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З гіс то рыі З гіс то рыі 
ра ры тэ таўра ры тэ таў

СІ ЛА 
АГНЮ

Алім пій скі рух Бе ла ру-

сі мае не толь кі ці ка-

вую су час насць, але і 

ба га тую гіс то рыю, якая 

прад стаў ле на ў му зеі 

алім пій скай сла вы. Зна-

хо дзіц ца му зей у штаб-

ква тэ ры На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та. 

«Звяз да» пра вя дзе за-

воч ную эк скур сію і па-

зна ё міць сва іх чы та чоў 

з са мы мі ці ка вы мі яго 

экс па на та мі.

У 2020 го дзе спаў няец ца 
40 га доў ХХІІ лет нім Алім-
пій скім гуль ням, якія пры ма-
ла Маск ва. Тыя гуль ні ста лі 
гран ды ёз най спар тыў най і 
гра мад ска-па лі тыч най па-
дзе яй. Та му адзін з клю ча-
вых экс па на таў му зея алім-
пій скай сла вы — фа кел эс-

та фе ты алім пій ска га агню 

1980 го да. Яго ў му зей НАК 
пе ра даў ле ген дар ны Аляк-
сандр Мядз ведзь, які за па ліў 
алім пій скі агонь на мін скім 
ста ды ё не «Ды на ма». У ме-
жах алім пі я ды там пра хо дзі лі 
спа бор ніц твы па фут бо ле.

Пер ша па чат ко ва япон-
ская кам па нія, якая вый гра-
ла між на род ны тэн дар на 
ства рэн не фа ке ла, пра па-
на ва ла ма кет у фор ме бам-
бу ку. Але з'я ві ла ся мност ва 
пы тан няў на конт су вя зі алім-
пі я ды ў СССР з бам бу кам. 
І хоць са вец кія спе цы я ліс ты 
не ва ло да лі ад па вед ны мі 
тэх на ло гі я мі, ар га ні за та ры 
вы ра шы лі са ма стой на ства-
рыць фа кел. З гэ тай за да-
чай спра віў ся Ле нін град скі 
ма шы на бу даў ні чы за вод імя 
Клі ма ва. З-за та го, што ча-
су да па чат ку спа бор ніц тваў 
за ста ва ла ся ма ла, фа кел 
зра бі лі за ме сяц. Ства рэн ню 
ле нін град скіх спе цы я ліс таў 
бы ло на ка ва на стаць пра та-
ты пам на ступ ных алім пій скіх 
фа ке лаў. Фа кел алім пі я ды 
1980 мае ёміс тасць са звад-
ка ва ным га зам, пра ду ма ную 
сіс тэ му яго змеш ван ня з па-
вет рам і аба ро ны по лы мя ад 
даж джу. Па ту шыць фа кел не 
змог на ват лі вень, які ішоў 
у Мін ску пад час ура чыс тай 
цы ры мо ніі. По лы мя па тух ла 
толь кі та ды, ка лі скон чы ла ся 
па лі ва. По бач з фа ке лам у 
му зеі алім пій скай сла вы вы-
стаў ле на лям па, у якой алім-
пій скі агонь пры ехаў у Мінск. 
Да гэ туль у бе ла рус кай ста-
лі цы не пра во дзі ла ся та кіх 
знач ных спар тыў ных ме ра-
пры ем стваў. Та му фа кел той 
алім пі я ды сён ня ні бы на гад-
вае, з ча го ўсё па ча ло ся.

Афі цый на пя ці бор'е дэ бю та ва ла 
на Алім пій скіх гуль нях у 1912 го дзе, 
але яго алім пій ская гіс то рыя па ча-
ла ся знач на ра ней. У 708 го дзе да 
на шай эры на ста ра жыт на грэ час кіх 
гуль нях пра хо дзі лі спа бор ніц твы па 
пен та ло не — комп лек се шмат бор'я, 
які ўклю чаў бег, скач кі ў даў жы ню, 
кі дан не дыс ка і ба раць бу. Пе ра мо-
га ў гэ тым ві дзе лі чы ла ся ад ной 
з са мых га на ро вых. Та кім чы нам, 
пя ці бор'е ад но сіц ца да ста рэй ша га 
па ка лен ня алім пій скай спар тыў най 
сям'і.

У Бе ла ру сі су час нае пя ці-
бор'е раз ві ва ец ца з 1950-х га доў. 
У 1955 го дзе сту дэн ты-эн ту зі яс ты 
Бе ла рус ка га ін сты ту та фі зіч най 
куль ту ры ства ры лі сек цыю пры ка-
фед ры фех та ван ня. Ня гле дзя чы на 
больш чым паў ве ка вую гіс то рыю і 
ба га тыя тра ды цыі, бе ла рус кае су-
час нае пя ці бор'е гуч на за яў ляе аб 
са бе толь кі апош нія не каль кі га доў. 
«Звяз да» знай шла пяць пры чын, па 
якіх вар та ці ка віц ца су час ным пя ці-
бор' ем і лю біць яго.

Пры чы на пер шая: спорт 
на мя жы ча ла ве чых 
маг чы мас цяў

Ад на з дыс цып лін — фех та ван-
не. Для пе ра мо гі да стат ко ва адзін 
раз ука лоць са пер ні ка элект ры фі-
ка ва най шпа гай. Пе ра мо га ў фех-
та ван ні дае маг чы масць стар та ваць 
у кам бі на ва ным ві дзе, ці на мо ве 
пя ці бор цаў «кам бай не», на шэсць 
се кун даў ра ней. На ступ ны від пра-
гра мы — пла ван не воль ным сты лем 
на 200 мет раў. Ці ка вая ма тэ ма ты-
ка — пе ра ва га над са пер ні кам на 
ад ну се кун ду ў ба сей не дае пе ра ва-
гу на дзве се кун ды на стар це кам-
бі на ва на га ві ду.

Са мы ці ка вы і за хап ляль ны від 
пя ці бор'я — кан кур. Вяр хом на ка-
ні спарт смен па ві нен пе ра адо лець 
12 пе ра шкод і вы ка наць пяць скач-
коў. Цяж кас ці да баў ляе і тое, што на 
кож ных спа бор ніц твах спарт сме ны 
вы сту па юць на роз ных ко нях. Каб 
па зна ё міц ца, у іх ёсць толь кі 20 хві-
лін і пяць скач коў пад час раз мін кі. 
Час та зда ра ец ца так, што пя ці бо-
рац па спя хо ва спраў ля ец ца з усі мі 
дыс цып лі на мі, але кан кур усё мя няе 
і не дае пад няц ца на п'е дэс тал. На-
стас сі Пра ка пен цы на чэм пі я на це 
све ту 2016 у Маск ве па паў ся конь 
Тан дэм, кап рыз ны, на ра віс ты. На 
вы ступ лен ні з ім спарт смен ка згу бі-
ла 47 се кун даў. У вы ні ку На стас ся 
не змаг ла за ва я ваць ме даль, а за-
ня ла толь кі 18-е мес ца. Праб ле мы з 
ча ты рох но гі мі парт нё ра мі мае і чэм-
пі ён ка све ту 2019 Воль га Сіл кі на. 
«Кож ны конь — ін ды ві ду аль насць, 
ча сам 15 хві лін не да стат ко ва, каб 
знай сці з ім кан такт. Мой трэ нер 
сцвяр джае, што пра фе сі я нал спра-
віц ца з лю бым ка нём. Ма быць, 
я яшчэ не вель мі доб ры яз док, мне 
скла да на доб ра вы сту паць у кан-
ку ры. Адзі ны плюс пан дэ міі і ад ме-
ны спа бор ніц тваў — маг чы масць 
больш пра ца ваць з конь мі і трэ ні ра-
ваць сваю вер ха вую яз ду», — рас-
каз вае Воль га.

Куль мі на цыя спа бор ніц тваў па 
су час ным пя ці бор'і — бег на дыс-
тан цыі 3200 мет раў і страль ба з ад-
лег лас ці 10 мет раў па ча ты ры се рыі. 
У кож най се рыі страль бы спарт смен 

па ві нен па ра зіць мі шэнь пяць ра зоў. 
«Кам байн» — гэ та не прос та крос, 
а гон ка пе ра сле да ван ня, спарт сме-
ны стар ту юць з ад ста ван нем ад лі-
да ра, якое за ле жыць ад коль кас ці 
ба лаў за па пя рэд нія дыс цып лі ны.

Су час ны пя ці бо рац — гэ та фі-
зіч на вы нос лі вы і моц ны ча ла век, 
з ім гнен най рэ ак цы яй і хут ка сцю. 
Ён тон ка ад чу вае пры ро ду і мо жа 
знай сці па ды ход на ват да не зна ё-
май жы вё лы. Спа бор ніц твы па пя ці 
роз ных дыс цып лі нах у адзін дзень 
за гар та ва лі яго ха рак тар і пры ву чы-
лі да вя лі кіх на гру зак.

Пры чы на дру гая: 
за меж ны трэ нер, 
свае спарт сме ны

З 2016 го да з бе ла рус кай на цыя-
наль най ка ман дай пра цуе трэ нер 
з су свет ным імем — поль скі спе-
цы я ліст Валь дэ мар Да ры уш дэ Ма-
кай. Ён вы веў бе ла рус кую ка ман ду 
ў лі да ры су свет на га пя ці бор'я. На 
чэм пі я на це све ту 2018 го да ў агуль-
на ка манд ным за лі ку бе ла ру сы бы лі 

дру гія, у 2019 — пер шыя. Поль скі 
спе цы я ліст пры зна ец ца, што ў Бе-
ла ру сі ўжо ад чу вае ся бе як до ма: 
«Мне па да ба ец ца, што не да лё ка да 
Вар ша вы, і я ма гу пе ры я дыч на ез-
дзіць да до му. Я па лю біў Бе ла русь 
за гэ тыя ча ты ры га ды, з'ез дзіў у Ня-
свіж, Мір, па зна ё міў ся з ін шы мі сла-
ву тас ця мі. Але, акра мя пры га жос ці, 
мне ім па нуе, што ў Бе ла ру сі шмат 
ува гі ўдзя ля ец ца раз віц цю спор ту. 
Пла на ва ла ся, што мой кант ракт 
скон чыц ца ў ліс та па дзе 2020 го да, 
але хо чац ца па ста віць пры го жую 
кроп ку ў на шым су пра цоў ніц тве на 
Алім пій скіх гуль нях. Мы ра зам са 
спарт сме на мі іш лі да гэ та га, і па кі-
нуць іх за раз я не ма гу».

Па куль у на цы я наль най ка ман-
дзе па су час ным пя ці бор'і з ле гі я-
не раў толь кі трэ нер. Фе дэ ра цыя 
су час на га пя ці бор'я ве рыць у сі лы 
бе ла рус кіх ат ле таў і за пра шаць за-
меж ных спарт сме наў не пла нуе.

Пры чы на трэ цяя: 
жа но чы твар 
бе ла рус ка га пя ці бор'я

Па ра докс, але ў ві дзе спор ту, дзе 
па тра бу ец ца вя лі кая фі зіч ная сі ла і 
вы нос лі васць, най леп шыя вы ні кі па-
каз ва юць жан чы ны. На стас ся Пра-
ка пен ка — чэм пі ён ка све ту 2018, 
чэм пі ён ка Еў ро пы 2017, най леп шая 
спарт смен ка-пя ці бор ка 2018 го да 
па мер ка ван ні Між на род на га са ю за 
су час на га пя ці бор'я. Дзя ку ю чы ёй 

ў Бе ла ру сі ёсць алім пій скі ме даль 
у су час ным пя ці бор'і, які да каз вае, 
што спар тыў ная спра вяд лі васць 
заў сё ды пе ра мо жа. На Алім пій скіх 
гуль нях 2008 го да ў Пе кі не На стас-
ся ста ла чац вёр тай, са сту піў шы 
ўкраін цы Вік то рыі Це ра шчук. Але 
праз 10 га доў у до пінг-про бе ўкра-
ін скай спарт смен кі знай шлі за ба ро-
не ны прэ па рат, а брон за вы ме даль 
Пе кін скай алім пі я ды знай шоў сваю 
бе ла рус кую ге ра і ню. На чэм пі я наце 
све ту 2019 го да Воль га Сіл кі на пры-
му сі ла ўсіх слу хаць бе ла рус кі гімн. 
У тым жа го дзе на чэм пі я на це Еў-
ро пы брон за вым пры зё рам ста ла 
Іры на Пра сян цо ва.

Най леп шыя муж чын скія да сяг-
нен ні на між на род ным уз роў ні па-
каз вае Ілья Па лаз коў. У 2015 го-
дзе ра зам з Ка ця ры най Арол за-
ва я ваў брон зу эта пу Куб ка све ту 
ў зме ша най эс та фе це, пе ра мог на 
Куб ку Крам ля ра зам з На стас сяй 
Пра ка пен кай у 2018 го дзе. Чэм-
пія нат све ту 2017 го да ад зна чыў-
ся брон зай Ільі Па лаз ко ва і Паў ла 
Ці ха на ва ў муж чын скай эс та фе це. 
Бе ла рус Іван Хам цоў — брон за вы 
пры зёр юні ёр ска га чэм пі я на ту све-
ту 2018 го да.

«У хлоп цаў ёсць усе да ныя, каб 
па каз ваць вы со кія вы ні кі: рост, сі-
ла. Маг чы ма, не ха пае жа дан ня. 
Дзяў ча ты праг ныя да пе ра мог, на 
кож най трэ ні роў цы яны пра цу юць 
не шка ду ю чы ся бе. Каб так пра-
ца ва лі і хлоп цы, мы б з кож на га 

чэм пі я на ту све ту пры во зі лі рос сып 
ме да лёў», — ад зна чае Валь дэ мар 
Да ры уш дэ Ма кай.

Пры чы на чац вёр тая: 
між на род ныя 
спа бор ніц твы ў Мін ску

Амаль кож ны год Бе ла русь пры-
мае між на род ныя спа бор ніц твы 
па су час ным пя ці бор'і. У 2013 го-
дзе — чэм пі я нат Еў ро пы ся род 
юна коў, 2014-м — чэм пі я нат Еў ро-
пы ся род юні ё раў, 2015-м — фі нал 
Куб ка све ту, 2017-м — чэм пі я нат 
Еў ро пы. І гэта толь кі са мыя знач-
ныя тур ні ры.

Фі нал Куб ка све ту 2015 го да быў 
ад зна ча ны най вы шэй шай ацэн кай 
Між на род на га са ю за су час на га пя-
ці бор'я. А кан ты нен таль ны фо рум 
2017 го да стаў зна ка вым для На-
стас сі Пра ка пен кі. На да маш нім 
тур ні ры яна за ва я ва ла сваё пер шае 
еў ра пей скае «зо ла та» і са бра ла 
поў ны кам плект уз на га род чэм пі я-
на ту Еў ро пы. У жа но чай эс та фе це 
ду эт Ка ця ры ны Арол і Тац ця ны Хал-
до бы за ва я ваў брон за вы ме даль.

У 2021 го дзе бе ла рус кіх ар га ні-
за та раў ча кае сур' ез нае вы пра ба-
ван не, а ама та раў — свя та су час-
на га пя ці бор'я. На ле та Мінск пры-
ме чэм пі я нат све ту. На пя рэ дад ні 
Алім пій скіх гуль няў і пас ля ад ме ны 
чэм пі я на ту 2020 го да гэ та тур нір му-
сіць стаць па дзе яй са праў ды гран-
ды ёз най.

«Нам па шан ца ва ла, што пе рад 
алім пі я дай спарт сме ны вы сту пяць у 
ся бе до ма. Па-пер шае, ім не прый-
дзец ца ні ку ды ехаць, спраў ляц ца з 
аклі ма ты за цы яй. Па-дру гое, до ма 
і сце ны да па ма га юць. Не здар ма 
На стас ся Пра ка пен ка ўзя ла зо ла та 
ме на ві та на да маш нім чэм пі я на це 
Еў ро пы. Ве ру, што нам да па мо гуць 
на шы сце ны і ама та ры. Бе ла рус кія 
ар га ні за та ры даў но да ка за лі, што 
яны пра фе сі я на лы сва ёй спра вы, 
і, я ўпэў не ны, гэ та бу дзе вы дат-
ны чэм пі я нат све ту», — ад зна чыў 
Валь дэ мар Да ры уш дэ Ма кай.

За да во ле на і тым, што чэм пі я нат 
прой дзе до ма, і Воль га Сіл кі на. Чэм-
пі я нат све ту 2020 у Мек сі цы ад ме-
не ны, та му Воль га за ста ла ся чэм пі-
ён кай све ту на два га ды без ліш ніх 
на ма ган няў: «Спа дзя ю ся, і на трэ ці 
год за ста ну ся чэм пі ён кай све ту, але 
за гэ та ўжо прый дзец ца зма гац ца. 
Я не пе ра жы ва ла, што сё ле та ад-
мя ні лі чэм пі я нат све ту. Гэ та му сіў 
быць не са мы важ ны старт, алім-
пій ская лі цэн зія ў мя не ўжо ёсць. 
Тым больш што доб ра вы сту піць 
там на ўрад ці атры ма ла ся б. Мек сі-
ка — гэ та ўзвыш ша, а мой ар га нізм 
заў сё ды вель мі цяж ка пе ра но сіць 
пе ра па ды вы шы ні».

У са ка ві ку Мінск на ве даў стар-
шы ня Між на род на га са ю за су час на-
га пя ці бор'я док тар Кла ус Шо ра ман. 
Ён вы ка заў упэў не насць, што су-
свет ны фо рум у бе ла рус кай ста лі цы 
прой дзе на вы со кім уз роў ні. Пры ме 
су свет ны фо рум на цы я наль ны алім-
пій скі ста ды ён «Ды на ма».

Пры чы на пя тая: 
алім пій скія 
перс пек ты вы

У бе ла рус кіх пя ці бор цаў ужо 
ёсць дзве лі цэн зіі на Алім пій скія 
гуль ні ў То кіа. За ва я ва лі іх Воль га 
Сіл кі на і Іры на Пра сян цо ва. Алім пій-
скую пу цёў ку амаль за ва я ва ла і На-
стас ся Пра ка пен ка, на чэм пі я на це 
све ту яна ста ла чац вёр тай. Трэ нер 
на цыя наль най збор най упэў не ны, 
што ў яе яшчэ ёсць час атры маць 
лі цэн зію. Але на яў насць лі цэн зіі не 
га ран туе стап ра цэнт на га па пад ан ня 
на Алім пі я ду. Кож ная кра і на мо жа 
прад ста віць толь кі дзвюх спарт сме-
нак на алім пій скія стар ты.

Ёсць шанц вы сту піць у То кіа і ў 
муж чын. Пе ра нос Алім пій скіх гуль-
няў даў ім маг чы масць пад няц ца ў 
рэй тын гу і атры маць лі цэн зіі. Га-
лоў нае — ада брац ца ў фі нал Куб ка 
све ту і доб ра вы сту піць на чэм пі я-
на це све ту 2021.

«Ка лі б за раз у мя не не бы ло 
алім пій скай лі цэн зіі, я б пе ра жы-
ва ла, а так мне не як спа кай ней. 
План-мі ні мум вы ка на ны. Але кры ху 
на пру жан не пры сут ні чае. Я па ста-
ян на ду маю, што па він на пра ца ваць 
больш, лепш ся бе пра яў ляць і ад-
на ча со ва ба ю ся пе ра трэ ні ра вац ца. 
Не ўяў ляю, што бу дзе, ка лі да Алім-
пі я ды за ста нец ца ме сяц ці ты дзень. 
Да пе ра но су Алім пій скіх гуль няў я 
ад не сла ся спа кой на. Мя не больш 
хва люе, што пас ля То кіа я ха чу на 
яшчэ ад ну Алім пі я ду, а час ідзе», — 
па дзя лі ла ся Воль га Сіл кі на.

За пя ці бор' ем мож на на зі раць, як 
гля дзець ці ка вы се ры ял ці чы таць 
за хап ляль ную кні гу. Ге роі роз ных 
уз рос таў з роз ных га ра доў пе ра-
адоль ва юць роз ныя вы пра ба ван-
ні. У адзін дзень яны мо гуць стаць 
са мы мі шчас лі вы мі і ня шчас ны мі 
людзь мі. І ўсё гэ та мож на ад чуць 
ра зам з імі, не вы хо дзя чы на арэ ну 
для фех та ван ня, і ста ды ён для бе гу, 
не пла ва ю чы ў ба сей не, не стра ля-
ю чы па мі шэ нях і не пе ра адоль ва-
ю чы пе ра шко ды на ка ні.

Матэрыялы выпуску 
падрыхтавала 

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

ПЯЦЬ ПРЫЧЫН 
ДЛЯ ЛЮБОВІ

Ма гіч най заўж ды бы ла ліч ба сем. Але для мно гіх пе ра мо гі і пос пех 

пры но сіць ліч ба пяць. Су час нае пя ці бор'е — не за слу жа на сціп лы, 

але асаб лі вы від спор ту. Не кож ная дыс цып лі на мо жа па хва ліц ца 

тым, што яе хрос ны баць ка — ба рон П'ер дэ Ку бер тэн, па чы наль нік 

су час на га алім пій ска га ру ху. Ме на ві та яму прый шла ідэя аб' яд наць 

страль бу, фех та ван не, пла ван не, вер ха вую яз ду і бег у адзін від 

спор ту. На яго дум ку, та кое вы пра ба ван не па він на бы ло стаць «вы-

дат най пра вер кай ма раль ных якас цяў ча ла ве ка, яго фі зіч ных маг-

чы мас цяў і на вы каў, і даць ідэа льна га, роз на ба ко ва га ат ле та».
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Спартыўны ра да водСпартыўны ра да вод

ЧА МУ СУ ЧАС НАЕ ПЯ ЦІ БОР'Е 
ВАР ТАЕ ЎВА ГІ


