
27 чэрвеня 2020 г. 7СПОРТ-ТАЙМ

— Юля, рас ка жы це спа чат-

ку, у якім рэ жы ме ця пер пра хо-

дзяць трэ ні роў кі на шай збор най 

па цяж кай ат ле ты цы.

— Мы зна хо дзім ся ў «Стай ках», 

трэ ні роў кі пра хо дзяць у звы чай ным 

рэ жы ме, ба ла зе ўсё зна хо дзіц ца на 

ад ной тэ ры то рыі — за ла, ста лоў ка, 

гас ці ні ца. На ця пе раш ні мо мант сі-

ту а цыя кры ху вы зна чы ла ся, та му 

мы рых ту ем ся да чэм пі я на ту краі -

ны і чэм пі я на ту Еў ро пы, але ўсё 

ж пра вя дзен не тур ні раў за ле жыць 

ад та го, якая аб ста ноў ка бу дзе ва-

кол.

— Якія мэ ты вы ста ві лі пе рад 

са бой на чэм пі я нат Еў ро пы, што 

не ад быў ся?

— Ха це ла ся пад няць доб рыя 

кі ла гра мы, год на вы сту піць. Як мі-

ні мум — паў та рыць ле таш ні вы нік 

чэм пі я на ту Еў ро пы, пад няць кі ла-

гра мы, якія бы лі б мак сі маль на 

бліз кія да пры за вых мес цаў: гэ та 

65-70 кг у рыў ку і 80-85 кг у штурш-

ку. Та кія ж пла ны і за ста юц ца.

— Рас ка жы це, як па ча ла ся ва-

ша кар' е ра.

— У прын цы пе я бы ла спар тыў-

най дзяў чын кай, але мэ та на кі ра-

ва на ней кім спор там не зай ма ла-

ся. Бе га ла ў шко ле, вы сту па ла на 

ра ён ных спа бор ніц твах, пры во зі ла 

на ват пры за выя мес цы, а кан крэт-

на што та кое цяж кая ат ле ты ка, 

да ве да ла ся толь кі ка лі пры еха ла 

ў Брэст на пра гляд ны збор. Мне 

та ды бы ло га доў 14. Да маш ня му 

дзі ця ці пе ра ехаць да лё ка ад баць-

коў бы ло ня прос та, спат рэ біў ся час 

на адап та цыю. Не ма гу ска заць, 

што моц на су ма ва ла па до ме, та-

му што хут ка ўцяг ну ла ся ў спорт, 

мне па да ба лі ся на ву чан не, го рад, 

трэ ні роў кі, я бы ла па ста ян на за ня-

тая, і мне прый шоў ся да спа до бы 

гэ ты рытм. Ця жэй бы ло, на пэў на, 

у фі зіч ным пла не, чым у эма цы я-

наль ным, та му што на груз кі на ар-

га нізм бы лі вя лі кія, але я з гэ тым 

спра ві ла ся.

— Вы ра на па ча лі па каз ваць 

доб рыя вы ні кі. На ваш по гляд, з 

чым гэ та звя за на?

— Мы раз ва жа лі на гэ тую тэ-

му з трэ не рам. Ён ка жа, што па-

гля дзеў вель мі шмат дзяў чы нак і 

хлоп чы каў, ува мне ўба чыў за дат кі, 

па трэб ныя для цяж кай ат ле ты кі, — 

рост, ва гу, хут кас на-сі ла выя 

якас ці. Гэ та ста ла па чат ко-

вым пунк там, ад яко га пай-

шлі мае вы ні кі. По тым па ча-

лі ся ста ран ныя трэ ні роў кі. 

У ка дэц кім уз рос це, ка лі пер-

шы раз, у 2010 го дзе, я вы-

еха ла на чэм пі я нат Еў ро пы і 

пры вез ла ме даль, не ска жу, 

што да кан ца ўсве дам ля ла 

свой пос пех. На пэў на, гэ та 

бы лі здоль нас ці, якія я ў са-

бе не зу сім раз гле дзе ла, але 

ўва мне іх уба чыў трэ нер. На 

пос пех, вя до ма, паў плы ва ла 

і мая пра ца ві тасць, ста ран-

насць, а ўжо да лей, ка лі я 

ста ла больш свя до ма па ды-

хо дзіць да стар таў, ме да лі па-

ча ло пры но сіць і ўсве дам лен-

не та го, што ма гу па ды маць 

вя лі кія ва гі. Я б ска за ла, што 

ў ма ёй кар' е ры ўсё іш ло вель мі па-

сту по ва, вы ні кі ў тым лі ку.

— Вы і трэ не ры не ба я лі ся, 

што, па чаў шы па каз ваць вы со-

кія вы ні кі да во лі ра на, мо жа це 

хут ка пе ра га рэць?

— Я на ват не ду ма ла пра гэ та 

ў тым уз рос це, та му што ў мя не 

ўвесь час га рэ лі во чы на пе ра мо гі. 

Ка лі неш та не атрым лі ва ла ся, я не 

ак цэн та ва ла на ня ўда чах 

ува гу, на ват не па мя таю 

та ко га, каб у мя не штось ці 

не атрым лі ва ла ся і ад гэ та-

га апус ка лі ся ру кі. Ця пер, 

у да рос лым уз рос це, ты 

па чы на еш шмат ду маць, 

неш та ана лі за ваць, а та ды 

прос та іш ла і пра ца ва ла.

— Вы, на пэў на, за ўва-

жа лі, што па спя хо выя 

бе ла рус кія цяж ка ат ле ты, 

бар цы, вес ля ры — час цей 

лю дзі з вё сак, а не з га ра-

доў. З гэ тым мож на звя-

заць спар тыў ны пос пех?

— Мо жа быць, гэ ты 

факт — адзін са склад ні каў 

пос пе ху. У вёс ках лю дзі 

больш сціп лыя. Кан крэт на 

пра ся бе ма гу ска заць, што 

ў вёс цы я ма ла што ба чы ла, 

і ка лі пры еха ла ў Брэст, не ка жу чы 

ўжо пра за меж жа, для мя не гэ та бы-

ло вель мі кру та. У ма лень кай вёс цы 

ты ста но віш ся вя до мым чала  ве кам, 

на ват вый граў шы чэм пі я нат кра і ны. 

Ця бе вы лу ча юць ся род ін шых, і гэ-

та ўжо дае ней кі сты мул, каб пра-

ца ваць больш, па каз ваць вы ні кі. 

Пра ца ві тас ці ў вяс ко вых так са ма, 

мо жа быць, больш, та му што ў нас 

і вы ха ван не ін шае, і гуль ні ў вёс цы 

ін шыя. У ма ёй сям'і бы ло чац вё ра 

дзя цей, і мы па ста ян на ад но за ад-

ным гля дзе лі, рас лі ў няпростых 

умо вах, плюс ра бо та на ага ро дзе і 

па гас па дар цы, та му ўсе вы рас лі з 

бай цоў скім ха рак та рам.

— Вам час та да во дзіц ца чуць, 

што цяж кая ат ле ты ка — гэ та не 

жа но чы від спор ту?

— Ка лі я бы ла яшчэ ў юным уз-

рос це, су ты ка ла ся з тым, што лю-

дзі дзі вяц ца май му за ня тку, але я 

не зу сім ра зу ме ла ча му, бо гэ та 

раў на знач на жан чы не-кі роў цу або 

жан чы не, якая пра цуе на за вод зе. 

Больш пра гэ та па ча ла чуць 

ста ле ючы, але мне зда ец ца, што 

ма ла хто на огул ра зу мее, што та-

кое цяж кая ат ле ты ка, і ча мусь ці 

звяз ва юць нас з штур хан нем яд-

ра, жы мам ле жа чы. Мо жа, та му 

ў мно гіх ус пры ман не гэ та га ві ду 

спор ту тро хі ска жо нае. На мой 

по гляд, цяж кая ат ле ты ка не моц-

на ад роз ні ва ец ца ад ін шых ві даў 

спор ту, бо ўсе яны па-свой му цяж-

кія, усю ды трэ ба шмат пра ца ваць, 

каб ча гось ці да сяг нуць. Так, мы па-

ды ма ем ця жар, але бар цы так са ма 

па ды ма юць ад но ад на го, хтось ці 

ро біць мудрагелістыя акра ба тыч-

ныя эле мен ты.

— Ці скла да на вам су мя шчаць 

пра фе сій ны спорт з жа ноц кас-

цю, што дзён ным до гля дам ся-

бе?

— Не, бо ў пер шую чар гу я дзяў-

чы на, і для мя не гэ та так жа звы-

чай на, як і для лю бой ін шай. Вя до-

ма, мне зруч ней у чымсь ці спар-

тыў ным, але як толь кі па чы на ец ца 

ле та, пе ра хо джу на су кен кі і вель мі 

кам форт на ся бе ў іх ад чу ваю. Ста-

ра юся тры мац ца ў вы гля дзе, у якім 

пры ем на ба чыць ся бе ў люс тэр ку, 

хоць фар бу ю ся рэд ка — ка лі гэ та-

га па тра буе ду ша ці мя не ку дысь ці 

за пра ша юць.

— Што цяжэй за ўсё да ец ца 

вам сён ня ў спор це?

— На гэ ты мо мант — ня вы зна-

ча насць. Да во дзіц ца больш тры-

ваць на трэ ні роў ках, з гэ тым звя за-

ныя шмат лі кія псі ха ла гіч ныя 

мо ман ты. Ста ра ем ся ся бе 

не як зай маць трэ ні роў ка мі і 

не ду маць, ка лі бу дуць стар-

ты. У да рос лым уз рос це ўжо 

ця жэй псі ха ла гіч на, та му што 

ў ця бе ёсць во пыт траў маў і 

пос пе хаў.

— Спорт пры нёс вам 

не толь кі пра фе сію, але і 

сям'ю. Тое, што вы з му жам 

абод ва зай ма е це ся цяж-

кай ат ле ты кай, — плюс ці 

мі нус?

— Ад на знач на плюс. Мы 

ўжо вель мі шмат ча су ра-

зам — 11 га доў, сё ле та бу дзе 

7 га доў у ро лі му жа і жон кі. 

Ра зу ме ем ад но ад на го з паў-

сло ва. Ка лі ён пры хо дзіць з 

трэ ні роў кі, я пры клад на ве-

даю, як у яго спра вы, які 

на строй, як ён па пра ца ваў. 

Мы вель мі мно гае аб мяр коў ва ем, 

што скла ла ся і што, на ад ва рот, не 

атры ма ла ся. Мо жам неш та ра іць 

ад но ад на му, бо ў кож на га ўжо 

ёсць свой во пыт. З мі ну саў 

мож на на зваць толь кі тое, 

што рэд ка бы ва ем до ма 

ра зам.

— Кан флік ты на гле бе 

спор ту бы ва юць?

— Сур' ёз ныя — не. Адзі-

нае, мы мо жам пра сіць ад-

но ад на го зні зіць на груз кі 

або кры ху ад па чыць пад час 

траў маў або ад наў лен ня. 

Але не заў сё ды пры слу хоў-

ва ем ся да гэ тых па ра даў.

— Ці да во дзіц ца вам 

кан ку ры ра ваць па між 

са бой?

— Не, кан ку рэн цыі па-

між на мі ў прын цы пе ня ма. 

Пер ша па чат ко ва, ка лі я 

пры во зі ла шмат ме да лёў 

з ка дэц кіх тур ні раў, чэм-

пія  на таў Еў ро пы, юні ёр скіх 

спа бор ніц тваў, Пе ця быў толь кі ра-

ды за мя не, хоць у яго ў той час не 

атрым лі ва ла ся за ва ёў ваць уз на га-

ро ды, за тое сён ня муж вы сту пае 

на шмат ле пей за мя не на да рос-

лых між на род ных стар тах. І та ды, 

і ця пер мы ад но ад на го толь кі пад-

трым лі ва ем. Мо жам ча сам жар-

там па спра чац ца на трэ ні роў ках, 

на прык лад, хто больш пры ся дзе. 

Муж дае мне не каль кі кі ла гра маў 

фо ры (не каль кі — гэ та звы чай на 

кі ла гра маў 100, а то і больш), і па-

чы на ем пры ся даць.

— Зай ма ю чы ся спор там, вы 

атры ма лі яшчэ і юры дыч ную 

аду ка цыю...

— Ка лі ву чы ла ся ў шко ле, вель-

мі ха це ла стаць юрыс там, хоць 

не ска жу, што ў мя не бы лі ней кія 

здоль нас ці да гэ та га. А ў 2015 го-

дзе з му жам і яшчэ не ка то ры мі 

спарт сме на мі вы ра шы ла па спра-

ба ваць па сту піць у БНТУ. Зда ла 

тэс ці ра ван не, але мне не ха пі ла 

ўся го ад на го ба ла. Тэс ты за ста-

лі ся на ру ках, та му вы ра шы ла 

па спраба  ваць тра піць у ка ледж. 

Па сту пі ла. У прын цы пе на ву чан не 

да ва ла ся мне лёг ка, у пе ра пын ках 

па між трэ ні роў ка мі зда ва ла кант-

роль ныя. Ця пер вель мі ра да, што 

атры ма ла гэ тую аду ка цыю, па поў-

ні ла свае ве ды і за раз ма гу зноў 

па сту паць ва ўні вер сі тэт.

— Вам уда ло ся на ват па пра-

ца ваць па спе цы яль нас ці...

— Так, у 2018 го дзе я атры ма ла 

траў му, ад па вед на, мя не не атэс та-

ва лі ў збор ную, бо не бы ло вы ні ку. 

Трэ ба бы ло адап та вац ца ў но вай 

сфе ры. Бы ло цяж ка, бо до све ду 

не ме ла на огул. Але я ста ра ла-

ся, як маг ла. По тым мы з му жам 

за га ва ры лі пра тое, каб мне па-

спра ба ваць усур' ёз рых та вац ца да 

чэм пі я на ту Еў ро пы 2019 го да, та му 

вы ра шы ла па кі нуць гэ тую ра бо ту, 

ды яна і не пры но сі ла мне на леж-

на га за да валь нен ня. Маг чы ма, ка лі 

я атры маю больш ве даў, вяр ну ся ў 

юры дыч ную сфе ру.

— Пас ля не атэс та цыі ў збор-

най не за ста ло ся крыў даў на 

трэ не раў?

— Не, бо ў мя не не бы ло вы ні ку, 

та му не ба чу тут ней кай прад узя-

тас ці з бо ку на стаў ні каў. Аса біс ты 

трэ нер спра ба ваў вяр нуць мя не на-

зад, та му што ба чыў па тэн цы ял, які 

я не рас кры ла да кан ца. Ён не ка заў, 

што су праць та го, каб я ву чы ла ся 

або пра ца ва ла ў ін шай сфе ры, але 

заў сё ды ці ка віў ся ма і мі спра ва мі. А ў 

збор най, ка лі я па ка за ла вы нік на 

чэм пі я на це Еў ро пы, узя ла ме даль, 

да мя не ўжо не бы ло пы тан няў.

— На ця пе раш ні мо мант у ва-

шай ва га вай ка тэ го рыі (да 45 кг) 

вя лі кая кан ку рэн цыя ў кра і не?

— Мо ладзь, вя до ма, пад рас-

тае — не ска жу, што іх шмат, але 

на пят кі па чы на юць на сту паць. 

У ней кіх ва га вых ка тэ го ры ях у нас 

у кра і не кан ку рэн цыя вель мі вы-

со кая, у ней кіх ся рэд няя. Я яшчэ 

не ста рая, але ўжо і не ма ла дая, 

але па коль кі ва га вая ка тэ го рыя ў 

мя не ма лень кая, тры мац ца ў ёй 

скла да ней. Трэ ба і за сва ёй ва гой 

са чыць, і кі ла гра мы вы со кія па ды-

маць — для май го ар га ніз ма гэ та 

скла да на.

— Пе ра хо дзіць у ін шую ва гу 

не пла ну е це? Бо ва ша ка тэ го рыя 

не алім пій ская.

— Па куль гэ та не раз гля даю, 

та му што ў та кім пе ра хо дзе па ві-

нен быць сэнс. Усё за ле жыць ад 

та го, коль кі  кі лаг рамаў ты па ды-

ма еш і ці змо жаш кан ку ры ра ваць 

з гэ ты мі ва га мі, на прык лад, у Еў-

ро пе. На ступ ная ка тэ го рыя 49 кг, 

я ра зу мею, што з вы ні кам, які ў 

мя не ця пер, ці на ват ка лі я кры-

ху пры баў лю, не бу ду кан ку рэн та-

здоль ная ў Еў ро пе, не ка жу чы ўжо 

пра свет і Алім пій скія гуль ні, дзе 

кан ку рэн цыя вар' яц кая і кі ла гра-

мы вя лі кія.

— У боль шас ці спарт сме наў 

га лоў ная ма ра — Алім пій скія 

гуль ні, а ў вас?

— Я заў сё ды за дум ва ла ся пра 

Алім пі я ду, ка лі бы ла ў больш юным 

уз рос це. Але пас ля юні ёр ска га 

спор ту мне бы ло скла да на пе ра-

хо дзіць у да рос лыя ка тэ го рыі, та-

му што я не маг ла на браць ва гу. 

Спа чат ку ў мя не бы ло 44 кг, по тым 

48 кг, зда ец ца, на бра ла яе, але не 

маг ла пра пра ца ваць. Я ра зу ме ла, 

што з ма ёй ва гой і вы ні кам бу дзе 

ў прын цы пе скла да на вы яз джаць 

на ней кія да рос лыя спа бор ніц твы, 

та му з ма ра мі пра Алім пі я ду раз-

ві та ла ся. Бы ла вель мі шчас лі вая, 

што ўда ло ся за ва я ваць ме даль 

на чэм пі я на це Еў ро пы, ра зу ме ла, 

што за слу жы ла яго сва ёй пра цай. 

Ця пер га лоў ная мэ та для мя не — 

атрымаць як ма га больш уз на га род 

на між на род ных стар тах.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та 

з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

Яна на ра дзі ла ся ў вёс цы ў шмат дзет най 

сям'і, але не ўза ба ве ра зам з баць ка мі пе ра-

еха ла жыць у Ру жа ны. Яе дзя цін ства бы ло 

на сы ча на як ак тыў ны мі гуль ня мі, так і кло-

па та мі па гас па дар цы, да та го ча су па куль у 

жыц цё не ўвар ваў ся вя лі кі спорт. Трэ нер па 

цяж кай ат ле ты цы за ўва жыў перс пек тыў ную 

Юлю ў шко ле і пра па на ваў ёй пе ра ехаць у 

Брэст. Доб рыя вы ні кі дзяў чы ны ста лі хут ка 

пры но сіць ме да лі ка дэц кіх і юні ёр скіх тур-

ні раў, а ле тась яна пра дэ ман стра ва ла сваё 

май стэр ства ўжо на да рос лым чэм пі я на це 

Еў ро пы, дзе ўзя ла брон за вую ўзна га ро ду 

ў мна га бор'і. Гэ ты вы нік спарт смен ка па ка за-

ла пас ля сур' ёз най траў мы, з-за якой, да рэ-

чы, ёй да вя ло ся на год па кі нуць вя лі кі спорт 

і па пра ца ваць па аду ка цыі — юрыс там. Скла-

да ны час Юлі да па ма гаў пе ра жы ваць аса біс-

ты трэ нер і муж — Пётр Аса ёнак, які з'яў ля-

ец ца ад ным з лі да раў муж чын скай збор най 

Бе ла ру сі па цяж кай ат ле ты цы. Пра тое, як 

за ста вац ца жа ноц кай у цяж кім ві дзе спор-

ту, атры маць дып лом юрыс та, па ра лель на 

пра цяг ва ю чы кар' е ру цяж ка ат лет кі, і вый сці 

за муж за та ко га ж па спя хо ва га спарт сме на, 

Юлія рас ка за ла ў ін тэр в'ю «Звяз дзе».

«У пер шую чар гу я дзяў чы на»
Як пад няць ва гу, удвая боль шую за ўлас ную, і за стац ца пры го жай і жа ноц кай, 
рас каз вае пры зёр чэм пі я на ту Еў ро пы па цяж кай ат ле ты цы Юлія Аса ёнак
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