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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

У ад ной з го нак на трэ ку ве ла сі-

пе дыст ка атры ма ла траў му па зва-

ноч ні ка, пас ля ча го не каль кі ра зоў 

у яе пе ра ста ва лі функ цы я на ваць 

но гі, ура чы за ба ра ня лі Тац ця не 

пра цяг ваць зай мац ца спор там, 

але на пе ра дзе ў яе быў чэм пі я-

нат Еў ро пы, ад мо віц ца ад стар ту 

спарт смен ка не змаг ла. Больш за 

тое, яна за ва я ва ла на гэ тым тур-

ні ры ме даль. Шмат паз ней кар' е ру 

Ша ра ко вай не змаг ла пе ра пы ніць 

на ват ця жар насць, хоць на ней кі 

мо мант Тац ця на за дум ва ла ся аб 

раз ві тан ні са спор там. Вы ра шаль-

ным стар там для яе бы лі ІІ Еў ра-

пей скія гуль ні, а там спарт смен ка 

вый гра ла «зо ла та» і «брон зу». Та-

му ця пер яна, су мя шча ю чы спорт 

з ма ця рын ствам, рых ту ец ца да 

чэм пі я на таў Еў ро пы і све ту, а так-

са ма не вы клю чае шан цу тра піць 

на Алім пій скія гуль ні ў То кіа.

«Алім пі я ды склад ва юц ца 
для мя не сум на»

— Тац ця на, за раз вы зна хо дзі-

це ся на пад рых тоў чым эта пе?

— Так, ад на ві ла ся пас ля Еў ра-

пей скіх гуль няў і па ча ла рых та-

вац ца да чэм пі я на ту Еў ро пы, які 

прой дзе ў Га лан дыі 7—11 жніў ня. 

Маг чы ма, ад ра зу пас ля Гуль няў у 

Мін ску та ко га скач ка ў вы ні ку не 

бу дзе, але пры маць удзел у чэм-

пія  на це мы па він ны, бу дзем ста рац-

ца як мі ні мум узяць ач кі ў рэй тынг 

кра і ны, ця пер яны вель мі важ ныя. 

Пе рад чэм пі я на там Еў ро пы, маг чы-

ма, яшчэ з'ез дзім на гон ку ў Іс па-

нію, каб спа бор ні чаць не з чыс та га 

ліс та. А пас ля кан ты нен таль на га 

тур ні ру бу дзе мэ та на кі ра ва ная пад-

рых тоў ка да чэм пі я на ту све ту.

— Ба раць ба за алім пій скія лі-

цэн зіі ў То кіа ўжо па ча ла ся?

— Так, ужо даў но і вяс ной 

2020 го да яна за вер шыц ца. Пас ля 

Еў ра пей скіх гуль няў у між на род ным 

рэй тын гу мы зай ма лі 18-е мес ца, 

гэ та га во рыць аб тым, што кра і на 

прэ тэн дуе на дзве лі цэн зіі ў ве ла-

спор це. Агуль ны мі на ма ган ня мі па-

ста ра ем ся за ха ваць гэ тыя па зі цыі, 

а по тым ужо ўнут ры ка ман ды вы-

ра шыц ца, хто ад пра віц ца ў То кіа. 

Па е дзе той, хто бу дзе ў най леп шай 

фор ме і ка му больш бу дзе па ды хо-

дзіць той рэ льеф.

— Вы ўжо ўдзель ні ча лі ў 

дзвюх Алім пі я дах...

— Але гэ та быў трэк. Мож на ска-

заць, што Алім пій скія гуль ні склад-

ва юц ца для мя не сум на, дзве Алім-

пі я ды і ад но і тое ж 9-е мес ца.

— Раз бі ра лі, у чым пры чы на 

ня ўдач?

— Для нас заў сё ды скла да на да-

ец ца зме на клі ма ту. У Рыа ў мя не 

бы ла вель мі вя лі кая ацёч насць ног, 

та му цяж ка бы ло зма гац ца за ме-

да лі. Заў сё ды па ды хо дзіш да Гуль-

няў у най леп шай фор ме, а по тым 

ней кія дро бя зі па чы на юць ад бі вац-

ца, у тым лі ку і псі ха ла гіч ныя.

«Мэр Ор шы 
аса біс та да па мог на быць 
пер шы доб ры ро вар»

— Вы на ра дзі лі ся ў Ор шы 

ў сям'і чы гу нач ні каў, як уз нік 

спорт?

— З ча сам баць кі па мя ня лі ра-

бо ту, та му што ў сям'і бы ло чац-

вё ра дзя цей, гро шай не ха па ла. 

Баць ка заў сё ды пра па ган да ваў 

зда ро вы лад жыц ця, пры дум ляў 

для нас ней кія за ня ткі, і мя не цяг-

ну ла ў спорт. Пер ша па чат ко ва 

я зай ма ла ся лёг кай ат ле ты кай і 

спя ва ла — шу ка ла ся бе, бы ла 

вель мі ак тыў ная. Але спы ні ла ся 

на ве ла спор це. Спа чат ку бы лі не-

ка то рыя пы тан ні па зда роўі, але з 

ча сам я іх пе ре рас ла. У 13 га доў 

ужо до сыць ак тыў на вы сту па ла з 

да рос лы мі дзяў ча та мі, мне па да-

ба ла ся, што я ма гу іх аба гнаць, 

гэ ты азарт за ўва жа ла і трэ нер. 

Ве ла спорт фі зіч на не прос ты від 

спор ту, але я, мож на ска заць, уні-

вер саль ны спарт смен, у мя не доб-

ры «вы бух» і ця га ві тасць, та му я 

люб лю пра цяг лыя дыс тан цыі, мя не 

яны не стам ля юць.

— Ка лі ў вас з'я віў ся доб ры 

пра фе сій ны, да ра гі ро вар?

— Пер ша па чат ко ва, вя до ма, 

у Ор шы ў мя не не бы ло доб ра га 

ро ва ра, але по тым, ка лі я юні ёр-

кай ад бі ра ла ся на чэм пі я нат све ту, 

мэр го ра да аса біс та да па мог на-

быць кар бо на вы ро вар, мне пры-

вез лі яго з Аме ры кі. Ды і трэ нер 

Лю боў Ня мко ва заў сё ды ста ра ла-

ся дзесь ці зда бы ваць нам доб рую 

фор му, та му ў гэ тым пла не ў нас 

бы ло ўсё цудоўна.

— Пас ля Ор шы ўзнік за меж ны 

этап у ва шай кар' е ры, на коль кі 

скла да на бы ло з'е хаць ад сям'і 

ў юным уз рос це?

— Я на ра дзі ла ся ў шмат дзет най 

сям'і, та му ўсе мы бы лі са ма стой-

ны мі дзець мі. Мо жа быць, та му я 

не ба я ла ся ад на з'яз джаць на спа-

бор ніц твы, не ба я ла ся ад каз нас ці. 

Сме ла па еха ла ў Швей ца рыю, ве-

да ла, што бу дзе цяж ка, трэ ба бу-

дзе вы ву чыць там мо ву, бо ў шко-

ле я ву чы ла іс пан скую. Але мя не 

гэ та не па ло ха ла, на ад ва рот, па-

да ба ла ся, што я ма гу раз ві вац ца, 

па зна ваць штось ці но вае.

— У ва шым спар тыў ным лё се 

вя лі кую ро лю ады гра ла пер шы 

трэ нер Лю боў Ня мко ва, з якой вы 

пра цу е це ра зам да гэ та га ча су...

— Я лі чу, што пер шы трэ нер — 

гэ та так са ма адзін з баць коў, які 

дае та бе да ро гу ў жыц цё. Бо ў 

дзя цін стве мы не заў сё ды ве-

да ем, кім хо чам стаць, жа дан ні 

мя ня юц ца, уз ні кае блы та ні на, а 

ка лі ў ця бе ёсць лю бі мая спра ва 

і на стаў нік, які мо жа пад ка заць, 

па ра іць, да па маг чы, з яко га ты 

бя рэш прык лад, то гэ та вель мі 

вя лі кая зна ход ка. Мне па шан-

ца ва ла з трэ не рам. Ка лі я ста-

ла зай мац ца, ад ра зу зра зу ме ла, 

што па він на быць спарт смен кай. 

Мне па да ба ла ся ў нас на ба зе, 

бо там бы ла вель мі ся мей ная ат-

мас фе ра, мы ўсе бы лі пры яз ныя, 

усе да па ма га лі адзін ад на му. Я 

вель мі ўдзяч ная свай му трэ не ру, 

яна да па маг ла мне спра віц ца з 

мно гі мі цяж кас ця мі і ста ла на ват 

ма ёй хрос най ма ці. Мы пра цу ем 

ужо 25 га доў ра зам, і за гэ ты час 

я ні ко лі не ба чы ла сэн су мя няць 

трэ не ра, та му што ў мя не ўсё 

атрым лі ва ец ца. Ка лі штось ці не 

атрым лі ва ец ца, мы аба вяз ко ва 

ра зам гэ та раз бі ра ем і ста ра ем ся 

знай сці ней кі кам пра міс.

«Са мае скла да нае — 
гэ та раз рыў з дзі цем»

— Бу ду чы ў спор це, вы не па-

ба я лі ся на ра дзіць дзі ця і на час 

спы ніць сваю кар' е ру.

— У кож на га спарт сме на, на-

пэў на, бы вае та кі пе ры яд, ка лі ты 

зай ма еш ся сва ёй спра вай, але 

ўжо не атрым лі ва еш ад яе за да-

валь нен ня, не ве да еш, што лепш, 

ці хо чаш ты пра цяг ваць, ці трэ ба 

знай сці ў жыц ці штось ці ін шае. 

У мя не на стаў ме на ві та та кі пе-

ры яд. Я га ня ла ся, бы лі ме да лі, 

але пе ры я дыч на я за да ва ла са бе 

ад но пы тан не: у чым сэнс май го 

жыц ця, ка лі гэ тыя ме да лі ўжо не 

пры но сяць мне за да валь нен ня? 

Я пры хо дзі ла да до му, але ўвесь 

час бы ло не як са мот на ў ду шы. 

У вы ні ку прый шла да та го, што 

мне ўжо па ра быць ма май, і вы-

ра шы ла ся на гэ та. За ця жа ра ла, 

ска за ла пра гэ та трэ не ру, яна мя-

не пад тры ма ла. Пер ша па чат ко ва я 

яшчэ тро хі трэ ні ра ва ла ся, тры ма ла 

ся бе ў фор ме, а по тым у мя не паў-

ста ла пы тан не, ці вар та ўво гу ле 

вяр тац ца ў спорт. Трэ нер па ра і ла 

атрым лі ваць за да валь нен не ад ця-

жар нас ці, а ўжо пас ля на ра джэн ня 

дзі ця ці вы ра шыць, ці ха чу я пра-

цяг нуць сваю кар' е ру. Пазней маё 

вяр тан не пад тры ма ла кі раў ніц тва, 

да та го ж хут ка стар та ва лі Еў ра-

пей скія гуль ні, і я па ду ма ла, ча му б 

не вы сту піць у ся бе до ма, маг чы-

ма, усё атры ма ец ца.

— Вяр нуц ца бы ло скла да на?

— Аб са лют на не. Бу ду чы ця жар-

най, да апош ніх дзён я па доў гу ха-

дзі ла, ру ха ла ся, ста ра ла ся чымсь ці 

ся бе зай маць. Па ча ла трэ ні ра вац ца 

праз ме сяц пас ля ро даў, га то вая да 

гэ та га бы ла і фі зіч на, і ма раль на. 

Ка лі ча ла век ад па чыў і з но вы мі 

сі ла мі, з но вым пры лі вам вяр нуў ся, 

на ад ва рот уз ні кае ней кая ста ран-

насць, ця бе ні чо га не спы няе. У ду-

шы я ад чу ваю ся бе лі да рам, та му, 

ка лі вы яз джаю на трэ ні роў ку, ве-

даю, што ўсё атры ма ец ца. Прытым, 

ка лі ты вяр та еш ся і ба чыш, што па 

ўзроў ні не здаў, гэ та на дае сіл. Са-

мае скла да нае для мя не — гэ та 

раз рыў з ма лень кім дзі цем, за раз 

Тэі год і ме сяц. Я ад' яз джаю лі та-

раль на на па ру дзён, пры яз джаю 

і ба чу, што дач ка ўжо пад рас ла, а 

мя не не бы ло по бач — гэ та вель мі 

цяж ка. Тэя ўжо ўсё ра зу мее і мя не 

не ад пус кае, ка лі ра ней я яе па кі-

ну ла на сяст ру, ба бу лю, дзя ду лю і 

па еха ла, то ця пер яна хо дзіць за 

мной, про сіц ца на ру кі. На трэ ні роў-

ку пры хо дзіц ца ўця каць з ха ты. Але 

па коль кі шлях пра цяг ва ец ца, трэ-

ба зна хо дзіць ней кія кам пра мі сы і 

для мя не, і для дзі ця ці, спра ба ваць 

усё гэ та су мяс ціць. Ця пер гэ та бу-

дзе ўжо больш скла да на, та му што 

Тэя рас це, па тра буе на шмат больш 

ува гі. Мне ўвесь час трэ ба штось ці 

для яе пры дум ваць, ку дысь ці ва-

дзіць, трэ ба тры маць ся бе ў то ну се, 

быць ма май-за паль ніч кай.

— З на ра джэн нем дач кі да вя-

ло ся ка рэк та ваць свой геа гра-

фіч ны гра фік пад рых тоў кі?

— У па чат ку се зо на мы звы чай-

на трэ ні ру ем ся ў Тур цыі, бо ту ды 

не па трэб на ві за для дзі ця ці, для 

мя не гэ та бы ло лёг ка, та му што я 

прос та бра ла Тэю з са бой. За раз, 

ка лі ста іць пы тан не аб пад рых-

тоў цы на ся рэд ня гор'і, ста но віц ца 

больш скла да на. Ка лі з да ку мен-

та мі ўсё атры ма ец ца, то яна бу дзе 

пра цяг ваць ванд ра ван не з ма май. 

Што да ты чыц ца сур' ёз ных спа бор-

ніц кіх го нак, то на ней кі пе ры яд 

нам прый дзец ца па быць па асоб ку, 

бо на вя лі кую доў гую гон ку я не 

зма гу ўзяць дач ку з са бой.

— Тэя ўжо ра зу мее, што яе 

ма ма пе ра мож ца?

— Заў сё ды, ка лі я пры яз джа ла 

да до му са спа бор ніц тваў, пры во-

зі ла ёй ме даль кі і звя за ныя кла ла 

іх у цац кі. Бо ма ма ж сы хо дзіць, 

та му па він на рас тлу ма чыць, ча му. 

Я пры но шу ёй ме даль і тлу ма чу, 

што мы з ёй яе сён ня за слу жы лі. 

Ця пер яна ўжо ак тыў на па ча ла на-

дзя ваць іх на шыю, за ўва жаю, што, 

ка лі ба чыць ве ла сі пе дыст ку, па чы-

нае га ва рыць, што гэ та ма ма.

— Як вы ад рэ агу е це, ка лі Тэя 

за хо ча прай сці ваш шлях?

— Пер ша па чат ко ва я не ха це-

ла б, каб яна вы бра ла та кую цяж-

кую спра ву для ся бе. Хоць, вя до ма, 

было б добра, калі б Тэя зай ма ла ся 

ней кім ві дам спор ту, гэ та трэ ба для 

раз віц ця дзі ця ці. Але, на пэў на, я не 

ха це ла б, каб яна бы ла ме на ві та 

ве ла сі пе дыст кай, бо гэ та траў мы, 

па дзен ні, бу дуць па ста ян ныя пе-

ра жы ван ні. Ду маю, што для мя не 

гэ та бу дзе, як дру гі раз па чаць сваю 

кар' е ру зноў. Вя до ма, ка лі яна абя-

рэ ве ла спорт, я не ста ну па пя рок і 

не ска жу: «Не, ты не па він на». Бу ду 

пад трым лі ваць яе ў лю бых па чы-

нан нях. Мая ма ма, да рэ чы, так са ма 

спа чат ку не ха це ла, каб я зай ма ла-

ся ве ла спор там, а вось та та заў сё-

ды быў «за».

«Ра бо та ідзе на лі да ра»
— Вер нем ся да ве ла спор ту, 

што вам блі жэй, трэк ці ша ша?

— Ду ша ра ду ец ца больш на 

ша шы, та му што гэ та пей за жы, 

рэ льеф, але за тое на ша шы ты не 

атрым лі ва еш та кой хут ка сці, як на 

трэ ку, гэ та прос та вы бух — вель мі 

за цяг вае. Ці ка ва быць усю ды.

— Якія ад рэз кі вам больш па-

да ба юц ца — га рад скія або за га-

рад ныя?

— Ці ка ва ехаць па го ра дзе, гэ-

та зві ліс тыя пры го жыя ву лі цы, усё 

ажыў ле нае, і та бе не як ве ся лей 

кру ціц ца, так са ма гэ та доб ра для 

раз віц ця і па пу ля ры за цыі ве ла-

спор ту, бо ця бе ба чаць лю дзі. А за 

го ра дам ты адзін ся род дрэў.

— Час та ў ве ла спор це пры-

хо дзіц ца пра ца ваць не толь кі на 

ся бе, але і на ка ман ду.

— У прын цы пе, ка лі ідзеш зай-

мац ца ве ла спор там, ты пер ша па-

чат ко ва па ві нен ра зу мець, што 

гэ та 100 % ка манд ны від спор ту. 

Сён ня ра бо та ідзе на лі да ра, усё 

роў на, ты гэ та ці хтось ці ін шы, ад 

гэ та га за ле жыць, па-пер шае, рэй-

тынг тва ёй ка ман ды, ку ды мы ад-

бя ром ся і як па е дзем на на ступ ных 

гон ках. Тут усе па він ны дак лад на 

ра зу мець, што гэ та ка ман да, сён-

ня раў ні на, мы «раз во зім» ад на го, 

заўт ра — го ры, ёсць ін шы лі дар. 

Гэ та нар маль на.

— Які ты тул для вас ця пер са-

мы важ ны?

— Знач ны пос пех — «зо ла та» 

і «брон за» Еў ра пей скіх гуль няў, а 

так са ма, вя до ма, маё зван не чэм-

пі ён кі све ту. Гэ та вель мі важ на для 

мя не. Ха це ла ся б, вя до ма, мець 

ней кую ўзна га ро ду з Алім пій скіх 

гуль няў, што, на пэў на, са мая га лоў-

ная мэ та для лю бо га спарт сме на.
Фота з асабістага архіва гераіні.

Тац ця на Ша ра ко ва на ра дзі ла ся ў Ор шы, у сям'і чы гу нач ні каў, 

але не пай шла па шля ху баць коў, вы браў шы спорт. Пер шы 

трэ нер Лю боў Ня мко ва ад ра зу раз гле дзе ла ў ма лень кай 

Та ні вя лі кае імк нен не і лі дар скія якас ці і ста ла для Ша ра ко вай 

не толь кі трэ не рам на 25 га доў, але і хрос най ма ці. Прай шоў-

шы ў юным уз рос це пад рых тоў ку ў прэ стыж ным спар тыў ным 

цэнт ры ў Швей ца рыі, Тац ця на ўсё роў на вяр ну ла ся ў Бе ла русь.

Чэм пі ён ка све ту і Еў ра пей скіх гуль няў Тац ця на ША РА КО ВА: «НА ТРЭ НІ РОЎ КУ 
ПРЫ ХО ДЗІЦ ЦА ЎЦЯ КАЦЬ З ХА ТЫ»

Пра тое, як быць ма май-пе ра мож цай

«Пер шы трэ нер — 
гэ та так са ма адзін з баць коў, 
які дае та бе да ро гу ў жыц цё».


