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— Ка ры на, пе ра мо га ў 

Там пе рэ ўва хо дзі ла ў ва-

шы з трэ не рам пла ны?

— На чэм пі я на це све ту 

за да чы пе ра да мной ста я-

лі вы со кія, спа дзя ва лі ся на 

ме даль, на доб ры вы нік. На 

пра ця гу двух се зо наў мы 

рых та ва лі ся ме на ві та да гэ-

та га стар ту і ўсё за ду ма нае 

ўва со бі ла ся ў жыц цё і збы-

ло ся. Усё за ле жа ла ад май го 

ста ну, вы нік мог бы быць на-

шмат гор шы, але я па ка за ла 

мак сі мум та го, на што здоль-

ная на да дзе ны мо мант.

— Раз ліч ва лі ўзяць вы-

шы ню 192 сан ты мет ры?

— Час та мя не тур ба ва лі 

дум кі з на го ды на цы я наль-

на га рэ кор ду, за ста ва ла ся 

не так шмат спа бор ніц тваў, 

каб яго ўста на віць. Страш на 

бы ло спа дзя вац ца на чэм пія -

нат све ту, та му што ўзро вень 

тур ні ру вы со кі, уста на віць 

аса біс ты і на цы я наль ны рэ-

корд там бы ло не ве ра год на 

скла да на.

— Што важ ней шае: рэ-

корд або пе ра мо га?

— Важ на тое, што бы ло 

да гэ та га. Увесь шлях, які мы 

прай шлі, на шмат важ ней шы, 

чым сам ме даль або рэ корд. 

Толь кі по тым ра зу ме еш, што 

гэ та роз ныя рэ чы.

Ка лі пе ра адо ле ла вы шы ню 

192 сантыметры, не ве да ла, 

што гэ та пер шае мес ца, та му 

што ў ма іх са пер ніц бы лі яшчэ 

спро бы. Ска жу больш, я на ват 

не ду ма ла пра пе ра мо гу на 

сек та ры, у той мо мант ад чу-

ва ла ся бе ро ба там, прос та вы-

кон ва ла пэў ныя ру хі. Абедз ве 

дзяў чы ны, якія раз мяс ці лі ся на 

дру гім і трэ цім мес цах, вель мі 

моц ныя, стап ра цэнт на маг лі 

ўзяць гэ тую вы шы ню, прос та 

кры ху не па шан ца ва ла. Пас-

ля спро бы на 192 сан ты мет-

рах мне трэ ба бы ло ска каць 

на ступ ную вы шы ню, та му я 

па ды шла да трэ не ра, спы та-

ла пра свае па мыл кі, ён мне 

ска заў пра іх, і спа бор ніц твы 

пра цяг ва лі ся.

Пас ля та го як зра зу ме ла, 

што ста ла чэм пі ён кай све ту, 

пе ра жы ла ка ла саль ныя па-

чуц ці, эмо цыі. На ва роч ва юц-

ца слё зы, калі ўс па мі на еш, 

што бы ло да гэ та га, на прык-

лад, учо ра, за дзень да спа-

бор ніц тваў. А прос та ўсве-

дам лен не та го, што ця пер у 

ця бе ёсць за ла ты ме даль... 

Я не ска жу, што неш та ў ма ім 

жыц ці змя ні ла ся. Я та кая ж, 

як і бы ла, прос та з трэ не рам 

вы ка на лі свой план.

— Што пер шае па чу лі 

пас ля пе ра мо гі? На пэў на, 

гэ та бы лі сло вы трэ не ра?

— На огул, пер шым мя не 

па він ша ваў ма ла ды ча ла-

век, які быў на сек та ры, ён 

быў прама там, уяў ля е це? 

Па ехаў у Фін лян дыю ад бе-

ла рус кай фе дэ ра цыі лёг кай 

ат ле ты кі як фа то граф. Ка лі 

я зра зу ме ла, што вый гра ла, 

кі ну ла ся да яго ў аб дым кі. 

Шмат ка му маг ло здац ца 

гэ та дзіў ным — спарт смен-

ка пад бя гае да фа то гра фа 

і кі да ец ца ў аб дым кі. (Смя-

ец ца.) Трэ нер зна хо дзіў ся 

на тры бу не вель мі да лё ка, 

але я ба чы ла яго ра дас ны 

твар. Там жа ся дзе ла на ша 

ка ман да, яны кры ча лі мне 

він ша ван ні. Гэ та бы ло вель-

мі пры ем на.

— У све це сён ня сур' ёз-

ная кан ку рэн цыя ў ва шым 

ві дзе спор ту?

— Ця пер на чэм пі я на це 

све ту бы ла са мая вы со кая 

кан ку рэн цыя за доў гія га-

ды, ні ко лі не бы ло та ко га, 

каб усе тры пры за выя мес-

цы за ня лі спарт смен кі, якія 

па ка за лі вы нік, боль шы за 

190 сан ты мет раў, на ступ ныя 

да 7-га мес ца пе ра адо ле лі 

187 сан ты мет раў. Ра ней з 

вы ні кам 186 сан ты мет раў 

заў сё ды мож на бы ло раз-

ліч ваць на ме даль.

— Якія стар ты ча ка юць 

вас у най блі жэй шы час?

— Свой план, мэ ту на ле-

та я вы ка на ла, ды і ад бор 

на чэм пі я нат Еў ро пы ўжо 

прай шла. Бу ду ска каць у 

за да валь нен не, на бі рац ца 

во пы ту. У Бер лі не мая мэ-

та — прос та па спа бор ні чаць 

з да ма мі з элі ты, для мя не 

гэ та ўпер шы ню. Вя до ма, хо-

чац ца прай сці ква лі фі ка цыю, 

па ка заць тую вы шы ню, якую 

я ма гу пе ра адо лець.

— Які мі якас ця мі па ві-

нен ва ло даць ат лет, каб 

быць па спя хо вым у скач-

ках?

— Гэ та ўсё вель мі ін-

ды ві ду аль на. У ка гось ці 

га лоў нае — гэ та мэ та на кі-

ра ва насць, у ка гось ці — вы-

бух ная энер гія, у ка гось ці — 

на ад ва рот, рас слаб лен не. 

Ка лі ка заць пра мя не, га-

лоў нае — гэ та кан цэнт ра-

цыя, во ля эмо цы ям і поў ная 

ад сут насць ду мак пе рад 

стар там.

— Важ на пра лі чыць, як 

вы сту піць са пер нік, якую 

вы шы ню за явіць у той ці 

ін шы мо мант?

— Не ве даю, як у ас тат-

ніх, але ў ма ім вы пад ку гэ та 

пра ца трэ не ра, я ні ко лі не 

пра ліч ваю, як яны ска чуць, 

гля джу больш за са бой.

— У сва іх ін тэр в'ю вы 

ка за лі, што вя лі кую ро лю 

ў спор це мае псі ха ло гія...

— Так, у мя не сяст ра па 

аду ка цыі псі хо лаг, яна час та 

пра цуе са мной. За не каль кі 

ме ся цаў да чэм пі я на ту све ту 

мы па ча лі рых та вац ца, та му 

што я ве да ла свае праб ле мы 

на сек та ры, якія ві да воч на 

пе ра шка джа юць ска каць. 

Ра зы два на ты дзень са дзі-

лі ся і ме на ві та на гэ тую тэ му 

раз маў ля лі, трэ ні ра ва лі ся і 

ад пус ка лі ўсе пы тан ні, якія 

не да ва лі мне паказваць 

вынік.

— Вам пры хо дзіц ца спа-

бор ні чаць з са мой са бой, а 

не не па срэд на з са пер ні-

кам, гэ та цяж ка?

— Ка лі ты пе ра мо жаш 

ся бе, толь кі та ды ў ба раць-

бу ўклю ча юц ца кан ку рэнт-

кі, і гэ та заў сё ды пад га няе 

ска каць вы шэй. Вя до ма, га-

лоў нае — спра віц ца з са мой 

са бой.

— Пас ля пе ра мо гі ў вас 

на во чы на вяр ну лі ся слё-

зы, а ці за сму ча юць ня ўда-

чы?

— Эма цы я наль на ўжо не, 

ра ней, ка лі бы ло менш во-

пы ту, то, вя до ма, за сму ча лі. 

За раз, на ад ва рот, ня ўда чы 

ву чаць. На прык лад, на ма ім 

пер шым стар це ў гэ тым се-

зо не ў Гер ма ніі я па ка за ла 

вы нік 175 сан ты мет раў, усе 

ад ра зу па ча лі за пыт вац ца, 

што зда ры ла ся. А мы з трэ-

не рам спа кой на на гэ та ад-

рэ ага ва лі, у нас усё доб ра. 

Прос та тэх ніч на не атры ма-

ла ся, гэ та жыц цё, уся кае бы-

вае. Без ня ўдач у жыц ці не 

бу дзе ні я ка га сэн су.

— Пас ля пе ра мо гі вы па-

дзя ка ва лі ма ме, сёст рам, 

ма ла до му ча ла ве ку і трэ-

не ру. Якую ро лю кож ны з 

гэ тых лю дзей іг рае ў ва-

шай кар' е ры?

— Ма ла ды ча ла век заў сё-

ды мя не пад трым лі вае, мак-

сі маль на час та імк нец ца ез-

дзіць на мае спа бор ніц твы. 

Для мя не яго пад трым ка 

важ ная, та му што ён спра-

буе маю ўва гу ад цяг нуць, 

пры му сіць за быц ца пра тое, 

што я ка мусь ці штось ці він-

на. Сёст ры заў сё ды ў мя не 

ве раць, на ват не ве даю, ад-

куль у іх столь кі ве ры. Ма-

лод шая спра буе пе рай маць 

мя не, хо чац ца для яе быць 

пры кла дам, каб у жыц ці яна 

ча гось ці да сяг ну ла, не аба-

вяз ко ва ў спор це. Мне па-

да ба ец ца, ка лі яна хо дзіць 

і хва ліц ца мной, гэ та вель мі 

пры ем на. Ма ма — на огул 

асоб ная тэ ма, яна заў сё ды 

са сля за мі, вель мі пе ра жы-

вае, але гэ та дае так са ма 

сваю пад трым ку. Трэ нер — 

ча ла век, які заўж ды ўва мне 

ўпэў не ны, ён заў сё ды ка жа: 

«Ты са ма не ве да еш, коль кі 

мо жаш скок нуць». І паў та рае 

гэ та на столь кі час та, што я 

ра зу мею: ён мае ра цыю. 

Яго пры сут насць на спа-

бор ніц твах вель мі важ ная, 

я пе ра кла даю на яго ўсю 

ад каз насць і ад чу ваю ся бе 

аба ро не най.

— На огул, на коль кі важ-

ную ро лю ады гры вае трэ-

нер у лё се спарт сме на?

— У ма ім вы пад ку, зда ец-

ца, гэ та сто пра цэн таў пос-

пе ху. У мя не ня ма баць кі, і 

трэ нер зболь ша га за мя няе 

яго, ён кла по ціц ца пра тое, 

дзе я жы ву, чым сіл ку ю ся, 

з кім маю зно сі ны. Да рэ чы, 

мой ма ла ды ча ла век і трэ-

нер доб ра ла дзяць, хоць 

спа чат ку Ва лян цін Ва сі ле віч 

(Кур дзюк. — За ўв. аўт.) быў 

на сця ро жа ны, ба яў ся, што 

ка хан не мя не бу дзе не як ад-

ры ваць, але ця пер ра зу мее, 

што гэ та на ад ва рот дае сі лы 

і да па ма гае.

— Ваш шлях у скач кі 

быў доў гім?

— Да лё ка не ад ра зу я 

знай шла ся бе ў гэ тым ві дзе 

спор ту. Зай ма ла ся акра ба-

ты кай, але трэ нер ска заў, 

што я за над та вы со кая, не 

па ды хо джу, — па крыў дзі ла-

ся і сыш ла. По тым бы ло пла-

ван не, ва лей бол. Дзе я толь кі 

не спра ба ва ла ся бе. Трэ нер 

па лёг кай ат ле ты цы ха дзі ла 

за мной не каль кі га доў, усё 

за пра ша ла да ся бе, а я не 

зга джа ла ся. По тым прый-

шла са ма. У нас з ёй бы ло 

вель мі шмат роз на га лос сяў, 

бы ло цяж ка, не ве даю, ча му 

я за ста ла ся ў спор це. Гэ тае 

пы тан не му чыць мя не да гэ-

туль. Бы ло на ват та кое, што 

мя не вы га ня лі. Бы лі і сур'-

ёз ныя праб ле мы са зда роў-

ем, ура чы ка за лі, што, ка лі 

бу ду зай мац ца да лей, ста ну 

ін ва лі дам, а я ўсё роў на пра-

цяг ну ла, трэ ні ра ва ла ся са-

ма, та ды не ра зу ме ла, дзе ля 

ча го, але трэ ні ра ва ла ся. Не 

ве даю, ад куль у мя не гэ та 

ўпар тасць.

— За раз усвя до мі лі, што 

спорт — гэ та вя лі кая част-

ка ва ша га жыц ця?

— Я стаў лю ся да яго як да 

пра цы і хо бі, ця пер ім жы ву, 

але не ска жу, што спорт — 

сэнс май го жыц ця. У мя не і 

сям'я пры сут ні чае, ка лі рап-

там я скон чу са спор там ці ў 

мя не не атры ма ец ца, не бу ду 

па ку та ваць, ёсць зу сім ін шае 

жыц цё.

— Пра якую вы шы ню вы 

ма ры це?

— Ка лі трэ ні ру еш ся з 

хлоп ца мі, ба чыш, як яны 

ска чуць па 230 сан ты мет раў. 

А та бе трэ нер ста віць план ку 

на 180 і ка жа, што су свет ны 

рэ корд 209, больш дзяў ча-

ты не ска чуць. Я пы та ю ся 

ў яго: ча му? І сцвяр джаю, 

што бу ду ска каць 220 сан-

ты мет раў. Атрым лі ва ец ца, 

ка лі я пад цяг ну ся ў сі ла вой і 

хут кас най пад рых тоў цы, то 

так са ма зма гу. Гэ та, вя до ма, 

жарт, кан крэт най вы шы ні ня-

ма, тое, на што мак сі маль-

на здоль нае маё це ла, мы з 

трэ не рам па спра бу ем рэа-

лі за ваць.

— Як уда ец ца су мя-

шчаць спорт і ву чо бу?

— Цяж ка, але я ра да, што 

яны хоць бы ўза е ма звя за-

ныя, ву чо ба да па ма гае мне 

ў спор це, а спорт у ву чо бе. 

У БДУФК я па сту пі ла на ля-

чэб ны фа куль тэт. Ха це ла 

іс ці на огул у ме ды цын скі 

ўні вер сі тэт, але ча му гэ та-

га не зра бі ла, не ве даю. Па 

ба лах пра хо дзі ла на ват на 

бяс плат нае на ву чан не, і ма-

ма ў мя не па пра фе сіі фель-

чар. Бы ла га то вая па да ваць 

да ку мен ты, але по тым пе ра-

ду ма ла, ма ма два дні пла-

ка ла, як так я ла маю сваё 

жыц цё. За раз ра зу мею, што 

не па мы лі ла ся, зра бі ла ўсё 

пра віль на. Ка лі пад вяр ну ла 

на гу ў са ка ві ку, па кла лі гіпс, 

а пас ля рас пра цоў ваць яе 

да во дзі ла ся са мой, і дзя ку-

ю чы ве дам, якія я атры ма ла 

ва ўні вер сі тэ це, змаг ла са ма 

ся бе рэ абі лі та ваць.

— Свае са цы яль ныя сет-

кі вы ве дзя це вы ключ на на 

бе ла рус кай мо ве, ча му?

— Лю боў да род най мо вы 

пры ві ла ба бу ля. Ка лі жы ла ў 

Ба ра на ві чах і ў вёс цы ў ба бу-

лі, не ве да ла, які свет па-за гэ-

ты мі мес ца мі. Для мя не бы ло 

дзіў на, ня ўжо там прос та ўсе 

на рус кай мо ве раз маў ля юць. 

Ча му? Ба бу лі па ста ян на за-

да ва ла пы тан не, ча му мно гія 

га во раць на рус кай, мы ж бе-

ла ру сы. Мне вель мі па да ба-

ец ца, ка лі лю дзі раз маў ля юць 

па-бе ла рус ку, ка лі на ёй ро-

бяць рэ кла му. Вя до ма, я ча-

ла век но ва га па ка лен ня і сён-

ня мне цяж ка ў гра мад стве, 

дзе ўсе лю дзі рус ка моў ныя, 

не заў сё ды га ва ру на бе ла-

рус кай не та му, што са ро ме ю-

ся. Я спра ба ва ла: лю дзі аль бо 

аба роч ва юц ца, смя юц ца, аль-

бо па чы на юць пры дзі рац ца, 

маў ляў, вось гэ тае сло ва ты 

ска за ла не так. Шка да, але ў 

нас вель мі скеп тыч на ста вяц-

ца да род най мо вы.

— Гле дзя чы на ва шыя 

ру кі (ма ні кюр вы ка на ны ў 

ко ле рах бе ла рус ка га сця-

га. — Заўв. аўт.), мож на 

ад зна чыць, што тут ёсць і 

нот ка па тры я тыз му.

— Так, я рых та ва ла ся да 

чэм пі я на ту све ту, та му та кі 

ма ні кюр, яшчэ вы сту па ла з 

чыр во на-зя лё ны мі сту жач ка-

мі ў ва ла сах. Вя до ма, я ха чу 

прад ста віць сваю Бе ла русь, 

та му што, ка лі ез дзіш на ка-

мер цый ныя спа бор ніц твы за 

мя жу, за пыт ва юць, з якой ты 

кра і ны, і, ка лі да вед ва юц ца, 

за да юць пы тан не: «Гэ та Ра-

сія?» Хо чац ца, каб Бе ла русь 

ста ла больш вя до май, каб 

свет ве даў, што мы іс ну ём.

— З да па мо гай ва шых 

пе ра мог гэ та зра біць не 

скла да на.

— Адзін ча ла век на што 

здоль ны? Ад ной мя не ма ла. 

Пры ем на, што мно гія на шы 

спарт сме ны і спра бу юць 

пра грэ са ваць у бе ла рус кай 

мо ве, і пра соў ва юць кра і ну, 

дзіў на бы ло б вы сту паць за 

Бе ла русь і са ро мец ца яе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На пла не тар ным пер шын стве (U-20) сёлета бе ла-

рус ка Ка ры на Та ран да за ва я ва ла за ла ты ме даль 

у скач ках у вы шы ню, а так са ма ўста на ві ла на цы я-

наль ны рэ корд у гэ тай уз рос та вай ка тэ го рыі, пе ра-

адо леў шы вы шы ню 192 сан ты мет ры. Ра ней спарт-

смен ка, якая на ра дзі ла ся ў Ба ра на ві чах, вый гра ла 

Уні вер сі я ду, а на пе ра дзе ў дзяў чы ны чэм пі я нат 

Еў ро пы ў Бер лі не. У ін тэр в'ю на шай га зе це Ка ры-

на рас ка за ла пра свой шлях да чэм пі ён ства, пра 

тое, як пас ля пе ра мо гі ў Фін лян дыі яна кі ну ла ся ў 

аб дым кі фа то гра фа і ча му яе са цы яль ныя сет кі вя-

дуц ца вы ключ на на бе ла рус кай мо ве.

Ка ры на ТА РАН ДА:

«КА ЗА ЛІ, КА ЛІ Я ПРА ЦЯГ НУ ЗАЙ МАЦ ЦА СПОР ТАМ, 
СТА НУ ІН ВА ЛІ ДАМ» Як чэм пі ён ка све ту на су пе рак пра гно зам ура чоў 

да ма га ла ся сва іх мэт

«Без ня ўдач у жыц ці 
не бу дзе ні я ка га сэн су».

«Лю боў да род най мо вы 
пры ві ла ба бу ля».


