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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Баць кі заў сё ды пад трым лі-

ва юць вас на спа бор ніц твах?

— На тур ні ры ў ін шыя га ра ды 

не вы яз джа юць, але на мяс цо вых 

заў сё ды пры сут ні ча юць. Мы пра 

гэ та ні ко лі не да маў ля ем ся, та му 

што за дзень да спа бор ніц тваў не 

раз маў ля ем, але я заў сё ды ве даю, 

што ўба чу іх на тры бу нах.

— Не раз маў ляць на пя рэ дад-

ні вы ступ лен ня — звы чай?

— Мне так ляг чэй са брац ца і на-

стро іц ца на старт, яны гэ та ве да-

юць. За дзень да спа бор ніц тва не 

кан так тую ні з кім, апроч трэ не ра, 

а ў дзень пра ка ту толь кі трэ ні ру ю-

ся, сплю і слу хаю му зы ку.

— Якую ро лю ады гра лі баць-

кі ў ва шым ста наў лен ні ў спор-

це...

— Вель мі вя лі кую, хоць са мі не 

бы лі пра фе сій ны мі спарт сме на мі. 

Та та ў дзя цін стве гу ляў у фут бол, 

ма ма — кан ды дат у май стры спор-

ту па спар тыў най гім нас ты цы. Не 

дзіў на, што і я вы браў спорт. Ка лі 

быў ма лень кі, на пля цоў цы ста ліч-

на га Ля до ва га па ла ца ўба чыў, як 

ка та ец ца дзяў чын ка, мне вель мі 

спа да ба ла ся. Та та ад вёў да гэ-

та га ж трэ не ра, мы па зна ё мі лі ся, 

і мя не ўзя лі ў гру пу. Ужо дрэн на 

па мя таю пер ша га на стаў ні ка, ве-

даю, што з той гру пы пра фе сій-

на зай мац ца фі гур ным ка тан нем 

акра мя мя не за ста ла ся толь кі ад на 

дзяў чын ка. Ас тат нія вы бра лі для 

свай го раз віц ця ін шыя сфе ры.

— Дзе ля ва шай кар' е ры баць кі 

пе ра еха лі з Мін ска ў Маск ву...

— Так, гэ та быў іх вы бар. І мне, 

і ім там бы ло вель мі цяж ка, але мы 

гэ та пе ра адо ле лі. Ад нак паз ней па 

ся мей ных аб ста ві нах вы ра шы лі 

вяр нуц ца ў Мінск. Гэ та ні як не ад-

бі ла ся на ма ёй кар' е ры, так атры-

ма ла ся, што ў мя не як раз зда ры-

ла ся траў ма. У Мін ску я пра цяг нуў 

трэ ні ра вац ца ў Над зеі Па ха мо віч, 

з якой пра цую і ця пер.

— А ў Маск ве трэ ні ра ва лі ся ў 

гру пе ў Этэ ры Тут бе ры дзэ, якая 

вы ха ва ла алім пій скіх чэм пі ё нак 

Юлію Ліп ніц кую і Алі ну За гі та-

ву. Якія га лоў ныя ўро кі атры ма лі 

ад яе?

— Кан крэт на ў Этэ ры Ге ор гі еў-

ны я зай маў ся два га ды, і ў мя не 

за ста лі ся вы ключ на ста ноў чыя 

ўра жан ні. Да гэ та га ча су пад трым-

лі ва ем кан так ты. Яна на ву чы ла 

мя не пра ца ваць. Там ні хто ця бе не 

пры му шае, але ка лі ты вы хо дзіш 

на лёд, дак лад на ве да еш, што бу-

дзеш ра біць.

— Ця пер мно гія яе вуч ні ка-

жуць пра скла да ны і цвёр ды ха-

рак тар на стаў ні ка...

— Усё роў на, які ён, га лоў нае, 

што яна ве дае, як да сяг нуць вы-

дат на га вы ні ку.

— На огул, на коль кі іс тот на 

спарт сме ну быць з трэ не рам на 

ад ной хва лі?

— Гэ та вель мі важ на, на прык-

лад, мы з ма ім на стаў ні кам ра-

зу ме ем ад но ад на го з паў сло ва. 

Ска жам, ха чу сён ня па спра ба ваць 

ней кі эле мент, і яна ні ко лі не бы-

вае су праць. У нас не зда ра ец ца 

кан флік таў ці роз на га лос сяў, хоць 

у мя не да стат ко ва скла да ны ха-

рак тар.

— У Бе ла ру сі фі гур нае ка тан не 

не вель мі па пу ляр ны від спор ту. 

Ні ко лі не бы ло жа дан ня па чаць 

раз ві вац ца ў ін шай сфе ры?

— Ле тась быў цяж кі ад наў лен-

чы пе ры яд пас ля апе ра цыі, у га-

ла ве ра і ла ся вель мі шмат роз ных 

ду мак, але каб кі нуць спорт, да 

та ко га не да хо дзі ла.

— У дзя цін стве ў вас быў 

прык лад фі гу рыс та, на яко га 

ха це ла ся б быць па доб ным?

— Кан крэт на га ку мі ра не бы ло, 

але мне заў сё ды па да ба ла ся, як 

ка та ец ца іс па нец Хаў ер Фер нан-

дэс. Пры ем на бы ло су стрэц ца з 

ім на мін скім лё дзе, прытым асаб-

лі ва ў та кі зна мя наль ны для яго 

тур нір — апош ні ў кар' е ры. Хаў ер 

вель мі пры ем ны ча ла век.

— Вам у ма ла дыя га ды прый-

шло ся зма гац ца з сур' ёз най 

траў май. Гэ та скла да на?

— Так, вы хо дзіць з сі ту а цыі 

знач на ця жэй ма раль на, чым фі-

зіч на. Для мя не ў гэ ты час га лоў-

ным бы ло зра зу мець, што ні чо га 

страш на га не зда ры ла ся, са мо му 

са бе тое да ка заць. Я пра вёў тры 

ме ся цы без лё ду, але вель мі рваў-

ся ка тац ца. Ка лі вый шаў на яго, 

трэ ба бы ло ўну шыць са бе, што 

боя зі ня ма, я па ві нен ра біць усё, 

як і ра ней. Бы ло да стат ко ва цяж ка 

пе ра сі ліць ся бе.

— Вы ска за лі, што час та пе-

рад вы ступ лен нем слу ха е це му-

зы ку. Што гу чыць у на вуш ні ках 

час цей за ўсё?

— Рок, пры чым до сыць цяж кі.

— А ка та е це ся вы час та пад 

кла сі ку. Спарт сме ну вар та раз-

бі рац ца ў роз ных жан рах му зы-

кі?

— Ця пер як раз усё час цей свет 

фі гур на га ка тан ня сы хо дзіць ад 

кла сі кі. На лё дзе ты быц цам пе-

ра каз ва еш кні гу, та му, вя до ма, 

трэ ба раз бі рац ца, ра зу мець, пра 

што тая ці ін шая му зыч ная кам па-

зі цыя, каб да нес ці сэнс да гле да-

чоў і суд дзяў.

— Фі гур нае ка тан не — гэ та 

су месь ар тыс тыз му і тэх ні кі. 

Што да ец ца вам скла да ней?

— Усё скла да на. Але на лё дзе 

я даю во лю эмо цы ям, та му з ар-

тыс тыч нас цю праб лем ня ма. Да рэ-

чы, у гэ тым сэн се я до сыць роз ны, 

па-за ме жа мі кат ка — да стат ко ва 

за кры ты ча ла век.

— За дзве-тры хві лі ны на лё-

дзе, па да ец ца, вы ад да яце вель-

мі шмат сіл, у тым лі ку эма цы я-

наль ных. Як іх аднаўля еце?

— Мя не пад трым лі ва юць сяб-

ры, пас ля пра ка ту вель мі хо чац ца 

раз маў ляць, дзя ліц ца эмо цы я мі, і 

гэ та мне да па ма гае.

— Што ў ва шых гла баль ных 

мэ тах?

— Я не ха цеў бы ка заць пра 

свае кан крэт ныя пла ны, усё ж та-

кі вар та жыць сён няш нім днём. 

Больш за ўсё я не люб лю за гад-

ваць. Але, вя до ма, як і ўсе спарт-

сме ны, ма ру пра Алім пі я ду.

— Чым за хап ля е це ся акра мя 

спор ту?

— Фі гур нае ка тан не за бі рае 

асноў ную част ку ча су, я заў сё ды 

ва ўні вер сі тэ це або на кат ку. Ка лі 

ёсць воль ны час, вель мі люб лю па-

гля дзець бас кет бол, у пры ват нас ці 

NBA, лю бі мая ка ман да — «Лос-Ан-

джэ лес Лэй керз».

— Ка лі б не ка тан не, чым бы 

маг лі зай мац ца ў жыц ці?

— Я ду маю, гэ та сто пра цэн таў 

быў бы спорт: аль бо фут бол, аль бо 

бас кет бол.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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«На лё дзе «На лё дзе 
даю во лю эмо цы ям»даю во лю эмо цы ям»

«Больш за ўсё я не люб лю 
за гад ваць. Але, вя до ма, 
як і ўсе спарт сме ны ма ру 
пра Алім пі я ду».

НАПЕРАД 
У МІНУЛАЕ?

Я ўжо не як згад ваў, што за раз у трэн дзе — мо да 1990-х га доў. 

Роз ныя мод ныя да мы, ды зай не ры ўсі мі сі ла мі рэ кла му юць тое, 

што не ка лі на сі лі баць кі ця пе раш ніх ты нэй джа раў. Па мя та е-

це, я рас каз ваў пра «та таў стыль»: пра кра соў кі і рас цяг ну тыя 

сві та ры? («13-га до вая Ка ця, прый шоў шы да до му і ўба чыў шы 

ма ці ў сва ёй школь най фор ме, зра зу ме ла, што сён ня яна бу дзе 

на ча ваць у ба бу лі».) І вось жа што дзіў на! Ра ней мы імк ну лі ся 

за зір нуць у бу ду чы ню, уяў ля ю чы яе на свой ка пыл, ма ра чы 

пра «пры го жае да лё ка». А ця пер, вы хо дзіць, нас цяг не на зад, 

у мі ну лае? Вы пад ко васць? Не ду маю, як лю біць паў та раць ад на 

вя до мая тэ ле пер со на.

За ўсім гэ тым ста яць най перш 

раз лік і гро шы. Но выя трэн ды — 

гэ та не больш, чым, на прык лад, 

вяр тан не туф ляў з круг лым ці 

квад рат ным но сам праз коль кі 

га доў. («Усе мар ке то ла гі і мер-

чан дай зе ры све ту бяс сіль ныя 

су праць му жы ка са спі сам па-

ку пак».) На прык лад, ку паль ні кі 

ў сты лі 1990-х з вы со ка вы ра за-

ны мі тру сі ка мі — апош ні трэнд 

пляж най мо ды. Ра ней лі чы ла ся, 

што на сіць іх мо гуць толь кі дзяў-

ча ты з без да кор ны мі фі гу ра мі. 

А што, не так? Не, спра бу юць 

да ка заць мне! Ня даў на 90-кі ла-

гра мо вая аме ры кан ская ма дэль 

Эш лі Грэм зня ла ся на пля жы ў 

ма лю сень кім бі кі ні. Ня гле дзя чы 

на цэ лю літ... («Усё, што я ве даю 

пра Воль гу Бу за ву і Анас та сію 

Ва лач ко ву, я да ве даў ся су праць сва ёй во лі».) Зрэш ты, уліч ва ю чы, што 

па вер сіі Forbes, аме ры кан ка ўва хо дзіць у дзя сят ку са мых ба га тых ма-

не кен шчыц, ча го са ро мец ца — за та кія мільёны...

Так, я га то вы да хры па ты да каз ваць, што са мы са праўд ны смак не ў 

ця пе раш ніх пра дук таў, а ў ра ней шых — на піт ках «Бай кал» і «Тар хун», 

«Кі шы нёў скім» хле бе і бал гар скім кет чу пе, тру ба чках з за вар ным крэ-

мам за 22 ка пей кі. Так, та ды і цу кар быў са ла дзей шы і ба тон смач ней шы! 

(«У дзя цін стве мы хва рэ лі ра дзей, чым на шы дзе ці. Вось ду маю... Што 

бы ло ля чэб ным? Сма ла... Гуд рон... Квет кі ака цыі... Зя лё ныя «драў ля-

ныя» ра нет кі... Ці кіс лыя поп кі му ра шоў?..») Ад нос на пра дук таў — гэ та 

аб са лют ная праў да, хоць тут ёсць і больш важ ны мо мант. Га вор ка ідзе 

пра на ша дзя цін ства... Пра гуль ні. («У дзя цін стве на пе ра пын ках мы кі-

да лі ся мок ры мі ану ча мі. Упэў не ны, ця пер для гэ та га ёсць спе цы яль ная 

пра гра ма для ай фо на».) Пра пер шыя па чуц ці. («Ка лі я сён ня пра чы таў 

ста тус «Ма ла ды сек су аль ны хло пец 14 га доў шу кае не прад ка заль ную 

пал кую дзяў чы ну 14—15 га доў для сур' ёз ных ад но сін», то зра зу меў, 

што мне ўжо ў прын цы пе па зняк мі ту сіц ца. Ад бе гаў, як той ка заў, дзя ду-

ля».) Пра са ма стой насць. («— Ма ма, я іду да до му. Што-не будзь ку піць 

трэ ба? — Ква тэ ру са бе, сы нок, на рэш це ку пі і жы ві асоб на ад нас!») 

Ка неш не, не ўсё та ды бы ло та кім вя сёл ка вым, пры нам сі, як нам са мім 

уяў ля ла ся. («Мо жа, ноч ме на ві та та му і ста ла сі вой, што Юра Ша ту ноў 

да вя раў ёй свае тай ны?») Па мя та е це вы ступ лен не ко ліш ня га ўдзель ні ка 

КВЗ, а ця пер вя до ма га стэн да пе ра Іва на Аб ра ма ва? «Мы ж ме на ві та 

та му ні ко лі не лю бі лі з баць ка мі ха дзіць па па куп кі, бо пры га дай це: мы 

іш лі на ры нак з жа дан нем ку піць са бе кру тую ка су ху з ба ла хо нам, а та-

бе куп ля лі якас ны пу ха вік, які, са мае га лоў нае, по пу пры кры вае і твае 

перс пек ты вы з дзяў ча та мі на на ступ ныя дзе сяць га доў, та му што бра лі 

на вы раст, а ты так і не вы рас».

Вы хо ча це, каб апош няе вяр ну ла ся? Вось і я не. А нам гэ та на вяз-

ва юць, пры кры ва ючы ся на сталь гі яй. Та му яшчэ больш здзіў ле ны тым, 

што на зме ну мо дзе на 1990-я га ды пры хо дзіць чар го вы трэнд — на... 

1980-я! Іх яшчэ на зы ва юць «яр кі мі». Не ве даю, ча му. («У СССР сек су 

не бы ло. Ну, у мя не дак лад на не бы ло».) Адзін дэ фі цыт ча го вар ты. 

(«Да рэ чы, па мя таю тыя ча сы, ка лі адзі най цац кай, якую мож на бы ло 

знай сці ў ежы, бы ла пласт ма са вая ліч ба ў ка вал ку сы ру».) А ця пер 

ві за жыс ты, сты ліс ты, май стры па пры чос ках, фа то гра фы рэ кла му юць 

кож ны сваю «дзя лян ку», маў ляў, будзь мод ны. («Ба бу ля з унуч кай два 

тыд ні гу ля лі «ў шко лу». І толь кі на пры кан цы дру го га тыд ня ба бу ля да ве-

да ла ся, што ро біць за яе да маш нія за дан ні».) Та му мой ад каз — ха-ха. 

(«Хто ка се ту пе ра мот ваў алоў кам, той спі нер не куп ляе».)

Яшчэ адзін чар го вы «раз вод», за сна ва ны на на сталь гіі, — флэш моб 

«Я 10 га доў та му», які пра ка ціў ся па ўсім све це, у тым лі ку і ў нас. Па яго 

ўмо вах трэ ба бы ло ў се ці ве вы клас ці дзве фа та гра фіі — ця пе раш ня га 

дня і дзе ся ці га до вай даў ні ны. Вось, маў ляў, які я быў і які стаў. («Пе ры-

я дыч на фот каю вы нік свай го па ху дзен ня. Па куль што ўсё «да».) Амаль 

ад ра зу пас ля за пус ку флэш мо ба па ча лі га ва рыць, што гэ та цу доў ны 

спо саб аб на віць звест кі пра ка рыс таль ні каў, які мі мо гуць ска рыс тац ца 

і кі берз ла чын цы ў тым лі ку. («— Лю бы, пе рад на шым вя сел лем я ха-

це ла б ва ўсім па ка яц ца... — Але ж ты ўсё мне ўжо рас ка за ла?! — Ну, 

ве да еш... З'я ві ла ся све жая ін фар ма цыя...»)

...«Мі ну лае не вер нец ца, і не да па мо жа сля за» — па-ра ней ша му 

спя вае веч на ма ла ды (?!) Аляк сандр Са ла ду ха, ад на ча со ва (?!) на гад-

ва ю чы пра на сталь гію па мі ну лым і аб вяр га ю чы маг чы масць вяр тан ня 

ў яго. Ці ха цеў бы я па тра піць у ра ней шыя ча сы? На са мрэч пы тан не не 

та кое і прос тае. Але, ма быць, усё ж не... Хі ба толь кі, каб бы ла ма шы на 

ча су, скок нуў бы ў мі ну лае на не пра цяг лы час. Каб уба чыць ма ла дых 

баць коў, каб яшчэ раз ад чуць яго — смак са праўд на га дзя цін ства...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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