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МАГ РЫ ПА ХА РЫ-
ПУЛАЕЎ НЫ

Пра ім ёны ў на шай руб ры цы мы ўжо не як га ва ры лі. Але жыц-

цё пад кід вае но выя сю жэ ты, адзін дзіў ней шы за дру гі. Ча сам 

да ве да еш ся пра штось ці, дык ад чу ван не, быц цам у каз ку ней-

кую па тра піў на су час ны ка пыл. («У но вай вер сіі «Па пя луш кі» 

яна б згу бі ла смарт фон, а прынц ез дзіў бы па баць ка вым ка-

ра леў стве, спра бу ю чы раз бла кі ра ваць яе тэ ле фон па ад біт ку 

паль ца».) Вось, ска жам вест ка з Крас на да ра. Там жан чы на, 

якую зва лі Жан на Ула дзі мі ра ўна Зі бе ра ва, вы ра шы ла стаць... 

Міль яр дэр шай Па спя хо вай. Як вам та кі ход? («— Дзяў чы на, у 

вас ёсць мес цы для па ца лун каў? — Ды я ўссссся!») Ка лі зу сім 

дак лад на, на ша ге ра і ня ста ла Міль яр дэр шай Жан най Па спя хо-

вай. Пер шае — гэ та проз ві шча, апош няе — імя па баць ку (ка лі 

мож на так ска заць у гэ тым вы пад ку). («У мя не ёсць зна ё мая 

па проз ві шчы Хут касць. Яе баць кі па жар та ва лі і да лі імя да чцэ 

Све та».)

Усё гэ та жан чы на дзе ля ча го зра бі ла? Прос та ў ча ла ве ка, ві даць, 

ёсць ма ра, і ні што не мо жа пе ра шко дзіць ёй спраў дзіц ца? («Яна ха-

це ла б жыць на Ман хэ тэ не, але на ра дзі ла ся му жы ком у Са ра та ве...») 

Жы хар ка Крас на да ра пра цуе фі нан са вым да рад цам у кан са лтын га вай 

кам па ніі. Дык вось пры мно жыць свае да хо ды яна вы ра шы ла та кім не-

стан дарт ным і ад на ча со ва прос тым чы нам, маў ляў, но выя проз ві шча 

і «імя па баць ку» бу дуць пры цяг ваць тыя са мыя міль яр ды. («Ба чыў 

фо та Крыш ці я ну Ра нал ду з яго но вай тач кай за адзін міль ён до ла раў. 

І што тут дзіў на га? Гэ та ма лая част ка ад яго зар пла ты. Гэ та пры клад на 

тое ж са мае, ка лі я сфот ка ю ся з пач кам тва ра гу!») Спра ва ў тым, што 

ў Ра сіі за раз мя няць проз ві шча, імя і імя па баць ку (акра мя не ка то рых 

за ба ро не ных за ка на даў ствам ва ры ян таў) мож на хоць кож ны ме сяц. 

Пры чым, за не вя лі кую па па ме ры дзярж пош лі ну. Хоць, ка лі кож ны ме-

сяц... Тут га лоў нае свое ча со ва спы ніц ца, а то тыя міль яр ды і сы дуць, 

не па спеў шы прый сці. («Ста ры Ха та быч ажа ніў ся з ма ла дзі цай, і за 

ме сяц у яго скон чы ла ся ба ра да».)

На ступ ны прык лад з 

Ча ля бін скай воб лас ці. 

Там 18-га до вы сту дэнт 

Ра ман стаў... Пель ме нем. 

Мо жа, каб, як і ў пер шым 

вы пад ку, пры цяг нуць 

уда чу? («— Пры ві тан не, 

Алег. — Я не... — Я ця-

бе па мя таю! Ты ўсё та кі ж 

мача ў лож ку? — Алег дык 

Алег».) Ні за вош та не зда-

га да е це ся, ка лі дак лад на 

не ве да е це. Тут тая яшчэ 

інт ры га... («Пры ві тан не, 

я ва ша цёт ка», — ска заў 

дзядзь ка Па ша, вяр нуў шы ся з Тай лан да...») Хло пец афі цый на змя ніў 

імя, каб атры маць... 200 кі ла гра маў пель ме няў. Спра ва ў тым, што ад на 

фір ма аб вяс ці ла кон курс (па доб ныя вель мі па пу ляр ныя ў Аме ры цы, 

там на огул, каб за бяс пе чыць ся бе па жыц цё ва пі цай ці бур ге ра мі, лю дзі 

мо гуць на ват та ту і роў ку ла га ты па вы твор цы та ва ру на твар на нес ці): 

хто пой дзе на та кі крок — атры мае прыз, тыя са мыя пель ме ні. («У 

дзя цін стве Во вач ка лю біў усіх жы вёл, а ця пер лю біць толь кі жа цец-

ка га гу са ка і вел ка па по віц ка га каз ла».) Гэ та ж трэ ба так упа да баць 

той пра дукт з цес та і фар шу?! («За быў ся, што з На таш кай ён жа на ты, 

ка лі Ма рын ка се ла на шпа гат».) Дзя ку ю чы яму хлоп ца поў нас цю ця пер 

за вуць Пель мень Мар се ле віч Кан доль скі. Ці ка ва, а, ска жам, крэ вет кі 

Пель мень-Ра ман лю біць? Ну, вы зда га да лі ся, пра што я... («— Бонд. 

Джэймс Бонд! — Брат. Медб рат!»)

Ці мо жа імя пры цяг нуць уда чу? Спе цы я ліс ты з Ін сты ту та ры зы кі 

«Аль фаСт ра ха ван не» пра ана лі за ва лі 180 ты сяч стра ха вых вы пад каў 

у вы ні ку ДТЗ і скла лі спіс са мых «ава рый ных» ра сій скіх муж чын скіх і 

жа но чых ім ён. У моц най па ло вы яго ўзна чаль ва юць Са шы, Ся ро жы, 

Аляк сеі, Ула дзі мі ры, Анд рэі, у пры го жай — Але ны, Воль гі, Тац ця ны, 

На тал лі, Іры ны. Гэ ты рэй тынг скла да ец ца з па пу ляр ных ім ён па ка лен ня 

25—40-га до вых, а боль шасць ава рый ад бы ва ец ца як раз па ві не кі роў-

цаў та ко га ўзрос ту. («Пя ці клас нік Ера мей ні коль кі не кам плек са ваў з 

на го ды свай го імя. Яго больш хва ля ва ла, што баць кі ез дзі лі па го ра дзе 

на во зе і ў лап цях...») Дык імя ці на вы кі ва джэн ня?

...Мо жа, хто па мя тае вы ступ лен не на Лет нім куб ку КВЗ ка ман ды 

«Кам ызя кі»? У іх ёсць эпі зод, дзе яны згад ва юць жон ку ад на го з 

пер са на жаў — Маг ры пу Ха ры пу ла еў ну. Але гэ тае імя і імя па баць ку 

вы маў ля юц ца так, што гле да чы чу юць зу сім ін шае...

— Аза мат Та хі ра віч, ус пом ніў! Вам жа жон ка тэ ле фа на ва ла. Імя не 

па мя таю... — Маг ры па ха Ры пу ла еў на яе за вуць. — Як? — Маг ры па ха 

Ры пу ла еў на. — Як??? — Вель мі лёг кае імя, што вы на са мрэч? Прос та 

Маг ры па ха Ры пу ла еў на. Вы ля таць па він на — Маг ры па ха Ры пу ла еў-

на! Усё, па чы на еш і не спы ня еш ся — Маг ры па ха Ры пу ла еў на! Ад но 

сло ва — маг ры па ха ры пу ла еў на!!! Хэш тэг! Маг ры па ха ры пу ла еў на!!! 

Як быц цам дро вы ў лаз ню пры нёс і вы сы паў — маг ры па ха ры пу ла еў-

на!!! — Ні што са бе імя!.. — Згод ны, згод ны... Я яе за во чы сам Каць кай 

на зы ваю. У го нар май го пер ша га ка хан ня... Ве да еш, дзяў чы на та кая ў 

мя не бы ла, чар ня вая... Ка хаў яе, ажа ніц ца ха цеў. Па на шых тра ды цы ях 

скраў яе ноч чу, у ды ван за вяр нуў, да до му за бя гаю, раз горт ваю — Маг-

ры па ха Ры пу ла еў на!..

Так што з ім ёна мі трэ ба асця рож ней... Бы вае, не ра ту юць ад анек-

да тыч ных сі ту а цый на ват са мыя гуч ныя з іх. («На це ле ў рэ пе ра і зор кі 

шоу-біз не су Ці ма ці так шмат та ту і ро вак, што, ка лі пра вес ці яго мі ма 

ска не ра штрых ко даў у су пер мар ке це, ка са пра б'е Ці ма ці як па чак 

пель ме няў».) Пры ві тан не Ра ма ну!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(За кан чэн не. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ма ма не як зга да ла, што 

ганд бол «за ча піў» вас не ад-

ра зу...

— Я па ча ла зай мац ца ім 

з кан ца чац вёр та га кла са, 

хоць спа чат ку не ха це ла, гэ-

та праў да. Але да та го ўжо 

на вед ва ла ма мі ны гуль ні, 

та му ў цэ лым ве да ла, што 

та кое ганд бол, ве да ла пра-

ві лы. У гэ тым сэн се, мож на 

ска заць, у мя не бы ла не вя-

ліч кая пе ра ва га пе рад ас-

тат ні мі дзяў ча та мі, для якіх 

гэ ты від спор ту быў яшчэ 

чымсь ці  не вя до мым, зу-

сім но вым. Мно гае ў мя не 

атрым лі ва ла ся з са ма га па-

чат ку, але зра зу ме ла, ня гле-

дзя чы на ран няе зна ём ства 

са спор там, бы ло і тое, што 

зра біць я не маг ла.

— Ма ма пры хо дзі ла да вас на 

трэ ні роў кі?

— Не, яна фі зіч на гэ та га зра-

біць не маг ла, бо зай ма ла ся са-

ма. Ця пер ужо мы трэ ні ру ем ся 

ра зам, та му, ка лі яна ба чыць, 

як у мя не штось ці не атрым лі ва-

ец ца на трэ ні роў ках, мо жа даць 

па ра ду, ска заць, як зра біць пра-

віль на.

— Якую га лоў ную па ра ду яна 

да ла вам у спор це?

— На пэў на, та кой яшчэ не 

бы ло. Ка лі яна і ра іць неш та, то 

ро біць гэ та вель мі не на да куч лі-

ва, так тоў на. Мо жа, та му ў нас 

і кан флік таў не зда ра ец ца, хоць 

мы шмат ча су пра во дзім ра зам: 

на трэ ні роў ках, гуль нях, у па езд-

ках, до ма. Гэ та на ват дзіў на, але 

ў нас не як атрым лі ва ец ца іх па-

збег нуць.

— Як ста віц ца та та да та го, 

што боль шая част ка сям'і гу ляе 

ў ганд бол?

— Вы дат на! Тры вае (смя ец ца), 

хоць яго пра фе сія і не звя за ная 

са спор там.

— Якія ры сы ха рак та ру вы б 

ха це лі пе ра няць ад ма мы?

— У нас і так вель мі па доб ныя 

ха рак тары, та му на ват і пе рай маць 

ні чо га не трэ ба, ге ны са мі зра бі лі 

сваю спра ву.

— Не так даў но вас ста лі пры-

цяг ваць да га лоў на га скла ду ка-

ман ды «Го ме ля», дзе са бра ны 

моц ныя гуль цы не толь кі кра і ны, 
але і ле гі я нер кі. Больш за тое, 

кі руе ка ман дай То маж Ча тэр — 

ква лі фі ка ва ны за меж ны трэ нер і 

на стаў нік збор най Бе ла ру сі. Якія 

па чуц ці ў вас пе ра ва жа лі на пер-

шай трэ ні роў цы?
— Вя до ма, бы ло вель мі хва лю-

ю ча, усё ж та кі гэ та сур' ёз ная жа-

но чая пра фе сій ная ка ман да. Там 

шмат во пыт ных дзяў чат, якія гу-

ля юць на вы со кім уз роў ні і вы сту-

паюць за роз ныя клу бы, пе ра ма-

гаюць у чэм пі я на це Бе ла ру сі і 

Куб ку кра і ны, та му супернічаць 

з імі бы ло цяж ка. Што да ты чыц-

ца са міх трэ ні ро вак То ма жа 

Ча тэ ра, ён заў сё ды пра во дзіць 

вель мі ці ка выя за ня ткі, я да вед-

ва ю ся на іх шмат но ва га.

— Што са мае скла да нае 
для вас у спор це?

— Сё ле та ў нас бы ла фі зіч-

на вель мі цяж кая пад рых тоў ка 

да се зо на, гэ та, на пэў на, і ака-

за ла ся па куль са мым скла да-

ным.

— У якім клу бе све ту вы 

ма ры це па гу ляць?

— Штось ці кан крэт нае на-

зваць скла да на, хо чац ца па гу-

ляць у роз ных клу бах, па трэ ні-

ра вац ца з роз ны мі трэ не ра мі, 

каб атры маць як ма га больш 

во пы ту. На огул, у прын цы пе, 

я б ха це ла, каб мая кар'е ра 

атры ма ла ся доў гай і яр кай. А вось 

ка лі ка заць пра тур ні ры, якія я ма-

ры ла б вый граць, тут не бу ду ары-

гі наль най, гэ та, вя до ма, Алім пій-

скія гуль ні.

— У вас ёсць ку мір у спор це 

ці ў ней кім ін шым ро дзе дзей-

нас ці?

— Вя до ма, толь кі ў спор це. Ці-

ка віц ца чымсь ці ін шым у мя не 

прос та ня ма ча су. Па да ба ец ца 

ганд ба ліст ка Да р'я Дзміт ры е ва, ра-

зы гры ва ю чая мас коў ска га ЦСКА і 

збор най Ра сіі, алім пій ская чэм пі ён-

ка 2016 го да. У гуль ня вым пла не 

Да р'я па да ба ец ца тым, што з'яў ля-

ец ца ўні вер саль най ганд ба ліст кай, 

мо жа абы граць і кі нуць зза ду.

— Ганд бол до сыць скла да ны 

ў фі зіч ным пла не від спор ту. Як 

ад наў ля е це ся пас ля цяж кіх трэ-

ні ро вак і гуль няў?

— Ап ты маль на для мя не — 

прос та ад па чыць до ма ці пай сці 

пра гу ляц ца з сяб ра мі, бо ак тыў-

нас ці ха пае на трэ ні роў ках.

— Ду ма лі аб тым, дзе маг-

лі б са ма рэа лі за вац ца, ка лі б не 

спорт?

— Шчы ра ка жу чы, на ват не 

за дум ва ла ся на гэ тую тэ му, та му 

што з са ма га дзя цін ства я ў спор-

це. Пас ля шос та га кла са на ват 

пе рай шла ў шко лу, дзе быў спар-

тыў ны клас, а ця пер па сту пі ла ва 

ўні вер сі тэт на фа куль тэт за меж-

ных моў. У ад роз нен не ад ма мы, 

якая раз гля дае трэ нер скую ра бо ту 

пас ля за вяр шэн ня кар' е ры, я б, на-

пэў на, ха це ла знай сці ся бе ў ін шай 

сфе ры.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні 

і сай та ганд боль на га 

клу ба «Го мель».

«Я ў спор це «Я ў спор це 
з са ма га дзя цін ства»з са ма га дзя цін ства»

«У нас і так вель мі па доб ныя 
ха рак тары, та му на ват 
і пе рай маць ні чо га не трэ ба, 
ге ны са мі зра бі лі сваю 
спра ву».

«Ка лі ка заць пра тур ні ры, 
якія я ма ры ла б 
вый граць, тут не бу ду 
ары гі наль най, гэ та, вя до ма, 
Алім пій скія гуль ні».


