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«Не ка то рыя лі чаць 
мя не не зу сім 
зда ро вым»

— Ля вон, рас ка жы це, 

ча му ме на ві та ў 54 га ды вы 

па ча лі зай мац ца бе гам?

— Ся бар яшчэ га доў 10 

та му за пра шаў паў дзель-

ні чаць у ма ра фо не, а ў мя-

не то дзе ці бы лі ма лыя, то 

баць кі хво рыя, то ра бо та. 

Пас ля ён зноў звяр нуў ся з 

та кой пра па но вай, пра бег чы 

42 км. Я ка жу: не як ма ла, 

каб сто якіх або су ткі. А сам 

пра ся бе ду маю: які з мя не 

бя гун? Вось у гры бы ха джу, 

на ро ва ры ез джу. За су ткі 

доб ра на ту паю. Ча ты ры га-

ды та му ў Ма ла дзеч не быў 

за бег у 100 км на 12 га дзін. 

Га ра чы нёй у 34 гра ду сы вы-

ра шыў па спра ба ваць ся бе. 

За 12 га дзін на ту паў 66 км 

і не як не ста міў ся. Укра і нец 

з гэ та га за бе гу ў Ма ла дзеч-

не за пра сіў мя не на су тач-

ны за бег у Кі еў, і я па ехаў у 

сва іх лід скіх тап ках, якія мы 

ро бім на фаб ры цы. Ха дзіў, 

ха дзіў, і да ра ні цы 100 км 

на ха дзіў. Па куль ма ла дыя 

на бе га лі ся і спаць пай шлі ці 

на ма саж, я да лей ха дзіў і 

вый шаў на шостае мес ца ў 

аб са лю це, на другое ў сва-

ім уз рос це. А пас ля гля джу, 

яны ўжо пра чну лі ся і па ча-

лі мя не да га няць, ду маю, 

трэ ба і мне та ды па бе гаць, 

і так у мя не за су ткі вый шла 

136 км. На ступ ны старт, 

праз паў го да, быў ужо двое 

су так, і так пай шло.

— А ў 2017 го дзе вы ўжо 

ўзя лі ўдзел у чэм пі я на це 

све ту па су тач ным бе гу.

— Ён пра хо дзіў у Бел фас-

це, гэ та бы ла вель мі ці ка вая 

па езд ка, 500 удзель ні каў з 

роз ных кра ін све ту. Я адзі-

ны бе ла рус, па ехаў ту ды, 

не ве да ю чы мо вы, і па ста-

віў рэ корд — 165 км. У сва-

ім уз рос це за няў чац вёр тае 

мес ца. Пас ля Бел фас та ў 

мя не з'я ві ла ся дум ка, каб і 

ў Лі дзе зра біць та кое свя та, 

са браць усіх гэ тых спарт-

сме наў. 27 ве рас ня мі ну ла-

га го да ў Лі дзе мы ства ры лі 

між на род ны клуб уль тра ма-

ра фо ну (па куль там толь кі 

16 ча ла век, ся род іх бе ла-

ру сы, укра ін цы, ра сі я не і на-

ват адзін аф ры ка нец) і пра-

вя лі па доб ны фес ты валь на 

адны, двое і трое су так.

Ве да е це, не ка то рыя лі-

чаць мя не на ват не зу сім 

зда ро вым, не ра зу ме юць, як 

мож на сто до ла раў ад даць і 

яшчэ двое су так бе гаць. Ка лі 

ты ад да еш гро шы на цы га рэ-

ты або за стол ле, пас ля яко га 

яшчэ таб ле так трэ ба ку піць, 

гэ та — нар маль на, а ка лі 

тра ціш гро шы, каб па быць з 

людзь мі свай го скла ду мыс-

лен ня, раз ва жа юць вось так. 

За су ткі, па куль бя жыш, ты 

зна ё міш ся з людзь мі, мо-

жаш штось ці ім рас ка заць, 

пад тры маць адно ад на го. 

Уль тра ма ра фон — гэ та не 

толь кі спа бор ніц тва, тут вы-

ра шальны, акрамя фі зіч нага 

стану, яшчэ і ду хоў ны, эма-

цы я наль ны. Бо пра бег чы 600 

ра зоў па ад ным і тым жа кру-

зе не кож ны вы тры мае.

— Тра са уль тра ма ра-

фо ну заў сё ды пра хо дзіць 

толь кі па ста ды ё не?

— Ёсць і больш ці ка выя, 

скла да ныя — па пе ра се-

ча най мяс цо вас ці. Бя жыш 

ноч чу, і ўся ля кае мо жа 

зда рыц ца. Звы чай на за-

бе гі пра хо дзяць у ней кім 

ад ве дзе ным пар ку, дзе 

круг — паў та ра кі ла мет ра, 

на ім раз ме шча ны па лат кі 

ўсіх спарт сме наў, тут мож-

на сха дзіць у пры бі раль ню, 

не дзе ад па чыць. Ка лі ўсе 

зна хо дзяц ца ў ад ным мес-

цы, гэ та ўсё фік су ец ца. Так 

больш на дзей на, бо ўсе 

ба чаць адно ад на го, ка лі 

штось ці зда ры ла ся, мож на 

да па маг чы. І, вя до ма, ляг-

чэй вес ці пад лік.

Су ткі — гэ та афі цый ная 

дыс тан цыя, але яе па куль 

ня ма ў пра гра ме Алім пі я ды, 

хоць на Гуль нях у Лон да не 

бы ла раз мо ва, каб уклю чыць 

су тач ны бег у пра гра му.

«Ня шчас ны 
ча ла век су ткі 
не па бя жыць»

— Які аса біс ты рэ корд 

вы ма е це сён ня?

— 179 км, я пакрысе пад-

рас таю, але, каб атры маць 

пер шы раз рад, трэ ба за 

су ткі пра бег чы 190 км, для 

кан ды да та ў май стры спор-

ту — 220 км, у май стра — 

240 км. Але гэ та ўжо для мо-

ла дзі. Я ка жу так: па куль не 

пра бя гу ў Нью-Ёр ку пяць ты-

сяч км за 52 дні, ні пра якую 

хут касць не ду маю, прос та 

пра цую на тры ва ласць. Са-

мае скла да нае ў пе ра хо дзе 

ад ма ра фо ну да уль тра ма-

ра фо ну — на ву чыц ца бег-

чы па воль на. Бо ка лі ў ма-

ра фо не мож на не ес ці, не 

піць — прос та бег чы, то на 

су тач ным ма ра фо не так не 

вы тры ма еш. Га лоў нае, не 

бег чы хут ка пер шыя 100 км, 

а да лей усё пой дзе.

— Што па спя ва е це зра-

біць за гэ тыя су ткі, па куль 

бе жы це?

— У за леж нас ці ад та го, 

якая дыс тан цыя. Ка лі гэ та — 

чэм пі я нат све ту, то тут ні чо-

га не бу дзеш муд рыць: не 

спаць, і толь кі на пе рад. Ка лі 

гэ та шас ці су тач ны за бег, тут 

мож на трош кі з са пер ні ка-

мі па гу ляц ца. На прык лад, у 

Іта ліі я так і зра біў. Там мне 

па шчас ці ла па біць рэ корд 

Бе ла ру сі ў шас ці су тач ным 

за бе гу — 721 км.

Я пры ехаў на гэ ты за бег 

стом ле ны, бо пры ля цеў за 

чатыры дні да стар ту. Пры-

ля цеў у Рым, а за бег быў у 

Па лі ко ра. Ну, ду маю, як гэ та 

быць у Іта ліі і не па бы ваць у 

Ва ты ка не. Па бы ваў, а по тым 

з са мы мі тан ны мі білетамі 

на аў то бу сах і цяг ні ках, а 

не дзе і пеш шу, даб ра ўся да 

мес ца стар ту. Прый шоў за 

дзве га дзі ны да па чат ку, ноч 

пе рад гэ тым спаў на чы гу-

нач ным вак за ле. Вя до ма, у 

пер шы дзень не змог хут ка 

бег чы, та му пас ля шас ці га-

дзін на дыс тан цыі вы ра шыў 

тро хі па спаць. Та кім чы нам, 

у пер шы дзень пра бег толь кі 

113 км, у ад роз нен не ад 

лі да ра, іс пан ца, які пра бег 

190 км. Я быў та ды не дзе 

17-м з 30 удзель ні каў. На 

дру гі дзень ужо стаў 10-м, 

по тым 6-м, 5-м і вось, у пе-

рад апош ні дзень, па да браў-

ся да гэ та га іс пан ца і яшчэ 

на 20 км яго аба гнаў. Я ка-

жу гэ та да та го, што трэ-

ба ўмець па кі нуць сі лы на 

апош ні дзень і пра лі чыць, як 

бу дуць па во дзіць ся бе кан-

ку рэн ты.

За раз мне ці ка ва па спра-

ба ваць ся бе ў дзе ся ці су тач-

ным за бе гу ў Нью-Ёр ку, я 

атры маў за пра шэн не на гэ-

ты ма ра фон. Тра піць ту ды 

вель мі цяж ка, за пра шэн не 

абы-ка му не да дуць, але ар-

га ні за та ры пра ана лі за ва лі 
маю ста тыс ты ку і вы ра шы лі 
за пра сіць. За раз вы ра шаю 
пы тан ні з ві зай.

— Што вы б на зва лі са-
мым важ ным у уль тра ма-
ра фо не?

— Каб ча ла век быў ста-
ноў чы эма цы я наль на. Заў-
сё ды ка жу: ня шчас ны ча ла-
век су ткі не па бя жыць.

Ка лі бя жыш ноч чу, цяж-
ка да ча кац ца ўзы хо да сон-
ца. Ка лі кла дзеш ся спаць, 
са мае скла да нае по тым 
пад няц ца, ар га нізм ужо не 
хо ча бег чы, пе ра ла маць ся-
бе вель мі скла да на.

«Ба га це юць 
не пры быт кам, 
а рас хо дам»

— Усе па езд кі вы аплач-
ва е це за свае гро шы?

— Так, ты дзень та му я 
яшчэ быў ра бо чым лід скай 
абут ко вай фаб ры кі, атрым-
лі ваў не вя лі кі за ро бак, але 
жы ву па та кім прын цы пе — 
ба га це юць не пры быт кам, а 

рас хо дам, гэ та і праў да так.

— Да рэ чы, як трэ ба хар-

ча вац ца ма ра фон цу?

— Гар ба ту не п'ю, ка ву 

так са ма. Ка шы на еў ся, цы-

бу ляй за ку сіў. У ма ім звык-

лым ра цы ё не — ра зы нкі, яб-

лы кі, лі мон, ім бір. Ма гу з'ес-

ці мя са, але для ма ра фон ца 

ле пей на ват са ла. Ужы ваю 

алей, цу доў ная рэч для мя-
не — ке фір, хлеб. Я ад чу-
ваю, што ў мя не ўсё пра цуе. 

Ежа — гэ та вель мі важ на, 

ка лі не пра цуе страў нік або 

пра цуе не так, як трэ ба, то ні 

да яко га бе гу ня ма спраў.

— Што вы звы чай на бе-

ра це з са бой на за бег?

— Спаль нік, хлеб, соль, 

ва ду, ка пус ту, ра зы нкі, ім-

бір, мёд — усё на ту раль нае. 

Не як не бы ло ўжо ча го ес ці ў 

Ка пен га ге не, гля джу — ай ва 

рас це, а яе ні хто не збі рае, я 

ай вы на браў.

«На ша мо ва 
не гор шая за 
ін шыя, з ёй мож на 
вы жыць»

— Коль кі кра ін вы ўжо 

аб' ез дзі лі?

— Вя лі ка бры та нія, Грэ-

цыя, Іс па нія, Іта лія, Да нія, 

Эс то нія, Лат вія, Поль шча, 

Ру мы нія, Мал до ва, Укра і на, 

Ра сія, Літ ва, Венг рыя, Шве-

цыя. Больш за ўсё спа да ба-

ла ся Да нія, сціп лая кра і на з 

та кой жа ар хі тэк ту рай. Ка лі 

я па да рож ні чаю, ста ра юся 

ра біць не так, як на шы ба-

га тыя ту рыс ты, мя не не ці-

ка вяць пя ці зор ка выя га тэ лі. 

Так жыц цё чу жой кра і ны не 

ўба чыш. Я бя ру за плеч нік і 

іду па ву лі цах, за пыт ва ю ся ў 

лю дзей. Да рэ чы, анг лій скай 

мо вы не ве даю, да ўсіх звяр-

та ю ся на бе ла рус кай. Важ на 

не тое, што мы га во рым, а 

тое — як мы га во рым. На ша 

мо ва не гор шая за ін шыя, з 

ёй мож на вы жыць.

— Як вы трэ ні ру е це ся?

— У мя не ўся трэ ні роў-

ка заў сё ды бы ла ў пра цы. 

Я адзін бу да ваў ха ту, по тым 

дру гую. Пра яз джаю на ро ва-

ры ка ля 25 км, по тым цэ лы 

дзень іду па ле се, на бі раю 

два вяд ры лі сі чак, на заўт-

ра іх здаю. За дзень я мог 

за ра біць тыд нё вы за ро бак 

на пра цы. На прык лад, тыя 

ж яга ды, ка лі бы ло больш 

ча су, вяд ро ягад я ру ка мі 

на бі раў, мне гэ та пры но сі ла 

за да валь нен не.

— У дзя цін стве спор там 

на огул не зай ма лі ся?

— Я шмат хва рэў, да дзе-

ся ці га доў не каль кі ра зоў на 

за па лен не лёг кіх. По тым, 

ка лі пай шоў у ін сты тут, па-

чаў за гар тоў вац ца, аб ці раў-

ся сне гам, по тым у па лон-

цы ку паў ся. Ця пер па сне зе 

ба са нож ха джу. З дзя цін-

ства быў вель мі ма ле неч кі, 

у 9 кла се — 154 см. Мне па-

ра і лі пай сці на лёг кую ат ле-

ты ку. Два га ды я па бе гаў. 

За год на 12 см пад рос, але 

спар тыў ных вы ні каў не па-

каз ваў.

— Ці змя ні ла ся зда роўе, 

ка лі па ча лі зай мац ца ма-

ра фо нам?

— Вя до ма, яно ста ла 

знач на леп шым. За тры га-

ды ў мя не ка ля 60 стар таў. 

Ні ў ад ным з іх я не пе ра-

вы шаў свае маг чы мас ці. 

Я заў сё ды ад чу ваю свой 

ар га нізм, слу хаю яго, па-

ва жаю, гэ та вель мі важ на. 

Трэ ба слу хаць ся бе і не гля-

дзець ні на кога. Гэ та і ў бе гу, 

і ў жыц ці. Я ні ко лі не стаў лю 

бу дзіль ні каў, на ват ка лі трэ-

ба на са ма лёт. Мне неш та 

да па ма гае, у сне я вы ра шаю 

мно гія свае за да чы, кла ду ся 

спаць, і да мя не пры хо дзяць 

дум кі, ка жуць, гэ та баць кі, 

дзя ды і пра дзе ды нам да па-

ма га юць. Я ў гэ та ве ру.

«За ўсё жыц цё 
я вы ку рыў пач ку 
«Кос ма су»

— Ра зу мею, што дрэн-

ных звы чак у вас ні ко лі не 

бы ло?

— Пры зна ю ся, не ка лі 

пас ля шко лы ку рыў, за ўсё 

жыц цё я вы ку рыў пач ку 

«Кос ма су», та ды гэ та бы лі 

са мыя да ра гія цы га рэ ты. 

Ха дзіў на тан цы, ві но ней-

кае пі лі, але ў мя не да гэ та-

га ні ко лі не бы ло асаб лі ва га 

жа дан ня. На сён няш ні дзень 

пе рад ядой ма гу тро хі вы-

піць на ту раль на га ві на, але 

ж не бу тэль ку.

— А якія звыч кі ў вас 

сфар мі ра ваў бег?

— Я ця пер больш па-фі-

ла соф ску гля джу на ўсё. 

Ве даю, ку ды б я ні па ехаў, 

атры ма ец ца на ват лепш, 

чым я пла на ваў, бу дзе не 

так, як я ха цеў, мо жа — 

горш, але неш та бу дзе на-

шмат лепш, чым я ду маў. Па 

жыц ці я ця пер ап ты міст.

— Ці пад трым лі вае вас 

сям'я?

— Як я ра зу мею, тут два 

мо ман ты. Па-пер шае, дзе ці 

лі чаць, што та та не ша нуе 

сваё зда роўе, а па-дру гое, 

што яму гро шы дзя ваць ня-

ма ку ды. Але пра ма та кое 

ў лоб яны мне не ка жуць. 

Атрым лі ва ец ца, не над та 

пад трым лі ва юць, але і не 

пе ра шка джа юць.

— А як ста вяц ца да ва-

ша га за хап лен ня ад на год-

кі, сяб ры?

— Трош кі з па да зрэн нем, 

а хтось ці і пад трым лі вае. 

Я ўсім ка жу: вы ра бі це, як 

хо ча це, га лоў нае, каб маг лі 

ад чу ваць ся бе зда ро вы мі, 

шчас лі вы мі, ба га ты мі і па-

жа да на ў кан цы жыц ця. І ма-

ма мая ка за ла, не важ на, як 

ча ла век жы ве, важ на, як ён 

да жы вае. Коль кі мы па кі ну лі 

са бе зда роўя, срод каў, эма-

цы я наль на га на строю.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ГА ЛОЎ НАЕ — 
НЕ БЕГ ЧЫ ХУТ КА 

ПЕР ШЫЯ 100 КІ ЛА МЕТ РАЎ...»
57-га до вы жы хар Лі ды бе гае су тач ныя уль тра ма ра фо ны 

па ўсім све це ў ке дах ай чын най вы твор час ці
Ля вон АНАЦ КА ні ко лі не зай маў ся пра фе сій ным 

спор там, а ў 54 га ды вы ра шыў па спра ба ваць ся бе 

ў су тач ным бе гу. Сён ня ён на ве даў больш за 15 

кра ін, пры няў удзел у шас ці дзе ся ці за бе гах 

і ўста на віў рэ корд Бе ла ру сі ў шас ці су тач ным бе гу. 

За 2018 год Ля вон прай шоў ці пра бег 3650 км, 

гэ та, пры клад на, па 10 км кож ны дзень. У ін тэр в'ю 

на шай га зе це ён рас ка заў, для ча го пе ра адоль вае 

та кія ад лег лас ці і як пад трым лі вае ся бе ў фор ме.
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