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Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Скла да ным заў сё ды 
бы ло пла ван не, 
не ад чу ваю ся бе 
як ры ба ў ва дзе»

— За раз вы ку па е це ся ва 

ўва зе жур на ліс таў і ама та раў 

спор ту?

— Вя до ма, ува гі больш, чым 

бы ло ле тась пас ля пе ра мо гі на 

чэм пі я на це Еў ро пы. Гэ та вель-

мі пры ем на. Лепш так, ад чу ваць 

ся бе ва ўва зе, чым спра ба ваць 

не ча га да сяг нуць, але так і не 

зра біць гэ та га.

— Што бы ло са мым скла да-

ным для вас на шля ху да гэ тай 

за ла той уз на га ро ды?

— Скла да ным бы ло ўсё. У трэ-

ні роў ках і пад рых тоў цы заў сё ды 

ўсё цяж ка, та му што на груз ка гэ-

та не та кая, як на спа бор ніц твах. 

Ну а не па срэд на на са мім тур ні ры 

скла да ней за ўсё тры маць ся бе ў 

ру ках, не рас тра ціць эмо цыі, за-

ха ваць са бра насць.

Сё ле та мы ў прын цы пе ні чо га 

не за ва ёў ва лі, акрамя ся рэб ра-

нага ме даля на куб ку све ту, та му 

я бы ла на стро е на, што ў кан цы 

го да бу дзе яшчэ ней кая ўзна га-

ро да. Трэ нер ска заў: «Як атры ма-

ец ца». Хоць чэм пі я нат све ту гэ та 

са мы важ ны старт го да і там трэ-

ба бы ло пра дэ ман стра ваць сваю 

га тоў насць, я не па ка за ла ў Ме-

хі ка свой мак сі мум, пра цэн таў 30 

па тэн цы я лу за ста ло ся. Усё ж та кі 

гэ ты год не са мы га лоў ны, больш 

важ ныя два га ды на пе ра дзе, яны 

бу дуць пе рад Алім пій скі мі гуль ня-

мі. У гэ ты час трэ ба бу дзе пра-

ца ваць для та го, каб за ва я ваць 

імян ныя лі цэн зіі і пла на мер на 

рых та вац ца да са міх Гуль няў.

— Да апош ня га ві ду пра гра-

мы скла да на бы ло ска заць, 

што ме на ві та вы ста не це чэм-

пі ён кай.

— Так, на апош ні від пра гра-

мы, крос і страль бу, я бы ла вель-

мі доб ра на стро е на, скан цэнт ра-

ва на, на дру гім кру зе трэ не ры 

пад ка за лі, што я чацвёртая, та-

ды зра зу ме ла, што ця пер га лоў-

нае — доб ра ад стра ляць. За бы-

ла ся пра са пер ніц і ад стра ля ла ся 

рэ корд на хут ка — за 34 се кун ды, 

усе бы лі ў пры ем ным здзіў лен ні.

— Які від пра гра мы са мы 

скла да ны і прос ты для вас?

— Са мым скла да ным заў сё ды 

бы ло пла ван не, не ад чу ваю ся бе 

як ры ба ў ва дзе. Больш ўпэў не-

ная ў вер ха вой яз дзе і бе гу са 

страль бой. На фех та ван ні, як 

пой дзе, але ста ра юся збі рац ца, 

каб усё атры ма ла ся. Мне да па-

ма га юць мно гія спе цы я ліс ты, каб 

я змаг ла знай сці са му ся бе ў сва-

ім ар га ніз ме.

«На алім пій скім п'е дэс та ле 
я яшчэ ўсё ж та кі 
не ста я ла»

— Ме даль Алім пій скіх гуль няў 

вы атры ма лі толь кі праз 10 га-

доў, ка за лі, што гэ тая ўзна га-

ро да ўжо не пры ня се вам ні я кіх 

эмо цый.

— Я ка за ла так да та го, як уба-

чы ла яе і ад чу ла, што яна мая. Ка лі 

ўба чы ла ме даль — за пла ка ла, не 

змаг ла стры мац ца. Гэ та зу сім ін-

шыя эмо цыі, ка лі ты ве да еш, што 

яна ў ця бе ў скар бон цы, до ма, ве-

да еш, коль кі сіл бы ло вы дат ка ва-

на, каб яе за ва я ваць.

Та ды, у Пе кі не, у мя не бы ло за-

па лен не лёг кіх, я ля це ла з тэм пе-

ра ту рай 38,5. Усё з-за та го, што 

пад час пад рых тоў кі да Алім пі я ды ў 

Мін ску прак тыч на ўсе ба сей ны бы лі 

аль бо на ра мон це, аль бо з ад клю-

ча най ва дой. Адзі ны, дзе ме ла ся 

маг чы масць трэ ні ра вац ца, быў ва 

Уруч чы. Не каль кі ра зоў па ды хо дзі-

лі да яго ды рэк та ра, пра сі лі пад-

цяп ліць ва ду, але ён ад каз ваў, што 

яго «аба не мен там» і так доб ра. За 

чатыры дні да ад' ез ду па ча ло ба-

лець гор ла, па ру дзён не пла ва ла 

на огул. За два дні скок ну ла ў ва ду, 

пра плы ла два па 50 м, за ду бе лі 

ру кі. На на ступ ны дзень да ве ча-

ра не маг ла раз маў ляць. Ка лі ты 

на пі ку фор мы, пе ра аха ла джэн не 

ар га нізм чап ляе ім гнен на.

Я па мя таю толь кі, як се ла ў са-

ма лёт, на кры ла ся пле дам, та му 

што мне ўвесь час бы ло хо лад на, 

і як пры ля це ла ў Пе кін. Больш ні чо-

га. Мя не су стрэ ла на ша ўрач, ад-

ра зу пай шлі ў ме ды цын скі цэнтр, 

я на ват не за ся ля ла ся ў вёс ку. 

Зра бі лі зды мак — пра ва ба ко вае 

за па лен не лёг кіх. Ад ра зу па са дзі лі 

на ан ты бі ё ты кі, са мыя моц ныя на 

той час. Я на ча мі не спа ла, каш-

ля ла дзі ка і ду ма ла толь кі пра ад-

но — 6-7 дзён мне ро бяць уко лы 

ан ты бі ё ты кам, як я на огул вы ступ-

лю? Як толь кі ста ла кры ху ляг чэй, 

ста ла ціш ком ад трэ не ра бе гаць, 

ад чу ва ла, што ар га ніз му гэ та ўжо 

трэ ба. І не па мы лі ла ся.

— Тое 4-е мес ца, на пэў на, бы-

ло вель мі крыўд ным?

— Я бег ла та ды на 4-е мес ца, бо 

ра зу ме ла, што на пе ра дзе дзяў ча-

ты іш лі з ад ры вам, я іх не да ста-

ну. Хоць, вя до ма, бы ла не да ка за-

насць, і, мо жа, дзя ку ю чы ча му я 

да гэ та га ча су ў спор це. Ха це ла ся 

ста яць на п'е дэс та ле Алім пі я ды.

— Вы ка за лі, што гэ ты алім-

пій скі ме даль, маг чы ма, да па-

мо жа вы ра шыць ква тэр нае пы-

тан не...

— Ра ней ка лісь ці я ка за ла пра 

гэ та, але, атры маў шы ме даль і 

вый граў шы чэм пі я нат све ту, я на-

столь кі за да во ле ная сва ёй пра цай, 

што мне ўжо ўсё роў на. Ка лі там 

дзесь ці вы шэй гэ та вы ра ша ец ца, 

ня хай вы ра ша ец ца, я ўсё пры му 

як ёсць. Для мя не ме даль, сям'я, 

дзеці, іх зда роўе важ ней шыя за 

ква тэр нае пы тан не.

— Вы па бы ва лі на трох Алім-

пі я дах, гэ та па мян шае ма ты ва-

цыю? Бо там ужо ўсё ба чы лі.

— Не ўсё! У То кіа не бы ла (усмі-

ха ец ца). Ды і на п'е дэс та ле алім-

пій скім я яшчэ ўсё ж та кі не ста я ла. 

Не да ка за насць ве лі зар ная, тым 

больш, ка лі ты ад чу ва еш, што па-

тэн цы ял ёсць.

«Ка лі ў мя не з'я ві ла ся 
сям'я, з'я ві ла ся ўсё»

— Спорт па да рыў вам не 

толь кі кар' е ру, але і ка хан не.

— Мы з му жам трэ ні ра ва лі ся ў 

ад на го на стаў ні ка, га ды 3-4 адзін 

ад на го ве да лі. Я ў 2000-м пры еха-

ла са Слуц ка ў Мінск. Та ды мя не 

ўвесь час драж ні лі, та му што раз-

маў ля ла на тра сян цы. Я пла ка ла, 

на столь кі ўсё бліз ка да сэр ца пры-

маю, крыў дую, ка лі мя не не пад-

трым лі ва юць. А трэ нер увесь час 

ка заў: «Не хва люй ся, усё бу дзе 

доб ра. І ты вы рас цеш, яны бу дуць 

толь кі зайз дрос ціць». Не як не ча ка-

на мы з Мі ха і лам па ча лі су стра кац-

ца. Я бы ла та кой па цан кай, ні ко лі 

не лі чы ла ся бе пры га жу няй. Але 

му жа, ма быць, за ча пі лі да бры ня, 

лю боў і кло пат. А ка лі ў мя не з'я-

ві ла ся сям'я, з'я ві ла ся ўсё.

— Тое, што муж і жон ка зна-

хо дзяц ца ў ад ной сфе ры дзей-

нас ці, плюс ці мі нус для ад но-

сін?

— Мы, як і ўсе, сва рым ся і мі-

рым ся. Бы вае муж ка жа мне зра-

біць так, я па слу хаю, па су пра ціў-

ля ю ся, а по тым праз час ра зу мею, 

што ён меў ра цыю, па чы наю яго 

сло вы пры мя няць на трэ ні роў ках, і 

атрым лі ва ец ца яшчэ лепш. З кож-

ным го дам, ме ся цам, тыд нем ра зу-

мею, што ён мае ра цыю, ста ра юся 

пры слу хоў вац ца. Лепш па спра бую 

зра біць, чым ад ра зу пя рэ чыць, 

гэта  не па трэб ныя эмо цыі.

— Вы адзін з ня мно гіх пры-

кла даў, ка му ўда ло ся на ра дзіць 

два іх дзя цей да 30 га доў, вяр-

нуц ца ў спорт і па ка заць яшчэ 

вы дат ныя вы ні кі. Як гэ та ў вас 

атры ма ла ся?

— Я, на пэў на, як мно гія ка жуць, з 

ку ляй у га ла ве, у мя не свае по гля ды 

на жыц цё. Ве да ла, што ка лі я вы-

тры маю і ро ды, і спорт, бу ду трэ ні ра-

вац ца, то вы тры маю ўсё і ўсё атры-

ма ец ца. На ват ка лі б пас ля Алім пія -

ды ў Рыа ў мя не з'я ві ла ся трэ цяе 

дзі ця, ду маю, усё роў на бы ло б усё 

доб ра. Ка лі на ра дзі лі ся дзе ці, у мя не 

з'я віў ся да дат ко вы сты мул, ты па чы-

на еш ста лець, з'яў ля ец ца ўнут ра ная 

ўпэў не насць у тым, што ў ця бе ўсё 

ёсць. Хоць быў мо мант, ка лі зда-

ва ла ся, маў ляў, у ця бе ж ужо ўсё 

ёсць, ча го яшчэ да ся гаць? У спор це 

гэ та бы ло год ці два, я не як асты ла. 

Але дзе ці па сту по ва, ка лі па ча лі ра-

зу мець, ста лі ка заць мне: «Ма ма, 

ты ўсіх пе ра мо жаш, ты змо жаш. Ты 

з'яз джа еш, зна чыць, па він на вый-

гра ваць».

— Фі зіч на вяр нуц ца ў спорт 

бы ло скла да на?

— Я паў го да кар мі ла Ан то на 

грудзь мі (ця пер яму 8 га доў), Лі зу 

на ват 8 ме ся цаў (ця пер дзяў чынцы 

пяць гадоў). Па ча ла ез дзіць на ро-

ва ры. Да ўся го трэ ба па сту по ва 

пры вы каць. У ней кі мо мант зра зу-

ме ла, што ар га нізм га то вы, я зма гу 

гэ та вы тры маць, да па маг ло, што 

з га ла вой па ды хо дзі ла да спра вы.

«Ха чу трэ цяе дзі ця 
і па бу да ваць дом»

— За раз скла да на па кі даць 

дзя цей?

— Да па ма га юць баць кі — і мае, 

і му жа, але гэ та, вя до ма, усё роў на 

цяж ка, асаб лі ва ка лі яны ка жуць: 

«Ма ма, не едзь!» Слё зы на кат ва-

юц ца, там пра ца ча кае, а тут дзе-

ці. Ком у гор ле час ця ком ста яў: як 

рас тлу ма чыць дзі ця ці, што трэ ба, 

гэ та жыц цё, гэ та ма ра, гэ та ўсё?..

— Дзе зна хо дзі це сі лы і на 

сям'ю, і на спорт?

— Да па ма гае пе ра клю чэн не 

на ін шыя спра вы, ма гу да ма мы 

па ехаць, у ага ро дзе па ка пац ца, 

ма гу ў до ме пры бі рац ца дня мі, 

пе ра кла даць усё з па лі цы на 

паліцу.

Я ра да ўся му, што ад бы ва ец ца, 

я вель мі па зі тыў ны ча ла век, мя не 

заў сё ды ба чаць усмеш лі вай, бо 

жыц цё цу доў нае.

— Дзе ці пра яў ля юць ці ка-

васць да спор ту?

— Сын зай ма ец ца ха ке ем, 

яму па да ба ец ца, хоць, бы вае, як 

і ва ўсіх, што на трэ ні роў ку не за-

гнаць. У мя не ў дзя цін стве з гэ тым 

праб лем не бы ло — на ад ва рот, на 

трэ ні роў ку лё та ла, а 6-й ра ні цы 

сама пра чы на ла ся. Я жаў ра нак па 

жыц ці, мо жа, та му і ў спор це доб-

ра атрым лі ва ец ца і па жыц ці ўсё 

па спя ваю.

— Цяпер, ка лі вы са ма рэа лі-

за ва лі ся і ў пра фе сій ным, і ў аса-

біс тым пла не, якія мэ ты ста ві це 

пе рад са бой?

— Ха чу трэ цяе дзі ця і па бу да-

ваць дом. Збі ра ем з му жам гро шы, 

прый шло ся на ват пра даць ад ну 

ма шы ну. Што да ты чыц ца спор ту, 

я даў но да ма га ла ся та го, каб стаць 

пер шым ну ма рам у рэй тын гу, гэ та 

до ра га каш туе. Ка лі гля дзіш, што 

ты не дру гая, не трэ цяя, а пер шая. 

Пры ем на, і ду ша ра ду ец ца. Ця пер 

хо чац ца да ся гаць но вых вяр шы-

няў.

На стас ся ПРА КА ПЕН КА:

«КА ЛІ ЎБА ЧЫ ЛА АЛІМ ПІЙ СКІ МЕ ДАЛЬ, 
ЗА ПЛА КА ЛА»

На стас ся Пра ка пен ка ў пя ці бор'і ўжо 

прак тыч на два дзя сят кі га доў, за яе пля чы ма 

тры Алім пі я ды. Ле тась яна вый гра ла 

да маш ні чэм пі я нат Еў ро пы, а сё ле та зра бі ла 

са праўд ны фу рор, за ва я ваў шы два «зо ла ты» 

чэм пі я на ту све ту. Да та го ж да спарт смен кі 

вяр ну ла ся за слу жа ная «брон за» 

Алім пі я ды-2008 у Пе кі не. Акра мя сва іх 

пра фе сій ных пос пе хаў На стас ся па спя хо вая 

і як жан чы на — яна шчас лі вая жон ка і ма ці 

два іх дзя цей. Як у чэм пі ён кі атрым лі ва ец ца 

су мя шчаць сям'ю і спорт, ці лёг ка бы ло 

вяр нуц ца пас ля ро даў і якія па чуц ці пры нес ла 

алім пій ская ўзна га ро да праз 10 га доў, 

На стас ся рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.

«Для мя не ме даль, сям'я, 
дзеці, іх зда роўе важ ней шыя 
за ква тэр нае пы тан не».

«На ват ка лі б пас ля 
Алім пі я ды ў Рыа ў мя не 
з'я ві ла ся трэ цяе дзі ця, ду маю, 
усё роў на бы ло б усё доб ра».

«Брон за» Пе кі на праз 10 га доў 
і «зо ла та» Ме хі ка — за ва я ваць і не зла мац ца

Лі га Еў ро пыЛі га Еў ро пы  

ПЕ РА МОЖ НЫ ПА ЧА ТАК

У стар та вым мат чы гру па во га эта пу фут ба ліс ты 
ба ры саў ска га БА ТЭ абы гра лі вен гер скі «Ві дзі» — 2:0

Ня гле дзя чы на тое што іні цы я ты ву з пер шых хві лін за ха пі лі 

гас па да ры, па да печ ныя Аляк сея Ба гі змаг лі хут ка апа мя тац ца і 

на 27-й хві лі не ад кры лі лік, вы зна чыў ся Ясе Ту о мі нен. Чэм піё -

ны Венг рыі ўзя лі ся ады гры вац ца, ства ра ю чы мо ман ты як у 

пер шым тай ме, так і на пра ця гу дру го га, але дзя ку ю чы ўпэў-

не ным дзе ян ням ва ра та ра ба ры саў чан Дзя ні са Шчар біц ка га 

ўсе па гро зы бы лі лік ві да ва ныя. А на 85-й хві лі не пос пе хам 

скон чы ла ся ата ка БА ТЭ. Ягор Фі лі пен ка, за мкнуў шы вер ха вую 

па да чу Іга ра Ста се ві ча, зра біў лік 2:0.

— Уда ло ся рэа лі за ваць амаль усё за ду ма нае. Трэ ба бы ло згу ляць у 

аба ро не стро га, уваж лі ва і кам пакт на — што і атры ма ла ся. Мы ве да лі, 

што ў «Ві дзі» доб рая гру па ата кі: ле гі я не ры, гуль цы роз ных збор ных, 

але нам уда ло ся ім су праць ста яць і ска рыс тац ца сва і мі шан ца мі ў 

контр ата цы, — ад зна чае га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА.

У ін шым па ядын ку пер ша га ту ра гру пы L у Са ло ні ках лон дан скі 

«Чэл сі» абы граў грэ час кі ПА ОК 1:0.

У дру гім ту ры 4 каст рыч ні ка фут ба ліс ты БА ТЭ на по лі «Ба ры саў-

Арэ ны» пры муць ПА ОК, у Лон да не «Чэл сі» згу ляе з «Ві дзі».
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