
«ХА РАК ТАР 
ВЫ ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА 
МЕ НА ВІ ТА Ў РЫН ГУ»

Му ай-тай у жыц ці дзяў чы ны з'я-

віў ся пас ля 20, да гэ та га і на мё ку 

на спар тыў ны ўхіл не бы ло. У шко-

ле На сця не ха дзі ла на ват на фіз-

куль ту ру — гру па ЛФК вы зва ля ла 

яе ад за ня ткаў.

— Што та кое ад ціс кац ца, ска-

каць, бе гаць? Два кро кі на пе рад і 

да па ба чэн ня, — рас каз вае дзяў-

чы на. — Ся бар узяў за ру ку і пры-

вёў у за лу, ка лі я ўжо ву чы ла ся 

ў ка ле джы. Ён аб грун та ваў гэ та 

тым, што дзяў чы на па він на ўмець 

усё.

З-за не да хо пу ча су спа чат ку 

Анас та сія на вед ва ла трэ ні роў кі 

вель мі рэд ка, дзесь ці раз на ме-

сяц.

— Я бы ла ста рас тай, та кой зуб-

рыл кай, што ўвесь час зна хо дзі ла-

ся на ву чо бе плюс яшчэ пра ца ва ла. 

Але па сту по ва з'я ві ла ся жа дан не і 

маг чы масць трэ ні ра вац ца больш, 

а ка лі ўжо за кан чва ла ка ледж, 

мой пер шы бой су па даў як раз з 

дзярж эк за ме нам, — ус па мі нае На-

сця. — Не як я прый шла да трэ не ра 

і ска за ла, што ха чу ўдзель ні чаць 

у спа бор ніц твах. Быц цам бы ні чо-

га не звы чай на га, ён не здзі віў ся, 

але на стаў нік та ды не зра зу меў 

(я ха це ла біц ца ўжо на най блі жэй-

шых спа бор ніц твах, якія бы лі праз 

ме сяц). Ён ве даў, што мне прос та 

зня суць га ла ву, але па ве рыў і вы-

ста віў мя не.

Той бой На сця, вя до ма ж, прай-

гра ла, але прай шло менш за год, 

як яна ста ла чэм пі ён кай Бе ла ру сі 

па му ай-тай.

— Мне ха це ла ся зра зу мець, 

што я ўмею. Біць пры го жа мя шок? 

На гэ та здоль ныя мно гія, ха рак тар 

пра яў ля ец ца ме на ві та на рын гу. 

Я прый шла ў тай скі бокс для та го, 

каб вы хоў ваць у са бе сі лу во лі, а 

без рын га гэ та не маг чы ма, на ват 

ка лі бу дзеш май страм спор ту па 

баі з це нем.

Ге ра і ня ад зна чае, што вы-

хо дзіць у рынг пер шы раз бы ло 

вель мі страш на. Да та го ж у На-

сці та ды бы ла траў ма — раз рыў 

су ха жыл ля, за па лен чы пра цэс, 

які ўра чы спа чат ку не за ўва жы-

лі. Дзяў чы на на ват ру ку ў паль-

чат ку не маг ла за су нуць, але так 

ха це ла ся вы сту піць, што вый шла 

на бой. З 2015 го да Анас та сія Ка-

лаш ні ка ва заў сё ды бы ла чэм пі-

ён кай кра і ны па му ай-тай, прай-

гра ла «рэс пуб лі ку» толь кі сё ле та. 

У кік бок сін гу яна бы ла дру гой 

толь кі ў 2016-м, а ў ас тат нія га ды 

роў най На сці ў кра і не не бы ло.

— Мой са мы вя лі кі пос пех зда-

рыў ся як раз сё ле та, хоць рэс пуб-

лі ку я і прай гра ла, мне зла ма лі рэ-

бры ў трэ цім раў ндзе. Але я ба чы ла 

свой пра грэс у ад но сі нах да гэ та га 

са пер ні ка. З той дзяў чы най 

я б'ю ся ўжо не пер шы раз, 

але ў мя не не атрым лі ва ец-

ца яе пе ра маг чы. У пер шых 

на шых ба ях я бы ла на огул у 

ро лі мяш ка. Сё ле та, ня гле-

дзя чы на дру гое мес ца, гэ та 

бы ла пе ра мо га над са бой, 

та му што я змаг ла пра вес-

ці плён ную пра цу і бак сі ра-

ваць доб ра. Му ай-тай для 

мя не, на огул, для та го, каб 

здзяйс няць ма лень кія пе ра-

мо гі над са бой.

Анас та сія ка жа, што 

прос та за ста вац ца ў тай-

скім бок се для яе ўжо пе ра мо га. 

Ад нак апош нія па ру ме ся цаў дзяў-

чы на не трэ ні ру ец ца, яна ад зна чае 

моц ны спад у сва ёй спар тыў най 

кар' е ры.

— За раз спа дзя ю ся пры вес ці 

га ла ву ў па ра дак і вяр нуц ца. Пас-

ля та ко га пе ры я ду, як пра ві ла, ідзе 

ўздым, ка лі па цяр пець. Але ў той 

жа час 80 пра цэн таў спарт сме наў 

пас ля па доб ных аб ста ві наў ад сей-

ва юц ца.

«РА НЕЙ 
ВЫ КЛІ КАЎ БЫ ЛО МЕНШ, 
ЦЯ ПЕР МЫ ПРАК ТЫЧ НА 
НЕ ВЫ ЛА ЗІМ З МА ШЫН»

Ня гле дзя чы на пос пе хі і вя лі кую 

част ку жыц ця, якую зай мае спорт, 

яго На сця не лі чыць сва ім асноў-

ным ві дам дзей нас ці.

— У мя не ёсць аду ка цыя, пра-

фе сія, пра ца, за якую мне пла цяць 

гро шы, — ад зна чае дзяў чы на.

Ужо пяць га доў яна пра цуе 

фель ча рам вы яз ной бры га ды на 

«хут кай», вы яз джае да па цы ен таў, 

агля дае іх, аказ вае пер шую да па-

мо гу і пры мае ра шэн не аб шпі та-

лі за цыі.

— На «хут кую» ўлад ка ва ла ся 

на апош нім кур се ме ды цын ска га 

ка ле джа, а да гэ та га пра ца ва ла 

са ні та рам у баль ні цы хут кай да-

па мо гі, у пры ём ным ад дзя лен ні, — 

рас каз вае На сця. — Ба чы ла, як 

бры га ды пры во зяць хво рых, мне 

зда ва ла ся, яны та кія клас ныя, лю-

дзей ра ту юць, пра ма ра та валь ні-

кі Ма лі бу, толь кі ня ма чыр во ных 

ку паль ні каў. Хто б мне та ды ска-

заў, што яны ез дзяць на на смарк 

у 4 ра ні цы, — усмі ха ец ца ге ра і ня.

На огул, пер шая аду ка цыя Анас-

та сіі — цы руль ная, так ха це ла ма-

ма. А перш чым па сту піць у мед-

ка ледж, дзяў чы на па гля дзе ла на 

баль ніч ныя рэа ліі з бо ку са ні та ра.

— Усе звы чай на сы хо дзяць 

пас ля пер шай прак ты кі, а я, на-

ад ва рот, за цвер дзі ла ся ў жа дан ні 

па сту паць. Хоць ві до ві шча ў пры-

ём ным хут кай да па мо гі не з пры-

ем ных. Ка лі ча ла век хва рэе, ён 

заў сё ды непры го жы, а яшчэ час-

та ж пры во зяць п'я ных і бам жоў. 

Іх трэ ба мыць, га ліць, гэ та так са ма 

во шы... Са ні та ры і сту дэн ты ра бі лі 

гэ та дзе ля до сту пу да ней кіх пра-

цэ дур, апе ра цый ных, каб па гля-

дзець, як пра цу юць ура чы. По тым 

я пра ца ва ла ў рэ ані ма цыі, гэ та 

ўжо быў кан крэт ны до гляд хво рых: 

пам пер сы, па сце лі, мый ка па лат.

Усё гэ та не ад вяр ну ла ге ра і ню 

ад ме ды цы ны, ця пер на «хут кай» 

у ся рэд нім за зме ну На сця вы яз-

джае на 20 вы клі каў. Больш за ўсё 

ў пра фе сіі яна стам ля ец ца ад іх 

не аб грун та ва нас ці.

— Ра ней вы клі каў бы ло менш, 

а ця пер мы прак тыч на не вы ла зім 

з ма шын, — за ўва жае фель чар. — 

Ёсць лю дзі, якія ўжо ве да юць ура-

чоў «хут кай» у твар, а я, у сваю 

чар гу, ве даю ўсіх іх чле наў сям'і 

або як клі чуць кош ку, на прык лад. 

Тэм пе ра ту ра, ба ліць га ла ва, кру-

ціць жы вот — што «хут кай» там 

ра біць, не зра зу ме ла, але вы яз-

джа ем мы на ўсё.

Як пра ві ла, усе вы клі кі раз мяр-

коў ва юц ца па між бры га да мі, да 

дзя цей вы яз джа юць пе ды ят ры, 

да сар дэч ні каў — кар ды ё ла гі, да 

ас тат ніх — лі ней ныя «хут кія», на 

ад ной з якіх і пра цуе На сця.

— Час та з-за ве лі зар най коль-

кас ці вы клі каў кар дыя ло гія не 

спраў ля ец ца, та му што кож ны дру-

гі вы клі кае «хут кую», як быц цам у 

яго ба ліць сэр ца. Ка лі спе цы яль-

най бры га ды ня ма, то дыс пет чар 

па сы лае най блі жэй шую. Так, ня-

даў на мя не ад пра ві лі да трох ме-

сяч на га дзі ця ці без пры том нас ці, 

у той час як рэ ані ма цыя па еха ла 

па ды маць п'я на га ча ла ве ка з кус-

тоў, — са шка да ван нем ад зна чае 

фель чар.

«У КРА СА ВІ КУ 
МЯ НЕ ЎДА РЫЎ 
П'Я НЫ ПА ЦЫ ЕНТ»

Не аб грун та ва ныя вы клі кі для 

На сці са мыя скла да ныя та му, 

што ў гэ ты час спе цы я ліст «хут-

кай» мо жа да па маг чы ча ла ве ку, 

які са праў ды ў гэ тым мае па-

трэ бу, аль бо пад рых та вац ца 

да на ступ на га вы ез ду.

— Ні ко лі гэ та не вы каз-

ваю па цы ен там, на ват вы-

гля ду не па даю, але вель мі 

нер ву ю ся. Ад гэ та га стам-

ля еш ся. Вам ска жа лю бы 

з на шых ка лег, што ка лі 

лі ней ная бры га да «ло віць» 

ін фаркт, то ў яе жа дан ня 

пра ца ваць з'я віц ца яшчэ на 

ме сяц на пе рад. Та му што ты 

да па мог, вы ра та ваў, зра біў 

усё, што мог. Хоць фі зіч на 

гэ та, вя до ма, цяж ка, і ма-

раль на — стрэс. У на шай 

ра бо це вель мі важ на хут-

ка пры няць ра шэн не. Ёсць 

пра ві ла за ла той га дзі ны: ка-

лі ты ўпус ціш час, па цы ент 

мо жа атры маць на ступ ствы, 

якія скла да на вы пра віць. 

На огул, пер шая да па мо га 

вель мі важ ная, бо яе мож-

на ака заць так, што ча ла ве к 

застанецца ін ва лі дам.

На жаль, у пра цы На сці 

да во дзіц ца су ты кац ца і са смер цю. 

Дзяў чы на ка жа, што пры вык ла і 

не ба іц ца яе, але ка лі ты да пус ціў 

ней кую па мыл ку ці зра біў неш та 

не тое, то заў сё ды доў га пра круч-

ва еш гэ та ў га ла ве.

— Бы ва ла роз нае: дзі ця па-

мі ра ла ў мя не ў ма шы не, бы ло 

спы нен не ды хан ня. Гэ тыя га ды ў 

«хут кай» на ву чы лі пра сцей ста-

віц ца да смер ці. Цяж ка ез дзіць на 

кан ста та цыю смер ці (гэ та так са-

ма на ша пра ца), вель мі скла да на 

мець зно сі ны са сва я ка мі, за бі ты мі 

го рам, — рас каз вае Анас та сія.

Ра бо та на «хут кай» бы вае яшчэ 

і не бяс печ ная. Зда ва ла ся, гэ та па-

каз ва юць толь кі ў кі но і се ры я лах, 

але ака за ла ся, што зда ра ец ца і ў 

рэ аль нас ці.

— У кра са ві ку мя не ўда рыў 

п'я ны па цы ент пра ма ў ма шы не 

хут кай да па мо гі. Ён устаў і па чаў 

вы бі ваць зад нія дзве ры, я ўга вор-

ва ла яго сес ці, та му што ра зу ме ла, 

што ён за раз упад зе і яшчэ больш 

ра за б'е са бе га ла ву. Я па ча ла пры-

ўзды мац ца, каб спы ніць яго, але 

муж чы на раз вяр нуў ся і ўда рыў 

мне ку ла ком у твар. Дзя ку ю чы та-

му, што зай ма ю ся спор там, здо-

ле ла ўхі ліц ца. Бы ла са праўд ная 

бой ка, мы не як пры ціс ну лі яго да 

ку шэт кі. Тым не менш я атры ма-

ла стра сен не маз гоў. На пар ні ца 

так спа ло ха ла ся, што ўціс ну ла ся ў 

сцен ку і яшчэ паў га дзі ны не маг ла 

раз маў ляць. Для мя не бы ло прын-

цы по ва, каб муж чы ну па ка ра лі, 

гіс то рыя з мі лі цы яй пра цяг ва ец-

ца яшчэ і ця пер. Ве да е це, ка лі б 

я не зай ма ла ся бок сам, усё маг ло б 

скон чыц ца па-ін ша му.

У цэ лым На сця ад зна чае, што 

ўра чы «хут кай» рэд ка атрым лі ва-

юць па дзя ку, але яе і не ча ка юць, 

а прос та ро бяць сваю спра ву.

— Бы ва юць і ўдзяч ныя па цы-

ен ты, але вель мі рэд ка. Звы чай-

на нас не ўспа мі на юць, мо гуць 

дзя ка ваць ура чам у ад дзя лен ні, а 

мы — так, не дзе збо ку. Гэ та зра-

зу ме ла, звы чай на мы ні з чым доб-

рым і не аса цы і ру ем ся, та му што 

лю дзі вы клі ка юць «хут кую», ка лі 

ім дрэн на.

Што б ні ка за ла На сця пра сваю 

пра цу, ро біць яна яе з лю боўю, да-

да ючы:

— Ка лі б бы ла маг чы масць не-

шта ў жыц ці змя ніць, я на бра ла-

ся б сме лас ці і пай шла ў ме ды цын-

скі ўні вер сі тэт. І на ват ня гле дзя-

чы на на шу не ідэа льную сіс тэ му 

ахо вы зда роўя, я тут за ста ла ся б. 

На пэў на, з-за гэ та га я ў жыц ці і 

тар ма жу, ра зу мею, што трэ ба 

неш та мя няць, маг чы ма, сы хо дзіць 

з «хут кай», але больш ні дзе ся бе 

не ба чу. На пэў на, ка лі б за маю 

пра цу пла ці лі доб ра, то я ез дзі ла б 

на вы ез ды ўсё жыц цё.

Акра мя спор ту і пра цы на «хут-

кай», На сця ву чыц ца ў БДПУ на 

сур да пе да го га. Па куль з-за не да-

хо пу ча су і срод каў дзяў чы на ўзя ла 

«ака дэм ку», але аба вяз ко ва пла-

нуе вяр нуц ца. Акра мя та го, ня даў-

на ў Анас та сіі з'я віў ся яшчэ адзін 

за ня так — кі на ло гія.

— Раб лю гэ та больш для са ба кі. 

У дзя цін стве са мной 11 га доў жыў 

са ба ка, а ця пер ужо са мой за ха-

це ла ся за вес ці жы вё лу, гэ та пад-

штурх ну ла да кур саў. Вы ра шы ла, 

што пай ду, па ву чу ся, ду ма ла, што 

з ча сам гэ та жа дан не ад пад зе, 

але — не. Скон чы ла пер шы курс, 

на ся рэ дзі не дру го га ў пры тул ку 

на Гур ска га ўба чы ла шча ню ка 

і за бра ла са бе. Хоць гэ та га і не 

пла на ва ла.

На за кан чэн не за даю Анас та сіі 

пы тан не: «Ад куль жа ў ма ла дой 

дзяў чы ны столь кі сіл?»

— Гэ та ўсё кан цэнт ра цыя лю бі-

мых спраў. Кож ную ра ні цу ў кан цы 

зме ны я зваль ня ю ся, кры чу, пла чу. 

А по тым ад пач неш паў дня і ду ма-

еш, што не ўсё так дрэн на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Анас та сія Ка лаш ні ка ва — ча ла век не ар ды нар ны. Яна ні-

ко лі не зай ма ла ся фіз куль ту рай у дзя цін стве, але ста ла 

шмат ра зо вай чэм пі ён кай кра і ны па двух ві дах бок са. Да-

рэ чы, спорт дзяў чы на, ня гле дзя чы на пос пе хі, не лі чыць 

сва ёй пра фе сі яй, яна пра цуе фель ча рам на «хут кай». 

Пас ля кож най зме ны На сця «га то вая сыс ці» з лю бі май 

пра цы, але ў ін шай сфе ры ся бе прос та не ўяў ляе. Ня даў-

на проста ў ма шы не хут кай да па мо гі на фель ча ра на паў 

п'я ны муж чы на. Дзя ку ю чы сва ім на вы кам у бок се дзяў-

чы на здо ле ла аба ра ніц ца. Пра тое, як у ад ных су тках 

знай сці час на ўсе лю бі мыя спра вы і з чым да во дзіц ца 

су ты кац ца ў ра бо це, Анас та сія рас ка за ла ў ін тэр в'ю.

Анас та сія КА ЛАШ НІ КА ВА:

«Біць пры го жа мя шок? 
На гэ та здоль ныя мно гія...»

Як чэм пі ён ка кра і ны 
па кік бок сін гу 

і му ай-тай 
пра цуе на «хут кай» 

і зай ма ец ца 
кі на ло гі яй

«Я прый шла ў тай скі бокс 
для та го, каб вы хоў ваць 
у са бе сі лу во лі, а без рын га 
гэ та не маг чы ма, на ват ка лі 
бу дзеш май страм спор ту 
па баі з це нем».

«Кож ную ра ні цу ў кан цы 
зме ны я зваль ня ю ся, кры чу, 
пла чу. А по тым ад пач неш 
паў дня і ду ма еш, што не ўсё 
так дрэн на».
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