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— Зра зу ме ла, што спорт — гэ та не толь кі 
ўзна га ро ды, апла дыс мен ты гле да чоў, сла-
ва, але і ня ўда чы, рас ча ра ван ні, не рэа лі за-
ва ныя маг чы мас ці...

— Не ма гу ска заць, што цал кам ска рыс та-
ла ся ў гім нас ты цы сва ім па тэн цы я лам. Маг-
ла б, верагодна, да біц ца і боль ша га. Ад нак 
іс на ва лі пэў ныя рэа ліі, праз якія не маг чы ма 
бы ло «пе ра ско чыць» так, як у гім нас тыч най 
кам бі на цыі. На прык лад, гэ та ця пер ужо нор-
ма ў мно гіх ві дах спор ту, што спарт смен едзе 
на спа бор ніц твы са сва ім трэ не рам. А пад час 
пад рых тоў кі да та кій скай Алім пі я ды 1964 го-
да бы ло інакш. Рэ наль да Кны ша на збо ры 
не ўзя лі — лі пень, жні вень, ве ра сень і па ло ву 
каст рыч ні ка я зай ма ла ся прак тыч на са ма. 
Ме то ды ка трэ ні ро вак кар ды наль на ад роз ні-
ва ла ся ад той, што бы ла ў нас з Рэ наль дам 
Іва на ві чам. Гэ та як у шко ле, ка лі пас ля ад на го 
на стаў ні ка ў клас пры хо дзіць ін шы. Зда ва ла-
ся б, пра гра ма ад на і тая ж, ад нак для вуч няў 
зу сім не ад ноль ка ва.

— Тым не менш ме на ві та ва ша вя лі кая 
за слу га ў тым, што збор ная СССР за ва я ва-
ла на Алім пій скіх гуль нях у То кіа ка манд нае 
«зо ла та»...

— Не трэ ба ра біць з мя не ге роя, але вазь-
му на ся бе сме ласць ска заць, што мая за слу-
га ў пе ра мо зе са вец кай ка ман ды са праў ды 
ёсць. Уя ві це са бе сі ту а цыю. На дру гі дзень 
спа бор ніц тваў мы вый шлі, прай гра ю чы чэш-
кам 0,7 ба ла. Пер шы сна рад — бру сы. Усе 
мы пра ца ва лі з маг нэ зі яй, і толь кі Та ма ра 
Ма ні на ёй не ка рыс та ла ся — ру кі і жэрд кі ў 
яе па він ны бы лі быць без гэ та га срод ку. А я 
раз мі на ла ся за ёй. Па ды хо джу да бру соў: раз 
«з'яз джаю» з жэр дак, дру гі... Пас ля трэ цяй 
ня ўда чы вы ра шы ла зра біць раз мін ку ў кан-
цы вы дзе ле на га ча су, атры маў шы маг нэ зію. 
Па гля дзе ла на тры бу ну — Рэ нальд Іва на віч 
(ён там ту рыс там ся дзеў) па кру ціў паль цам 
ка ля скро ні. Маў ляў, глуп ства раб лю. Так і 

ака за ла ся: час на раз мін ку скон чыў ся, і я не 
па спе ла па трэ ні ра вац ца. А да лей...

Пер шая дум ка пе рад па чат кам вы ступ-
лен ня на бру сах у мя не бы ла та кая: за лік 
ідзе па пя ці спарт смен ках з шас ці, і ка лі 
я прак ты ка ван не за ва лю, то ка ман ду вы-
цяг нуць ін шыя. Але тут... Пер шай вы сту пае 
Люд мі ла Гро ма ва — па дае. У Та ма ры Ма-
ні най — так са ма ня ўда ча. Шмат страч ва ем 

у ба лах і пра ва на па мыл ку ўжо ня ма. Па-
ды хо дзіць мая чар га. Гэ та быў адзі ны вы-
па дак у ма ёй спар тыў най бія гра фіі, ка лі я 
вый шла да сна ра да і вель мі доў га пе рад ім 
ста я ла, бо... не ба чы ла жэр дак. Та кое бы ло 
хва ля ван не. Не за ся бе — за ка ман ду, бо ў 
вы пад ку і май го зры ву шан цаў на пе ра мо гу 
ў нас ужо не за ста ва ла ся. І я зра бі ла сваю 
кам бі на цыю, як трэ ба.

ЗМА ГАЦ ЦА І ШУ КАЦЬ, 
ЗНАЙ СЦІ І НЕ ЗДА ВАЦ ЦА

— Хтось ці з бліз кіх пай шоў па Ва шых 
спар тыў ных сля дах?

— Не.
— Не шка ду е це?
— А на вош та? У кож на га па ві нен быць свой 

жыц цё вы шлях, і свае «шыш кі» трэ ба на бі ваць 
са мім.

— А як аба зна чы це сваё жыц цё вае крэ-
да?

— Я шмат чы та ла і чы таю ця пер. Му сіць, 
мне вель мі бліз кі зна ка мі ты дэ віз з кні гі Ве ні-
я мі на Ка ве ры на «Два ка пі та ны»: «Зма гац ца 
і шу каць, знай сці і не зда вац ца». Па мя таю, 
на збо рах пе рад та кій скай Алім пі я дай у мя не 
ні як не атрым лі ваў ся мой пе ра лёт на бру сах: 
па дзен не за па дзен нем. Рэ нальд Іва на віч 
(хоць мя не і ад да лі ін ша му трэ не ру, у той 
дзень ён усё ж пры ехаў) ска заў мне вы кі нуць 
гэ ты эле мент з пра гра мы, бо ста я ла за да ча 
тра піць у ка ман ду. Але я ад мо ві ла ся ра біць 
прак ты ка ван не менш скла да ным і ўсё ж яго 
вы ка на ла.

Вы шэй па мя нё ны дэ віз важ ны не толь кі ў 
спор це, а ў роз ных жыц цё вых сі ту а цы ях. Ка-
лі нех та з ма іх сту дэн таў ава ло даў не толь кі 
тэ о ры яй і ме то ды кай фі зіч най куль ту ры, але 
і сфар мі ра ваў ся як асо ба, да стой ны ча ла век, 
бу ду лі чыць сваю вы клад чыц кую ра бо ту не-
да рэм най. Да рэ чы, мае вуч ні, пра цу ю чы ця-
пер у роз ных на ву чаль ных уста но вах, час та 
за пра ша юць мя не на су стрэ чы ўжо са сва і мі 
вы ха ван ца мі. А не ка то рыя тэ ле фа ну юць, каб 
прос та па га ва рыць па шчы рас ці. Та кія ад но сі-
ны да ра го га вар тыя.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by
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ЗА КАМ ПА НІЮ З СЯБ РОЎ КА МІ»
на Гро дзен шчы не
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ПРАЗ ГА ЛА ВУ СКОК НУЦЬ, АЛЕ І ВЫ ШЭЙ»ПРАЗ ГА ЛА ВУ СКОК НУЦЬ, АЛЕ І ВЫ ШЭЙ»
ПРА СПОРТ, АД НО СІ НЫ І СПЕ ЦЫ ФІ КУ ЖА НО ЧА ГА КА ЛЕК ТЫ ВУ
шко дзі ла б трэ ні ра вац ца ра зам, дзяў чын кі б 
цяг ну лі ся, а хлоп чы кі на бы ва лі ўпэў не насць.

— Трэ не рам так са ма па ві нен быць муж-
чы на?

— На мой по гляд, толь кі муж чы на. Жан чы-
на, як пра ві ла вель мі жорст кая, а нам па трэб на 
і пу га, і пер нік. Тут, на пэў на, яшчэ спра ва ў 
псі ха ло гіі, ва ўспры ман ні. Муж чы на змо жа рас-
тлу ма чыць сі ту а цыю дву ма сло ва мі, жан чы не 
спат рэ біц ца ча ты ры. Акра мя та го гу лец-жан чы-
на яшчэ бу дзе ся дзець і да каз ваць свой пункт 
гле джан ня трэ не ру-жан чы не, муж чы на спы няе 
гэ та ад ным по зір кам.

— На пэў на, і кан флік ты бы ва юць ня рэд ка 
ў жа но чым ка лек ты ве?

— Вя до ма, да та го ж, ка лі ў муж чын яны не 
пе ра но сяц ца на по ле, то ў жан чын гэ та мо жа 
лёг ка зда рыц ца. Дзяў ча ты не за бы ва юць свар кі 
так хут ка, як хлоп цы, та му гэ та мо жа ад бі вац ца 
на гуль ні. Я заў сё ды ка за ла сва ім на пар ні цам: 
вы мо жа це не на ві дзець мя не за тое, што я ка жу 
вам праў ду ў во чы, мо жа це на огул не ві тац ца са 
мной на ву лі цы, але ка лі мы вы хо дзім на по ле, 
то па він ны быць ад ной ка ман дай.

— Вы за раб ля е це фут бо лам?
— Гэ та вель мі скла да на зра біць у нас у кра-

і не, але ў двух клу бах — мож на, не бу ду іх на-
зы ваць. У ка ман дзе, дзе гу ляю я, лепш мець 
дзве пра цы. Ра ней я, на прык лад, пад за раб ля ла 
ма са жам, да па ма га ла ма ме па біз не се.

«У жыц ці ў мя не ста яў вы бар: 
спорт або ад но сі ны»

— Ча му вы ўво гу ле вы бра лі фут бол?
— Між шко ла мі бы лі спа бор ніц твы, трэ нер 

прос та прый шоў да нас на фіз куль ту ру, каб 
ада браць ту ды дзяў чы нак. Я, вя до ма, па га-
дзі ла ся, та му што мне па да ба ла ся бе гаць, а 
з мя чом, ду маю, паз ней ужо на ву чу ся. По тым 
мой трэ нер прый шоў да ма мы пра сіць, каб яна 
ад да ла мя не ў сек цыю, яна па сла ла яго ку ды 
да лей, ска за ла — «не пу шчу». Яна, да рэ чы, да 
гэ та га ча су су праць, толь кі я не ра зу мею ча му. 
У дзя цін стве я га ва ры ла, што іду ў шко лу, а 

са ма бег ла на трэ ні роў ку. Мне па да ба ла ся з 
па ца на мі па пі хац ца, па на гах ім улу піць, ка лі 
та бе 13 га доў, пад нож ку па ста віць — гэ та ж 
шчас це.

По тым тра пі ла ў ма лод шую ка ман ду «Баб-
руй чан кі», се зон там па трэ ні ра ва ла ся, і мя не 
за бра лі ў ста рэй шую. Так з 94-га го да па ча ла ся 
мая кар' е ра пад кант рак там, пер шая зар пла та, 
за якую я ку пі ла са бе кра соў кі.

— У дзя цін стве бы лі ху лі ган кай?
— Так, з па ца на мі рас ла, гэ та вы хоў вае.
— А ця пер та кі не зу сім жа но чы род дзей-

нас ці на клад вае ад бі так на ад но сі ны з про-
ці лег лым по лам?

— На огул, я не ка жу муж чы нам пра тое, 
што фут ба ліст ка, ка жу, што так прос та зай-
ма ю ся спор там для ся бе, бе гаю. Ка лі яны да-
вед ва юц ца пра маю пра фе сію — ад ра зу ін шае 
стаў лен не, гэ та звы чай на за кан чва ла ся ад ным 
спат кан нем. Мне трап ля юц ца муж чы ны, якія 
не вель мі лю бяць фут бол, асаб лі ва жа но чы. 
Не каль кі ра зоў у жыц ці ста яў вы бар: спорт або 
ад но сі ны, і я заў сё ды вы бі ра ла фут бол.

— За раз ва ша сэр ца сва бод нае?
— Не, у мя не ёсць дру гая па ло ва і я вель мі 

шчас лі вая. Ён не спарт смен і ні як не звя за ны з 
гэ тым ро дам дзей нас ці. Я заў сё ды ка за ла: ка лі 
ты фут ба ліст, то дак лад на не мой муж чы на. Я ж 
іх ве даю, на вош та ў сям'і два фут ба ліс ты? Мы ж 
ні ко лі не зной дзем кроп ку су да кра нан ня.

«Я ўсё ўмею ра біць, 
на ват пліт ку клас ці»

— Вы на ра дзі лі дзі ця, вяр ну лі ся ў фут-
бол, і ва ша кар' е ра пай шла ўга ру. Як так 
атры ма ла ся?

— У 2008 го дзе мя не за пра сі лі ў «Ва ро неж», 
на той мо мант я ўжо ме ла два «срэб ры» і ад ну 
«брон зу» чэм пі я на ту Ра сіі, чэм пі ён скія ты ту лы 
Бе ла ру сі і Ка зах ста на. Та му, ня гле дзя чы на 
тое, што ў Ва ро не жы вель мі моц ная ка ман да, 
ад мо ві ла ся, вы ра шы ла, што мне хо піць. Праз 
два га ды на ра дзі ла дзі ця, і так атры ма ла ся, 
што ме сяц жы ла з ім зу сім ад на. Та му вы ра-

шы ла па тэ ле фа на ваць Мі ка лаю 
Фё да ра ві чу Ка сат кі ну (трэ нер 
баб руй ска га клу ба), спы таць, ці 
мож на прый сці на трэ ні роў ку. 
Ён да зво ліў, і я да гэ та га ча су 
яму за гэ та вель мі ўдзяч ная.

Прый шла на трэ ні роў ку, а 
ўжо на на ступ ны дзень вый шла 
гу ляць у асноў ным скла дзе, 
праў да, пра вя ла на по лі толь кі 
адзін тайм — пас ля ро даў прай-
шоў уся го ме сяц, та му ар га нізм 
быў яшчэ не зу сім га то вы да та-
кіх на гру зак. Іо сіф у гэ ты час быў 
по бач з по лем, спаў у ка ляс цы.

У на ступ ным се зо не (2011 год) 
я ўжо бы ла леп шым гуль цом у 
ка ман дзе, у 2012-м ста ла леп-
шай на па да ючай кра і ны.

— Рас ка жы це пра Іо сі фа?
— Май му дзі ця ці за раз 5 га-

доў, бы вае, ба чу ў ім ся бе. Сын 
ска заў, што бу дзе ва ра та ром, я 
бы ла ў шо ку. Год на га гал кі пе ра 
вы рас ціць вель мі скла да на, яны ж зу сім ін шыя 
лю дзі, каб быць ва ра та ром, трэ ба ім на ра дзіц-
ца. Ка лі Іо сіф абя рэ спорт, я, вя до ма, не бу ду 
су праць, але ўсё роў на па вя ду яго яшчэ ў ад ну 
да ро гу. Я ба чы ла ў жыц ці толь кі адзін шлях 
— спорт, ха чу каб ён змог і ма шы ну ад ра ман-
та ваць і каб кні гі чы таў.

— Не здзіў лю ся, ка лі вы і са мі муж чын-
скі мі на вы ка мі ва ло да е це.

— Ка лі ча ла век та ле на ві ты — то ва ўсім, не 
толь кі бар шчы ва рыць, шыць або жанг лі ра ваць. 
Ка лі ра за брац ца, то я ўсё ўмею ра біць, на ват 
пліт ку клас ці, шпа ле ры кле іць, гэ та ў мя не ад 
ма мы. Але дзяў чын кам не вар та па каз ваць та-
кія здоль нас ці.

— А што ты чыц ца жа но чых за ня ткаў?
— Я ўмею шыць, вось ня даў на лі пуч кі Іо сі-

фу на ба са нож ках пе ра шы ва ла, га тую час та. 
У асноў ным га тую тое, што па да ба ец ца ма ёй 
сям'і: га луб цы, боршч, кал ду ны. На гі та ры ўсё 
жыц цё ма ру на ву чыц ца іг раць, люб лю спя ваць 
у ка ра о ке.

— Што спя ва е це?
— Мно гія пес ні Ры го ра Леп са люб лю, Мі-

ха і ла Ба яр ска га «Зя лё на во кае так сі» — гэ-
та на огул вы дат на. Я, ка лі бы ла ў Егіп це, 
вый гра ла кон курс і ста ла міс га тэ ля, з гэ тай 
на го ды ў мя не там быў бе не фіс, ве ча рам я 
тры га дзі ны спя ва ла, пас ля ча го па ды хо дзі лі 
лю дзі, і за меж ні кі і на шы, дзя ка ва лі. Ар га ні-
за та ры на ват пра па на ва лі за ста вац ца пра ца-
ваць ані ма та рам, але я не ве даю анг лій скай 
мо вы (смя ец ца).

— На за вяр шэн не рас ка жы це пра свае 
пла ны.

— За кан чваць з фут бо лам я не збі ра ю ся, як 
ка жуць муж чы ны — яшчэ па пы лю. У мя не не 
ха пае пят нац ца ці ра зо ва га чэм пі ён ства, та му 
ха це ла б за цвер дзіць усе гэ тыя ты ту лы і перш 
за ўсё да ка заць са бе, што жан чы на мо жа не 
толь кі праз га ла ву скок нуць, але і вы шэй.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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