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«Я рых та ваў ся 
да та го, што кар' е ра 
скон чыц ца»

Ігар Ма ка раў на та та мі і 

сён ня. На маё пы тан не, чым 

ця пер жы ве алім пій скі чэм-

пі ён, ён ад каз вае: «Ад па-

чы ваю». Хоць ад па чын кам 

гэ та на зваць мож на толь кі 

ўмоў на. У Го ме лі, дзе Ігар 

жы ве з 8-га до ва га ўзрос ту, 

мы за спе лі яго ў пе ра пын ку 

па між збо ра мі, якія за вяр-

шы лі ся ў Лат віі і па чы на юц-

ца ў Бал га рыі.

— Сён ня вя лі кую част ку 

ча су ад даю сва ёй не вя лі кай 

шко ле дзю до, якую ад крыў 

пас ля за вяр шэн ня кар' е ры. 

Што мне яшчэ бы ло ра-

біць? Я ж паў жыц ця пра вёў 

на та та мі і раз віт вац ца з 

гэ тым, лі чу, бы ло не мэ та-

згод на. Зай мац ца ней кай 

ін шай спра вай — ду ша не 

ля жыць, — рас каз вае бы лы 

спарт смен.

Шко лу дзю до імя Іга ра 

Ма ка ра ва алім пій скі чэм пі-

ён ад крыў праз паў та ра го да 

пас ля за вяр шэн ня кар' е ры.

— Ка лі эма цы я наль на 

ча ла век апус то ша ны, трэ-

ба раз віт вац ца са спор там. 

Пас ля Алім пій скіх гуль няў 

2012 го да я яшчэ тро хі ба-

даў ся, а по тым кан чат ко ва 

на крыў кры зіс. Вя до ма, сы-

хо дзіць бы ло страш на, та-

му што жыц цё на ла джа на, а 

тут трэ ба іс ці ў не вя до масць, 

але ж мы лю дзі за гар та ва-

ныя, прай шлі не ад ну вай ну 

(усмі ха ец ца).

Ма ка раў пры зна ец ца, 

што ў гэ тыя паў та ра го да 

ён зве даў не пры ем ныя хві-

лі ны по шу ку, але ва ры ян ты 

ра бо ты па-за спор там на ват 

не раз гля даў.

— Іс ці штось ці пра да-

ваць? Гэ та не мой склад 

ро зу му, на вош та вы бі раць 

пра цу, якая та бе за га дзя не 

ці ка вая. Бу да ваць? Так са ма 

не тое. З'яз джаць з Го ме ля 

не ха це ла ся, я пры кі пеў да 

гэ та га го ра да, з баць ка мі з 

Ра сіі пе ра ехаў сю ды ў га доў 

8-9, але, ка лі вы спы та е це, 

ці бе ла рус я, ска жу, не. Я — 

га мяль ча нін, гэ та трош кі ін-

шае.

Рых та ваў ся да та го, што 

кар' е ра спарт сме на скон-

чыц ца, але ўсё роў на гэ та 

быў шок. Ні я кіх мас тоў я 

са бе не на вёў, мо жа быць, 

дзесь ці не да ду маў ся сва-

ім ро зу мам, дзе ся бе рэа лі-

за ваць, і ні хто не пад ка заў. 

Ця пер ма ёй шко ле ўжо тры 

га ды, са мае цяж кае на ста-

дыі яе ства рэн ня бы ло знай-

сці за лу, на гэ та ў мя не сы-

шоў год.

«Ка лі не я, то хто?»
У боль шас ці вы пад каў 

ты ту ла ва ныя спарт сме ны, 

якія пра цяг ва юць кар' е ру ў 

ро лі трэ не раў, ад да юць пе-

ра ва гу та му, каб пра ца ваць 

з да рос лы мі, у Ма ка ра ва 

гэ тая па зі цыя прын цы по ва 

ін шая.

— Заў сё ды пра сцей 

узяць га то вых спарт сме-

наў, а вось ра бо це з дзець-

мі, са май скла да най, якая 

па тра буе ма су сіл і цяр пен-

ня, удзя ля ец ца ма ла ўва гі, 

та му я па ся дзеў, па ду маў 

і вы ра шыў — ка лі не я, то 

хто? Сён ня трэ ні роў кі з 

дзець мі пра вод жу сам на 

па ру з трэ не рам, які мне 

да па ма гае. Але, на огул, я 

ска жу, што спарт смен — гэ-

та ж не трэ нер, пе рад тым, 

як іс ці ў вя лі кае пла ван не, 

усё роў на трэ ба на брац ца 

во пы ту, трэ ба па чаць з ні-

зоў, зра зу мець, як ад бы ва-

ец ца трэ ні ро вач ны пра цэс, 

вы пра ца ваць ме то ды ку, 

ад пра ца ваць уклад свай го 

клу ба. Та му за раз я толь кі 

на па чат ко вым уз роў ні трэ-

нер ска га ра мяст ва, — дзе-

ліц ца Ігар.

У гру пах алім пій ска га 

чэм пі ё на зай ма юц ца дзе-

ці па чы на ю чы з 4-га до ва га 

ўзрос ту, умен не зна хо дзіць 

агуль ную мо ву да кож на га 

з іх пры хо дзі ла з во пы там, 

а ад но сі ны фар мі ра ва лі ся ў 

пра цэ се трэ ні ро вак.

— Ча сам ча ла век аказ-

ва ец ца ў та кіх рам ках, што 

дум кі ты пу «па да ба ец ца», 

«не па да ба ец ца» сы хо-

дзяць на дру гі план. Ёсць 

ра бо та, якую трэ ба ра біць, 

вось і ўсё. Пер шы час бы ло 

на огул вель мі цяж ка, та-

му што я на ват не ве даў, 

з ча го па чы наць. Пра гра-

мы бы лі, а вось са мо стаў-

лен не, як ся бе па во дзіць 

на трэ ні роў цы, што мож-

на ра біць, ча го нель га... 

Трэ ба бы ло вы пра ца ваць 

лі нію па во дзін, гэ та пры-

хо дзіць толь кі з во пы там. 

На огул, са мае скла да нае 

ў ра бо це з дзець мі — гэ та 

цяр пен не. Я пра цую з та кім 

уз рос там, дзе трэ ба не 

толь кі рас каз ваць і па-

каз ваць, але браць і 

сва і мі ру ка мі пе ра соў-

ваць іх ру кі і но гі.

Ігар Ма ка раў не бя-

рэц ца праг на за ваць, ці 

ста не хтось ці з яго вы-

ха ван цаў ты ту ла ва ным 

спарт сме нам, пе рад 

са бой ён ста віць ін шыя 

мэ ты.

— Ска жу са свай го 

до све ду: ка лі дзі ця ці 

да дзе на, у яго ёсць ка-

ар ды на цыя, ру хав асць, 

ува га, то ў да лей шым 

ён бу дзе гуль та ём. Ця пер 

у мя не ёсць не каль кі та кіх 

дзя цей, у жыц ці бу дзе мо-

мант, ка лі іх трэ ба бу дзе 

пе ра ла маць, каб гультаі 

ста лі пра ца ві ка мі. А ёсць 

дзе ці, якім не да дзе на аб-

са лют на, але ён упар ты, як 

ба ран, і та му шмат ча го мо-

жа да сяг нуць у жыц ці. Я не 

пе ра сле дую мэ ту вы ха ваць 

бар цоў, чэм пі ё наў, пры ця-

пе раш няй на шай сі ту а цыі ў 

све це важ на, каб дзі ця вы-

рас ла ча ла ве кам з вя лі кай 

лі та ры. Спорт да па ма гае 

вы хоў ваць унут ра ныя і вон-

ка выя якас ці, — рас каз вае 

Ма ка раў.

— У цэ лым мне б ха це ла-

ся змя ніць ме то ды ку вы кла-

дан ня дзю до, каб лю дзі пад 

ін шым ра кур сам па гля дзе лі 

на мой від спор ту. Бо гэ та не 

прос та за лом ван ні са пер ні ка 

або яго кі дан не. Дзю до на-

шмат глы бей, там ёсць пэў-

ная фі ла со фія, якую трэ ба 

ўка ра няць у ро зу мы дзя цей.

На ця пе раш ні мо мант у 

шко ле вя до ма га дзю да іс та 

зай ма ец ца ка ля 160 хлоп чы-

каў, аха піць боль шую коль-

касць Ігар Ма ка раў па куль 

не мо жа фі зіч на і эма цы я-

наль на.

«Спорт не раз гля даў 
як спра ву 
свай го жыц ця»

Як ні дзіў на, аду ка цыя 

ў алім пій ска га чэм пі ё на не 

фіз куль тур ная. Ужо бу ду чы 

пе ра мож цам ма ла дзёж на га 

чэм пі я на ту Еў ро пы, ён аб раў 

для ся бе по лі тэх ніч ны ін сты-

тут, ву чыў ся на фа куль тэ це 

ма шы на бу да ван ня, а па яго 

за кан чэн ні атры маў дып лом 

ін жы не ра.

— Ча ла век па ві нен заў сё ды 

са ма аду ка вац ца. Акра мя маш-

фа ка я скон чыў ма гіст ра ту ру 

па пе да го гі цы. На гэ ты мо мант 

пра цую яшчэ і вы клад чы кам 

у Го мель скім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це імя Фран цыс ка 

Ска ры ны. Сам ву чыў ся з пер-

ша га да апош ня га кур са, ні я кіх 

па бла жак для мя не не бы ло. 

Пас ля шко лы пай шоў атрым-

лі ваць пра фе сію, та му што 

спорт не раз гля даў як спра ву 

свай го жыц ця і спо саб за раб-

ляць гро шы. У шко ле ву чыў ся 

ў фіз ма це, заў сё ды ду маў, што 

бу ду ін жы не рам.

Пас ля ін сты ту та Ма ка ра-

ву на ват уда ло ся па пра ца-

ваць на го мель скім за вод-

зе «Сей сма тэх ні ка». Пе рад 

хлоп цам там ад кры ва лі ся 

вя лі кія перс пек ты вы, ра ней 

баць ка Ма ка ра ва быў на 

прад пры ем стве ге не раль-

ным ды рэк та рам.

— Але зноў жа ні я кіх па-

бла жак у мя не не бы ло, пра-

ца ваў, як і ўсе пас ля ВНУ. 

Я рос у да во лі жорст кай 

сям'і, з ма лень ка га ўзрос ту 

ўклад ва ла ся ў маз гі, што, 

ка лі ты хо чаш быць кі раў ні-

ком, трэ ба прай сці ад ні зу да 

вер ху, каб ра зу мець увесь 

пра цэс вы твор час ці.

А зра зу мець, што спорт — 

гэ та сур' ёз на і мо жа стаць яго 

пра фе сі яй, Іга ру да па маг ла 

ар мія. Ад да ваць доўг ра дзі-

ме ён пай шоў у спарт ро ту, 

слу жыць там бы ло на шмат 

пра сцей, дзя ку ю чы трэ ні роў-

кам і збо рам у час ці Ма ка раў 

прак тыч на не зна хо дзіў ся.

— Мож на ска заць, што 

ме на ві та з гэ та га мо ман-

ту па чаў ус пры маць дзю до 

сур' ёз на.

«Воч кі за плю шчыў — 
і ты ўжо на ла пат ках»

На сваю пер шую Алім-

пі я ду ў Афі ны ў 2004 го дзе 

бе ла рус кі спарт смен па-

ехаў у ран гу пе ра мож цы 

ма ла дзёж на га чэм пі я на ту 

Еў ро пы, брон за ва га пры зё-

ра ўні вер сі я ды, чэм пі я на ту 

Еў ро пы і све ту.

— На той мо мант быў адзін 

япо нец,  яко га мне трэ ба бы-

ло перамагчы. Я вы раз на 

ра зу меў: ка лі вый граю ў гэ та-

га дзю да іс та, то по тым ма гу 

вый граць у лю бо га. А атры-

ма ла ся ўсё зу сім не так. Япо-

нец да мя не на ват не дай шоў, 

ма быць, зор кі яго не сыш лі-

ся, але гэ та мне жыц цё на 

Алім пі я дзе не па лег чы ла, 

спорт — та кая не прад ка-

заль ная спра ва, рас слаб-

ляц ца нель га. Сён ня я 

ка жу гэ та сва ім вуч ням: 

воч кі за плю шчыў — і ты 

ўжо на ла пат ках.

Са пер ні кам Ма ка ра ва 

ў пер шай су тыч цы алім-

пій ска га тур ні ру па іро ніі 

лё су стаў Асхат Жыт ке еў 

з Ка зах ста на, гэ та ся бар 

Іга ра. Пас ля пе ра мо гі бе-

ла рус ска жа, што гэ та 

быў са мы цяж кі па яды-

нак на Алім пі я дзе-2004. 

У на ступ най су тыч цы Ма-

ка раў пе ра мог фін ска га дзю-

да іс та Ці ма Пел та ла, по тым 

гру зі на Іве ры Джы ку ра у лі, у 

паў фі на ле адо леў га ланд ца 

Эл ка ван дэр Ге ес та. «За ла-

ты» па яды нак Ігар Ма ка раў 

вый граў у ка рэй ца Яна Сун 

Хо і та кім чы нам здзейс ніў 

ма ру, пра якую ду маў 17 га-

доў — атры маў за ла ты ме-

даль на ра дзі ме Алім пій скіх 

гуль няў.

— Жыц цё змя ні ла ся, 

ста ла пра сцей. Але ра ні цай 

пас ля пе ра мо гі ты ад чу ва еш 

та кое спус та шэн не... Лю бы 

спар тыў ны буй ны старт цяг-

не за са бой на пру жан не не 

толь кі фі зіч ных сіл, але і ма-

раль ных, якіх тра ціш знач на 

больш, чым фі зіч ных, і яны 

на шмат ця жэй па паў ня юц-

ца. Та му, ка лі пра чы наў ся 

ра ні цай, мне не ха це ла ся ні-

чо га. Ад чу ваў вя лі кую збян-

тэ жа насць і ня ўпэў не насць 

у заўт раш нім дні.

У та кім ста не спарт смен 

зна хо дзіў ся яшчэ год і на ват 

ця пер не мо жа на зваць гэ ты 

алім пій скі ме даль га лоў най 

уз на га ро дай у сва ёй спар-

тыў най кар' е ры.

— Я не схіль ны ка пац ца 

ў мі ну лым, ужо пе рай шоў на 

ін шы ўзро вень, раз бі рац ца 

трэ ба ў ця пе раш ніх спра вах, 

каб не за тры мац ца на тым 

мес цы і не быць ча ла ве кам 

ад на го дня.

«Афі ны па мя таю 
не так доб ра, 
як Лон дан»

Ця пер зван не алім пій ска-

га чэм пі ё на не час та на гад-

вае пра ся бе. На род у род-

ным го ра дзе па знае Ма ка ра-

ва, але хва ля вя до мас ці ўжо 

даў но схлы ну ла. Пас ля той 

пе ра мо гі на Гуль нях-2004 

у пла нах спарт сме на не бы-

ло за вяр шаць кар' е ру, та му 

ён па спра ба ваў ада брац ца 

на на ступ ную Алім пі я ду ў 

Пе кін, але гэ та алім пій ска-

му чэм пі ё ну не ўда ло ся.

— Быў вель мі моц на за-

сму ча ны. Гэ та мая ві на, у 

2008 го дзе ад чу ваў вя лі кія 

праб ле мы з ва гой. Пас ля Пе-

кі на я мно гае пе ра асэн са ваў, 

жыц цё пай шло кры ху па-ін ша-

му. Ад се я ла ся шмат лю дзей з 

май го акру жэн ня. Пас ля та го, 

ка лі ты быў на ка ні, не хо чац ца 

ста на віц ца па срэд ным спарт-

сме нам, та му з'я ві ла ся больш 

ам бі цый, жа дан не па спра ба-

ваць яшчэ раз да сяг нуць той 

вяр шы ні, на якой ужо па бы-

ваў. Кож нае па дзен не ў жыц ці 

цяг не пе ра асэн са ван не, кож-

ная ня ўда ча гэ та так са ма ве-

лі зар ны до свед.

Праз во сем га доў пас ля 

тры ум фаль ных Афін Ма ка-

раў тра піў на дру гія ў сва ёй 

кар' е ры Алім пій скія гуль ні, 

зда ва ла ся, што ў Лон да не 

паў тор пос пе ху ці хоць бы 

прос та алім пій скі п'е дэс тал 

быў так бліз ка. Але па мыл ка ў 

чвэрць фі на ле з ка рэй цам Кім 

Сан Мі нам па зба ві ла Іга ра фі-

на лу, а асеч ка ў су тыч цы за 

трэ цяе мес ца з нем цам Анд-

рэ а сам Цёль це рам па кі ну ла 

без алім пій ска га ме да ля.

— Афі ны па мя таю не так 

доб ра, як Лон дан. Вя до ма, я 

за стаў ся не за да во ле ны пя-

тым мес цам. Гэ та зноў жа 

мая ві на, хоць ся бе я ўжо 

даў но не ві на ва чу, усё гэ та 

ўжо прай шло.

Яшчэ год пас ля Лон да-

на-2012 Ма ка раў спра ба-

ваў зма гац ца, але зра зу-

меў, што час сы хо дзіць ужо 

прый шоў.

— Ду маю, што ў ма ёй кар'-

е ры спарт сме на скла ла ся ўсё 

вель мі ня дрэн на. А са мым 

скла да ным мо ман там усё ж 

та кі быў час ста наў лен ня, ка лі 

вы хоў ва лі ся якас ці, не аб ход-

ныя для та го, каб пе ра ма гаць, 

і не толь кі ў спор це.

На пы тан не аб тым, ці 

вар ты пра фе сій ны спорт та-

го, каб на пра ця гу доў гіх га-

доў мар на ваць на яго столь-

кі зда роўя, эма цы я наль ных 

і фі зіч ных сіл, Ігар ад каз вае 

ўпэў не на і ад на знач на.

— Без умоў на, вар ты. 

Жыць трэ ба яр ка. Доў га ці 

не, ба га та або бед на, але 

яр ка, так, каб ця бе за пом ні-

лі, не ра зу мею, для ча го ха-

дзіць у шэ рай ма се, гэ та не 

так пры ем на. Сён ня я ма ру 

пра но вую за лу, а ма ёй са-

ма рэа лі за цы яй у пла не трэ-

не ра бу дзе ка лі вы ха ван цы 

шко лы дзю до Ма ка ра ва ста-

нуць доб ры мі людзь мі. Вя до-

ма, ёсць трэ нер скія ам бі цыі, 

але ка лі праз 20 га доў вуч ні 

ўспом няць доб рым сло вам, 

гэ та бу дзе для мя не са мае 

леп шае, што мож на ўя віць.

г. Го мель



Ле ген ды спор туЛе ген ды спор ту  

«ЖЫЦЬ ТРЭ БА ЯР КА, 
КАБ ЦЯ БЕ ЗА ПОМ НІ ЛІ»
Пе ра мо гі і пра ва лы ў жыц ці алім пій ска га чэм пі ё на Іга ра МА КА РА ВА

ЁН да гэ та га ча су за ста ец ца адзі ным 

бе ла рус кім дзю да іс там, яко му ўда ло ся стаць 

алім пій скім чэм пі ё нам, хоць пас ля тры ум фу 

Ма ка ра ва ў Афі нах прай шло ўжо 14 га доў. 

Пас ля Алім пі я ды-2004 у яго бія гра фіі зна чац ца 

яшчэ Гуль ні ў Лон да не, ад нак на іх пад няц ца на 

п'е дэс тал бе ла рус не змог. Сён ня гэ тую і ін шыя 

свае ня ўда чы Ігар Ма ка раў на зы вае ўлас ны мі 

па мыл ка мі і ка жа, што іх ужо даў но пе ра жыў. 

У ін тэр в'ю «Звяз дзе» алім пій скі чэм пі ён рас ка заў, 

як груз за ла то га ме да ля ля жаў на яго пля чах яшчэ 

год пас ля Гуль няў, ча му яму да вя ло ся пра ца ваць 

на го мель скім за вод зе і дзе ліц ца эмо цы я мі, 

з які мі па кі даў вя лі кі спорт.

Матэрыялы падрыхтавала 

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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