ным свя це. 
На паў па ла сы. Та ко га ж па ме ру і зды-
мак, на якім бы лі ўсе чле ны пісь мен-
ніц кай ар га ні за цыі, ка лі ім ўру ча лі на 
мя жы ра ё на хлеб-соль. Не бы ло на 
тым здым ку толь кі... Юра ся Ан то на-
ві ча. Пер шай гэ та за ўва жы ла жон ка, 
пад ня ла на му жа за гад ка вы по зірк:

— А ты што, не ез дзіў?
— Як не ез дзіў?!

— Пры зна вай ся, дзе быў? Ці, мо-
жа, сі віз на ў ба ра ду, а чорт — у га-
ла ву? Так?

— Дай сю ды га зе ту, — ледзь не 
вы ха піў яе з рук жон кі. — За раз раз-
бя ром ся. Ага, мя не і са праў ды не ві-
даць... Я, му сіць, вунь за той ка ло най 
стаю. Па ча кай, па ча кай...

Юрась Ан то на віч сеў, не вы пус ка-
ю чы га зе ту з рук, і ўспа мі наў, як усё 
бы ло, ка лі фа та гра фа ва лі ся. Жон ка 
ўжо мах ну ла на яго ру кой і па да ла ся 
на кух ню, а ён ска заў ёй услед:

— Ты ве да еш, Ма рыя, у чым тут 
спра ва? Як па да лі ка ман ду сфа та гра-
фа вац ца, усе кі ну лі ся на злом га ла вы 
блі жэй да фа то гра фа... Ну і «за мя лі» 
мя не. За ціс ну лі.

Ён па маў чаў тро хі, а сам па ду маў: 
«Каб жа яны так бег лі ў вы да вец твы з 
но вы мі тво ра мі, як бя гуць, каб па кра-
са вац ца пе рад ка ме рай. Але ж ту ды 
трэ ба з не чым бег чы, штось ці мець... 
Хоць ад на ў іх, не ба рак, ра дасць — 
за свя ціц ца... Хоць дзе. Лю бым чы нам. 
То вось так, як ця пер, на гэ тым здым-
ку, то ў тых жа «Ад на клас ні ках». А та-
го не ра зу ме юць, што чы тач гля дзіць 
не на карт ку, а на кні гу і на тое, што 
ў той кні зе...»

РА ЗУМ НАЯ ЎНУЧ КА
Ма ша пра чну ла ся, ля жа ла пад коў-

драй і чу ла, як ма ма раз маў ля ла па 
тэ ле фо не з дзя ду лем. Дзя ду ля жы-
ве ў ін шым го ра дзе. Але што ця пер 
ад лег ласць! Вось і сён ня дзяў чын ка 
зра зу ме ла, што за раз яна бу дзе раз-
маў ляць з дзя ду лем па скай пе, ды не 
прос та раз маў ляць, а той бу дзе нянь-
чыць яе. Ма ме трэ ба тэр мі но ва не ку-

ды збе гаць, а сваю лю бі мую да чуш ку 
ад ну па кі нуць до ма не ра ша ец ца: ці 
ма ла што!.. А гэ та, мо жа, і лепш: за-
тое Ма ша зноў на га во рыц ца са сва-
ім лю бі мым дзя ду лем! А за ад но яна 
па ка жа яму сваіх но вых лялек, якіх 
пры вёз ёй з ка ман дзі роў кі та та. Та та 
пра цуе на Поў на чы, зда бы вае ў тай-
зе наф ту, і ка лі пры яз джае да до му, 
то не з пус ты мі ру ка мі: ра дуе дзяў-
чын ку но вы мі па да рун ка мі. З та там 
Ма ша амаль кож ны дзень раз маў-
ляе ўве чар. А зран ку та та на пра цы. 
За тое до ма дзя ду ля, ён пен сі я нер і 
яму ня ма ку ды спя шац ца. Хі ба як да 
кам п'ю та ра, каб па ба чыц ца з унуч кай 
Ма шай.

І вось яны, дзя ду ля і дзяў чын ка, 
ся дзяць пе рад ма ні то ра мі і раз маў-
ля юць. Раз мо ва заў сё ды па чы на ец ца 
ў іх так:

— Доб рай ра ні цы, Ма ша!
— Доб рай ра ні цы, дзя ду ля!
— Ну, рас каз вай, што ба чы ла сён-

ня ў сне, што ра бі ла ўчо ра ў са д ку.
Але гэ тым ра зам, перш чым ад ка-

заць на дзя ду ле вы пы тан ні, дзяў чын-
ка ве се ла спы та ла ся:

— А ве да еш, дзя ду ля, хто мы з та-
бой?

— Ці ка ва. Ну і хто ж?
— Ад на скай пні кі!
Дзя ду ля ўсміх нуў ся: ма лай чы на, 

Ма ша! Уда лае, трап нае па раў на нне. 
Бач ты, пры ду ма ла ж.

— Са ма зда га да ла ся?
— Ага!
Дзя ду ля яшчэ ўсміх нуў ся і та му, 

што ра зум ная ўнуч ка ў яго рас це. 
А які дзя ду ля та ко му не па ра ду ец ца?

Ва сіль ТКА ЧОЎ



Жыц цё він кіЖыц цё він кі  

УЧО РА І ЗАЎТ РА

Спорт-таймСпорт-тайм  

ЯШЧЭ АД НА 
«ЗА ЛА ТАЯ 
РЫБ КА»

Но выя ім ёныНо выя ім ёны  

«Чым ста рэй шай ста но віш ся, 
тым больш ба лю ча і цяж ка гнуц ца».

«У нас, як і ў ба ле це, лю дзі ба чаць 
усё толь кі са мае пры го жае».

ЯКІЯ САК РЭ ТЫ 
ТО ІЦЬ

СА МЫ ПРЫ ГО ЖЫ 
ВІД СПОР ТУ

За мас тац кую гім нас ты ку сэр цы бе ла рус кіх ба лель шчы каў 
заў сё ды спа кой ныя. Вось ужо дру гое дзе ся ці год дзе 
на зме ну ад ной та ле на ві тай гра цыі пры хо дзіць ін шая, 
не менш перс пек тыў ная і па спя хо вая. На шы дзяў ча ты вель мі рэд ка 
вяр та юц ца з між на род ных тур ні раў без уз на га род, 
а за іх гуч ны мі ім ёна мі, як пра ві ла, ста іць моц ная бе ла рус кая шко ла 
і ма ма ўсіх на шых мас та чак — Іры на Ля пар ская.

Алі на ГАР НА СЬКО:

«Я бы ла пух лень кая 
і не па да ва ла на дзей»


