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* * *
— Ка ця, ад па чы нак за-

кан чва ец ца. Як вы яго пра-

вя лі?

— Шы коў на! Я вель мі 

даў но так доў га не бы ла 

до ма ў Мін ску з баць ка мі і 

сям' ёй. Мне зда ец ца, прай-

шоў ты дзень з та го мо ман-

ту, як скон чыў ся се зон, але 

лі та раль на праз ты дзень у 

мя не ўжо пач нец ца но вы. 

Ад па чы нак атры маў ся вя лі-

кі — прак тыч на тры ме ся цы, 

але ле та пра ля це ла вель мі 

хут ка. За гэ ты час я вы ка-

на ла пра гра му мак сі мум, 

пра вя ла час з сям' ёй, з'ез-

дзі ла на мо ра, зра бі ла са бе 

не вя лі кую эк скур сію ў Рым, 

ра зам з тым трэ ні ра ва ла ся і 

ўдзель ні ча ла ў роз ных ме ра-

пры ем ствах ад Фе дэ ра цыі 

бас кет бо ла.

— Мяр ку ю чы па ва шых 

сац сет ках, ха па ла і эк-

стры му... Вы па спра ба ва лі 

сплаў на бай дар ках.

— Так, там бы ло столь кі 

ка ма роў, што для мя не гэ та 

ака за ла ся са праў ды эк стрэ-

маль на. Я ўжо не каль кі га-

доў пра сі ла сваю стры еч ную 

сяст ру ўзяць мя не з са бой, 

яны хо дзяць у та кія па хо ды 

на тыд ні, але я ха це ла неш та 

лё гень кае, на дні два. І вось 

на рэш це ад бы ло ся. На огул, 

не ма гу ска заць, што заў сё-

ды люб лю ак тыў на ад па чы-

ваць, бы лі дні, ка лі я ад чу ва-

ла ся бе стом ле най ці прос та 

не бы ло на строю, та ды ва ля-

ла ся до ма з са ба ка мі.

— Не за бы ва лі вы і пра 

трэ ні роў кі.

— Так, пра ца ва ла пад кі-

раў ніц твам май го трэ не ра 

Тац ця ны Ла вец апош нія два 

ме ся цы. Ка лі бы ла ў Мін ску, 

за ня ткі пра хо дзі лі шэсць ра-

зоў на ты дзень па дзве, дзве 

з па ло вай га дзі ны. Не вар-

та пры бі раць трэ ні роў кі ў 

ад па чын ку з жыц ця лю бо га 

спарт сме на, ка лі на пе ра дзе 

ў ця бе яшчэ се зон, гэ та за-

клад вае фі зіч ную ба зу, якая 

аба вяз ко ва спат рэ біц ца.

З-за та го, што ў мя не не 

бы ло гуль няў са збор най, гэ-

тым ле там я па гля дзе ла, ма-

быць, усе мат чы ма ла дзёж-

ных ка ман даў, ра ней на гэ та 

не бы ло ча су, ды і жа дан ня, 

ка лі шчы ра. Але чэм пі я нат 

све ту да 17 га доў пра во дзіў ся 

ў Мін ску ўпер шы ню за 32 га-

ды, не ха дзіць ту ды бы ло б 

не як ня пра віль на. Мне бы ло 

ці ка ва па гля дзець і на на шых 

дзяў чат, і на ін шыя еў ра пей-

скія і аме ры кан скія ка ман ды, 

гэ та зор кі, якія праз ча ты ры-

пяць га доў бу дуць гу ляць у 

да рос лых лі гах.

— Са мі па бас кет бо ле 

за су ма ва лі?

— Так, ужо хут чэй ха чу 

ака зац ца ў ка ман дзе, усё ж 

та кі гэ та мая лю бі мая гуль-

ня, гэ та тое, што мне па да-

ба ец ца.

* * *
— Мі ну лы се зон вы пра-

вя лі ў ту рэц кім «Ха таі», 

пас ля ча го пра цяг ну лі па-

гад нен не яшчэ на год, гэ-

та зна чыць, вас усё за да-

валь няе ў Тур цыі?

— Так, чэм пі я нат клас ны, 

адзін з най мац ней шых у Еў-

ро пе. Кра і на мне па да ба ец-

ца, з клу бам мы ра зу ме ем, 

што хо чам ад но ад ад на го, 

у пэў ным пла не да вя ра ем 

ад но ад на му. У нас доб рае 

су пра цоў ніц тва.

— Што да ты чыц ца са-

мой кра і ны, жыць там вам 

кам форт на?

— Цал кам. Са мае ня-

звык лае бы ло тое, што 

тур кі на столь кі та ва рыс кія 

і доб ра зыч лі выя. Стэ рэа ты-

пы аб гэ тай на цыі, як ака за-

ла ся, зу сім ін шыя. Маў ляў, 

усе жан чы ны там хо дзяць 

у хі джа бах, а муж чы ны-му-

суль ма не прос та ты ра ны. 

На са май спра ве гэ та не 

так. Вя до ма, ёсць ню ан сы. 

На дру гі дзень зна ём ства 

яны мо гуць ка заць, што ты іх 

сяст ра, як усё вы дат на і што 

мы заў сё ды бу дзем ра зам, 

а праз тры дні ўся гэ тая лю-

боў за кан чва ец ца. Я прай-

шла праз гэ та яшчэ ў пер шы 

свой пры езд у Тур цыю, ка лі 

мя не зволь ні лі з клу ба, та му 

адэ кват на стаў лю ся да та кіх 

іх ад но сін.

— Го рад, у якім гу ля е-

це, зна хо дзіц ца за 30 хві-

лін яз ды ад Сі рыі, на пэў на, 

вы ве да лі пра гэ та, пад піс-

ва ю чы кант ракт.

— Так, але та ды я хва ля-

ва ла ся больш не пра Сі рыю, 

у Ан ка ры на той мо мант як-

раз ад бы ваў ся дзяр жаў ны 

пе ра ва рот, ка лі ту ды ўво-

дзі лі вой скі. Праз ты дзень 

я па він на бы ла ля цець 

у Тур цыю. Па тэ ле фа на ваў 

трэ нер: «Ка ця, у нас тут 

пра яз джа юць тан кі, але ты 

пры ля тай, у Ха таі ўсё спа-

кой на». Бы ло, вя до ма, не 

вель мі кам форт на, ты ж не 

ве да еш, мо жа, заўт ра пач-

нец ца вай на.

Апош ні год быў ад нос на 

спа кой ны для нас, адзі нае, 

у Сі рыі ўза рва лі ней кі хім-

за вод, але ка ман ды та ды не 

бы ло ў го ра дзе. Мы пры еха-

лі толь кі праз ты дзень, лю дзі 

ка за лі, што пас ля зда рэн ня 

пяр шы ла ў гор ле, бы ло цяж-

ка ды хаць, ну, вя до ма, ка лі 

мне гэ та рас ка за лі, то і ў мя-

не ў гор ле ста ла пяр шыць. 

(Усмі ха ец ца.)

* * *
— Вы па гу ля лі ў роз-

ных кра і нах і чэм пі я на тах. 

Які пе ры яд сва ёй кар' е-

ры на за вя це са мым па-

спя хо вым і, на ад ва рот, 

ня ўда лым?

— Вы дат ны час у мя-

не ця пер у «Ха таі», дзе я 

доб ра пра яў ляю ся бе як 

гу лец, і пры гэ тым яшчэ 

ка ман да атрым лі вае ме-

да лі, вы хо дзіць у Еў ра лі-

гу. Гэ та вель мі прэ стыж на, 

асаб лі ва ў Тур цыі. Са мы 

стрэ са вы пе ры яд быў, ка-

лі я гу ля ла ў Венг рыі тры 

ме ся цы, мы жу дас на вы-

сту па лі, я не маг ла гу ляць, 

ну вось на огул ні чо га не 

атрым лі ва ла ся. Я ве даю, 

што ўмею гу ляць, што ра-

ней нар маль на гу ля ла, але 

ні чо га не маг ла зра біць у 

той мо мант. Мя не зволь ні-

лі. Пас ля вен гер скай чор-

най пус тэ чы ў мя не з'я ві-

ла ся ту рэц кае сон ца.

— Ва шы баць кі так са-

ма звя за ныя са спор там. 

Яны час та ўплы ва лі на 

ва шу кар' е ру?

— Я, як нар маль ная дзяў-

чы на, ма ла дая іх ні ко лі не 

слу ха ла, гэ та ця пер я ма гу 

па тэ ле фа на ваць ма ме, та ту, 

до ма сес ці і аб мер ка ваць, ці 

вар та пад піс ваць кант ракт, 

што яны ду ма юць пра зме ну 

клу ба і гэ так да лей. Баць кі 

ні ко лі не на вяз ва лі мне свай-

го мер ка ван ня, але я ве да-

ла, што заў сё ды ма гу па пра-

сіць па ра ды. Прос та не ра-

бі ла гэ та га, бо ду ма ла, што 

ра зум ней шая за ўсіх. Баць кі 

гля дзяць усе мае гуль ні па 

ін тэр нэ це, ка лі ў Мін ску, то 

яў ка аба вяз ко вая. Яны ве-

да юць, як я гу ляю, як умею 

гу ляць і як не ўмею.

— Ці мо гуць па сва рыц-

ца пас ля гуль ні?

— Вя до ма. Тэ ле фа ную 

да до му — усё роў на, вый-

гра ла або прай гра ла — і чую 

пы тан ні: «Ча му ты гэ та не 

зра бі ла, а ча му гэ та?» Та та 

заў сё ды з кры тыч на га бо ку 

па ды хо дзіць, ве дае, дзе па-

леп шыць маю гуль ню. Ча-

сам у мя не во ка тор га ец ца, 

та му што я не ха чу гэ та слу-

хаць. Але з уз рос там ста но-

віш ся муд рэй шым, за раз я 

іх слу хаю і чую.

* * *
— Ва шы ба лель шчы-

кі ве да юць пра лю боў да 

та ту і ро вак і са бак. Ад куль 

гэ та?

— Лю боў да са бак паў-

ста ла са з'яў лен нем ма ёй 

са ба кі 10 га доў та му, а вось 

да та ту і ро вак бы ла з юнац-

тва. Пер шая та ту з'я ві ла ся ў 

га доў 19, гэ та ка ці ныя лап-

кі на пля чах. Ця пер у мя не 

ўжо сем та ту і ро вак, са мая 

лю бі мая апош няя, на якой 

на ма ля ва ны мой са ба ка Ды-

зель.

— Ка жуць, што пас ля 

ад ной та ту і роў кі спы ніц-

ца ўжо скла да на...

— Ка лі яе на бі ва юць, та-

бе ба лю ча, але вы хо дзіш, і 

хо чац ца прый сці на на ступ-

ны дзень і зра біць яшчэ. Ка лі 

гэ ты мо мант пе ра жыць, то, 

мо жа, ужо і не зро біш. Але 

я ду маю, на ўрад ці ёсць ча-

ла век, які спы ніў ся на ад ной 

та ту і роў цы. Пас ля апош няй 

мне бы ло так ба лю ча, што, 

ка лі я ад туль вый шла, пай-

шоў, на пэў на, ад ва рот ны 

пра цэс, я ска за ла, што ні ко лі 

больш не зраб лю та ту.

— Вы за вя лі са ба ку ня-

гле дзя чы на пе ра ез ды і 

на ват ней кі час ва зі лі яго 

з са бой па кра і нах.

— Я люб лю са бак, але ця-

пер усім ка жу: не за вод зьце 

жы вёл, па куль не скон чы-

це з бас кет бо лам. Два га ды 

Ды зель быў са мной у Поль-

шчы, пад час ад' ез даў яго 

да гля да ла ад на сям'я з ба-

лель шчы каў на ша га клу ба. 

З імі я па кі да ла са ба ку са 

спа кой най ду шой, мо жа 

быць, хтось ці бу дзе смя яц-

ца, але гэ та як дзі ця: ад даць 

яго ка мусь ці хоць на не каль-

кі дзён вель мі скла да на. По-

тым я спра ба ва ла пе ра вез ці 

Ды зе ля з са бой у Ра сію, але 

ні чо га з гэ та га не вый шла, 

та му што там у мя не быў 

вель мі цяж кі гра фік. Баць кі 

ска за лі: «Не му чай ні ся бе, 

ні са ба ку, ён вы дат на з на мі 

жы ве». І за бра лі Ды зе ля.

— Вы на бі ва е це та ту-

і роў кі з яго вы явай, зна-

чыць, Ды зель стаў для вас 

ужо не чым боль шым, чым 

са ба ка?

— За раз ён жы ве з на-

мі ўжо 10 га доў, гэ та част ка 

на шай сям'і, мы ўжо даў но 

яго так успры ма ем. На ват 

раз маў ляю з ім, а ён мне ад-

каз вае.

* * *
— Ве даю, што вы пра-

хо дзі це дыс тан цый нае 

на ву чан не праз ін тэр нэт і 

лю бі це чы таць.

— Чы таю толь кі тое, што 

мне па да ба ец ца, ка лі не 

спа да ба лі ся пер шых пяць 

ста ро нак кні гі, зна чыць, не 

маё. У мі ну лым се зо не на-

ват ста ві ла пе рад са бой 

та кую за да чу: чы таць ад ну 

кні гу на ты дзень, з усі мі гэ-

ты мі на шы мі пе ра ез да мі яны 

вы дат на за хо дзяць. Ву чы ла-

ся чы таць хут ка, дай шла да 

та ко га, што чы та ла вель мі 

хут ка, але зра зу ме ла, што 

ні чо га не за па мі наю. Апош-

нія па ру га доў кож ная дру-

гая кні га — гэ та аў та бія гра-

фія або рас каз пра жыц цё 

яко га-не будзь спарт сме на ці 

фір му або біз нес. Мне прос-

та ці ка ва, як у лю дзей усё 

гэ та атрым лі ва ец ца.

— Ёсць кні га, якая 

ака за ла на вас асаб лі вы 

ўплыў?

— Са мая пер шая, якую 

я пра чы та ла яшчэ ў дзя-

цін стве, — «Як пе ра стаць 

тур ба вац ца і па чаць жыць» 

Дэй ла Кар не гі. У ёй мож на 

знай сці вель мі шмат фраз, 

якія ця пер лёг ка ўба чыць 

на лю бым ма ты ва цый ным 

сай це. Гру ба ка жу чы, ка лі я 

па ку та ва ла з-за та го, што ў 

мя не не бы ло но вых кра со-

вак, баць кі не маг лі гэ та га 

да зво ліць, ад ной фра зай з 

гэ тай кні гі я маг ла ўсё рас-

тлу ма чыць для ся бе («Я тур-

ба ваў ся, што ў мя не не бы ло 

но вых ча ра ві каў, па куль не 

ўба чыў ча ла ве ка, у яко га не 

бы ло ног»). Яшчэ мне па-

да ба ец ца бія гра фія Ма рыі 

Ша ра па вай, якую яна на пі-

са ла ня даў на. Як ча ла век з 

ча ты рох га доў ішоў да та го, 

каб да сяг нуць ты ту лаў, якія 

мае сён ня, як яна прай шла 

праз до пін га вы скан дал і за-

ста ла ся на шля ху да сва ёй 

мэ ты.

— Вы са мі ні ко лі не ду-

ма лі над тым, каб на пі саць 

аў та бія гра фіч ную кні гу?

— Мне гэ тая ідэя не як 

пры хо дзі ла ў га ла ву: гіс-

то рый пра боль і траў мы ў 

ма ёй кар' е ры дак лад на ха-

пі ла б на кні гу. Але по тым я 

па ду ма ла, што, мо жа, гэ та 

ні ко му не трэ ба.

* * *
— Тро хі пра бас кет бол. 

На ша жа но чая збор ная за-

раз зна хо дзіц ца ў ня прос-

тай сі ту а цыі, як змя ні ла ся 

ат мас фе ра ў ка лек ты ве 

і коль кі трэ ба ча су, каб 

вый сці на ра ней шы ўзро-

вень?

— Ат мас фе ра ў збор най 

ста ла як у клу бе. Ра ней я 

пры яз джа ла і гэ та бы ла 

мая сям'я, мы ўсе рас лі, 

доў га гу ля лі, трэ ні ра ва лі ся 

і жы лі ра зам. За раз я пры-

яз джаю і гэ та толь кі пра ца: 

пры еха ла, ад пра ца ва ла і 

па еха ла да лей у клуб. Хут-

чэй за ўсё, так атрым лі ва-

ец ца, та му што ў збор най 

шмат но вых лю дзей. На-

коль кі маг чы ма ўсім нам 

яшчэ штось ці вый граць? 

Я лі чу, што маг чы ма, вось 

за раз, у 2018 го дзе, ка лі 

ва ўсіх нас бу дзе доб ры 

дзень у пла не гуль ні. На 

мі ну лым чэм пі я на це Еў-

ро пы та кіх дзён не бы ло. 

Ні ў ад ной гуль ні не бы ло 

лёг кас ці, уда чы, та му там 

мы прай гра лі, гэ та за ка на-

мер на. Скла да на ска заць, 

як збор ная ады грае ў ліс-

та па дзе ці ў лю тым. Мы 

ні ко лі не вы сту па лі ста-

біль на пры лю бым скла дзе, 

та му трэ ба па цяр пець, трэ ба 

сыг ры вац ца. Маг чы ма, гэ та 

бу дзе доў гі пра цэс, але без 

чор най па ла сы мы на бе лую 

не вый дзем.

— У ня дзе лю вы ад свят-

ка ва лі дзень на ра джэн ня. 

Што за гэ тыя га ды ўда ло-

ся зра біць і што ў ва шых 

пла нах?

— Коль кі мне? Трыц цаць 

тры? Я шчас лі вая, зай ма ю ся 

лю бі май спра вай, мая сям'я 

по бач. Вы дат ны ва ры янт. 

Што бу дзе да лей? Я спа дзя-

ю ся, што бу ду зай мац ца лю бі-

май спра вай, мая сям'я бу дзе 

по бач і я бу ду шчас лі вая.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Яе пры ход у спорт быў за ка на мер ным: 

баць кі Ка ці па зна ё мі лі ся на бас кет боль най 

пля цоў цы. Сны ці на бы ла част кай на шай 

на цы я наль най ка ман ды ў най леп шыя яе 

ча сы, ка лі Бе ла русь па ды ма ла ся на п'е-

дэс тал чэм пі я на ту Еў ро пы і ўдзель ні ча ла 

ў Алім пій скіх гуль нях. У ка ман дзе Ка ця ры-

на і ця пер, ка лі ўсі мі лю бі мая дрым-цім ужо 

зу сім ін шая. У ня дзе лю ка пі тан бе ла рус кай 

збор най ад свят ка ва ла свой 33-ы дзень на-

ра джэн ня, гэ та і ста ла пад ста вай су стрэц ца 

з вя до май бас кет ба ліст кай і на пя рэ дад ні 

стар ту но ва га се зо на па га ва рыць пра пра-

жы тыя ў спор це га ды, аб мер ка ваць та ту і-

роў кі і да ве дац ца пра яе не ве ра год ную лю-

боў да са бак.

Ка ця ры на СНЫ ЦІ НА:

«Пас ля вен гер скай чор най пус тэ чы 
з'я ві ла ся ту рэц кае сон ца»

«Гіс то рый пра боль 
і траў мы ў ма ёй кар' е ры 
дак лад на ха пі ла б 
на кні гу».

ПРА БАС КЕТ БОЛ, 
ТА ТУ І РОЎ КІ, СА БАК І СІ РЫЮ
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та
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