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«Дзяў ча ты 
вель мі агрэ сіў ныя, 
па чуц ця спа га ды ня ма»

— Ка ця ры на, пер шы чэм пі я-

нат све ту па бок се ад ра зу стаў 

для вас ме даль ным. За да во ле-

ныя са бой?

— Я лі чу, што за ка рот кі пе ры-

яд пад рых тоў кі па ка за ла мак сі мум 

та го, што ма гу зра біць на сён няш ні 

мо мант. Але гэ та не мя жа, я толь кі 

ву чу ся. У ней кай сту пе ні за да во-

ле ная тур ні рам, та му што ста ла 

больш кам форт на ад чу ваць ся бе 

на рын гу, для мя не гэ та важ на. Ні-

ко га на га мі ўжо не б'ю (усмі ха ец-

ца), пры вы каю да пра вілаў.

Пас ля чэм пі я на ту све ту да ве-

да ла ся, што ў мя не пе ра лом ру кі, 

ад чу ла хруст яшчэ пад час па ядын-

ку, по тым з'я віў ся боль. Ака за ла-

ся, што траў му атры ма ла яшчэ за 

два тыд ні да чэм пі я на ту све ту на 

збо рах у Стай ках. Та ды док тар па-

гля дзеў ру ку, усё бы ло нар маль на, 

але ака за ла ся, што гэ та быў сур'-

ёз ны пе ра лом, кос ці не ра зы шлі ся, 

а ўпі лі ся ад на ў ад ну і зру шы лі ся 

пад вуг лом. Ура чы ка жуць, што ця-

пер ужо поз на штось ці ра біць, у 

тым лі ку ла маць кос ці зноў, ней кі 

час да вя дзец ца па ха дзіць з лан-

гет кай, а за тым зноў пры сту пім да 

трэ ні ро вак.

— Ме даль на чэм пі я на це све-

ту ў пе рад алім пій скі год заў сё-

ды дае пэў ныя над зеі. Крыўд на, 

што ва га, у якой вы вы сту па е це, 

па куль не ўва хо дзіць у алім пій-

скую пра гра му?

— Я час та ду маю на конт алім-

пій скай ва гі. Чыс та тэ а рэ тыч-

на ма гу схуд нець да па трэб ных 

73 кілаграмаў і тра піць на Гуль-

ні, але што ад мя не за ста нец ца... 

Бу ду на рын гу за мест ка на таў 

(смя ец ца). Хто со чыць за ма ёй 

кар' е рай, ве дае, што доў гі час я 

ва жы ла ка ля 107 кілаграмаў, на 

ця пе раш нім чэм пі я на це све ту бы-

 ла ўжо 91-92, і так скі ну ла да во лі 

шмат.

— Пас ля ва ша га пе ра хо ду з 

кік бок сін га і ММА ў бокс прай-

шло не так шмат ча су.

— Я за вя за ла з кік бок сін гам 

і зме ша ны мі адзі на бор ства мі 

ў 2017 го дзе, у 2018-м не трэ ні ра-

ва ла ся, ад наў ля ла ся пас ля траў-

мы. За тым тры ме ся цы трэ ні ра ва-

ла ся ўжо ў бок се ў Тур цыі, у вя до-

мым клу бе «Фе нер бах чэ». Пас ля 

пры ез ду ў Бе ла русь па пра ца ва ла 

яшчэ па ру ме ся цаў і па еха ла на 

чэм пі я нат све ту. Га лоў най пры чы-

най пе ра хо ду з кік бок сін га ў бокс 

бы ла траў ма ка ле на.

Два га ды та му ўра чы па ра і лі 

мне за вяз ваць са спор там, пас ля 

ча го прак тыч на на год я па гру зі-

ла ся ў сур' ёз ную дэ прэ сію. Я бы ла 

на пі ку сва ёй кар' е ры, мя не ўсю-

 ды за пра ша лі, ці ка ві лі ся мной, 

я вый гра ла чэм пі я нат све ту, трэ ні-

ра ва ла ся з вя до мы мі бай ца мі, і тут 

увесь гэ ты свет раз бу рыў ся.

Дзесь ці ў глы бі ні ся бе я знай-

шла сі лы і на чар го вым пры ёме ў 

док та ра за да ла пы тан не: «А, што 

на конт бок са? Там жа на га мі біць 

нель га, гэ та зна чыць, па ка ле не 

мя не ні хто не ўда рыць». Ён ска заў, 

што я са мая дзіў ная спарт смен ка, 

якую ён ба чыў. Бы ло скла да на, 

та му што ма і мі асноў ны мі ві да мі 

спор ту бы лі ка ра тэ і тэк ван до, на-

ват у кік бок сін гу я вель мі час та вы-

ка рыс тоў ва ла свае но гі, а вось ру кі 

ў мя не заў сё ды бы лі ні я кія. А тут 

атрым лі ва ец ца, што ў 28 га доў я 

ста ла зай мац ца ін шым ві дам спор-

ту. Шчы ра ска жу, што са мым скла-

да ным у гэ тым пе ра хо дзе бы ло 

пра пус каць уда ры на трэ ні роў ках, 

пры хо дзі ла ся больш за ста вац ца 

ў за ле, штось ці ўвесь час ад пра-

цоў ваць. Але пра свой пе ра ход не 

шка дую, усё так ці ка ва склад ва ец-

ца, я вы дат на ра зу мею, што толь кі 

па чы наю свой шлях у бок се. У ка-

ман дзе ба чаць, што я пра грэ сі рую 

вель мі хут ка, за раз пе ра яз джаю ў 

Мінск, каб трэ ні ра вац ца тут ужо на 

па ста ян най асно ве ў Сяр гея Аляк-

санд ра ві ча Пы та ле ва.

— Мно гія ад зна ча юць, што 

жа но чы спорт больш жорст кі, 

чым муж чын скі, гэ та ад но сіц ца 

да бок са?

— Вя до ма, гэ та каш мар. Я ча-

ка ла ўба чыць ра зум ны, тэх ніч ны 

бокс, а там прос та мя са руб ка. Ка-

лі дзяў ча ты па чы на юць псі ха ваць 

на рын гу, ужо не на но сяць уда ры, 

а кі да юц ца, як кош кі. Вель мі агрэ сіў -

ныя, па чуц ця спа га ды ня ма. У ад-

роз нен не ад муж чын ска га бок са, 

дзяў ча ты лю бяць па ру шаць пра ві-

лы, я бы ла ў шо ку, але не ка то рыя 

пры муд ра лі ся на ват кід кі ра біць, 

біць па па ты лі цы, мне зда ец ца, 

ка лі б у нас не бы ло шле маў, то і 

ва ла сы б вы дзі ра лі ад на ад ной.

— Бо ле вы па рог у вас ужо, 

вя до ма, па ні жа ны?

— Так, я ж бак сі ра ва ла з пе ра-

ло мам. На рын гу вы пра цоў ва ец ца 

ад рэ на лін і боль ад чу ва еш не так. 

За кар' е ру ў мя не па ку та ва лі не 

толь кі ру кі, но гі, але і твар, вяс ной 

бы ла сур' ёз ная апе ра цыя — вы-

пад ко ва зла ма лі нос. Ад уда ру ён 

сы шоў уніз, та му ўзды ма лі кост кі, 

за ад но зла ма лі ста ры пе ра лом. Гэ-

та мя не, вя до ма ж, не спы няе, ды 

і род ныя ўжо пры вык лі, змі ры лі ся. 

У сям'і мой вы бар і маё ра шэн не 

заў сё ды па ва жа юць.

«Я і вы во дзі ла лю дзей, 
і раз ні ма ла, і вы но сі ла»

— Не як вы пры зна ва лі ся, 

што ха це лі біц ца з са ма га дзя-

цін ства, ад куль та кое жа дан не 

мо жа ўзнік нуць у дзі ця ці?

— Ка лі мне бы ло сем га доў, бра та 

ад да лі на бокс, я кры ча ла: «Та та, 

я так са ма ха чу!» Та му што ў бра-

та бы лі та кія клас ныя паль чат кі, 

гру ша, пры го жы шлем, пры го жыя 

фот кі на рын гу. А мя не ва дзі лі на 

акра ба ты ку, якую я ўсё жыц цё ці-

ха не на ві дзе ла. Та та ка заў, што 

дзяў чын ка па він на зай мац ца аль-

 бо акра ба ты кай, аль бо тан ца мі. 

Я пла ка ла, ма лі ла. А по тым баць кі 

раз вя лі ся, і ў мя не бы ла сур' ёз ная 

раз мо ва з ма май, яна мя не па чу ла 

і ад вя ла не на бокс, вя до ма, але 

хоць бы на ка ра тэ.

Доў гі час я ім зай ма ла ся, але 

заў сё ды ха це ла па спра ба ваць 

што-не будзь больш жорст кае, кік-

бок сінг або тай скі бокс. Мне ска-

за лі, што гэ та не алім пій скія ві ды 

спор ту, маў ляў, па спра буй тэк ван-

до. Па спра ба ва ла і на ват па він на 

бы ла па ехаць на ад бо рач ны тур нір 

да Алім пі я ды ў Лон да не ў 2012 го-

дзе, але ў мя не та ды зда ры ла ся 

сур' ёз ная траў ма. Гэ ты тур нір, да-

рэ чы, вый гра ла ўкра ін ка, якую я 

пе ра ма га ла лі та раль на за не каль кі 

тыд няў да гэ та га ад бо ру.

— У сва ім мі ну лым ін тэр в'ю 

вы ад зна ча лі, што ў дзя цін стве 

ча сам да во дзі ла ся ха дзіць на 

трэ ні роў кі пеш шу...

— Мя не і бра та ма ма вы хоў ва ла 

ад на, гро шай не ха па ла, у ней кія 

пе ры я ды іх не бы ло на ват на пра-

езд, та му і ў дождж, і ў снег ха дзі-

ла на трэ ні роў ку 

пеш шу. У ней кі 

мо мант не бы ло 

маг чы мас ці пла-

ціць за за ня ткі 

ка ра тэ, пра гэ та 

ве даў мой трэ-

нер Ула дзі мір 

Ана то ле віч Та-

ра сен ка. Ён мне 

як баць ка, та му 

ўсё роў на да зва ляў трэ ні ра вац ца. 

З 14 га доў я па ча ла пад пра цоў-

ваць, каб да па ма гаць сям'і. У той 

час у Ма гі лё ве дзесь ці на пуст цы 

за мос там бы ла неасвет ле ная тэ-

ры то рыя га ра жоў, і я яе ахоў ва ла. 

Там быў са ба ка, ала бай, я з бі той 

і ліх та ры кам і не вя лі кая буд ка з 

бур жуй кай. Зі мой бы ло вель мі хо-

лад на, та му што мы шы з'е лі ўсю 

пра шыў ку ў сце нах, да во дзі ла ся 

ка лоць дро вы, каб грэц ца. Па мя-

таю, яшчэ там быў шлаг ба ум на 

вя ро вач цы, яго трэ ба бы ло ту заць, 

ад кры ваць, пра вя раць про пус кі. 

Не як прый шлі з мі лі цыі, уба чы лі 

мя не і бы лі ў шо ку. У ра ё не гэ тых 

га ра жоў знай шлі раз чля нё нае це-

ла ў па ке тах, паў го ра да ба я лі ся 

вы хо дзіць на ву лі цу ўве ча ры, 

а тут на га ра жах пра цуе 18-га до-

вая дзяў чы на.

Маё жыц цё та ды вы гля да ла так: 

тры дні і тры но чы я бы ла ў Ма гі лё-

ве. У 19.00 пры хо дзі ла на га ра жы, 

у сем ра ні цы сы хо дзі ла на трэ ні-

роў ку. По тым вяр та ла ся да до му 

ці за ста ва ла ся ў за ле спаць на ма-

тах, та му што ў 16.00 у мя не бы ла 

дру гая трэ ні роў ка. Пас ля яе іш ла 

на зад на га ра жы. Ас тат нія тры дні 

я ез дзі ла ў Мінск, дзе трэ ні ра ва-

ла ся тры га дзі ны ра ні цай і тры га-

дзі ны ўве ча ры. Так жы ла ме ся цаў 

сем-восем, по тым ма тац ца ту ды-

сю ды на да ку чы ла, та му за ста ла ся 

ў Мін ску, мне пра па на ва лі ра бо ту 

ў ахо ве вя до май уста но вы «Жу ра-

він ка», трэ ба бы ло кант ра ля ваць 

пра хад ны рэ жым, паз ней па ста ві лі 

мя не на па са ду на чаль ні ка ахо вы. 

Там я і вы во дзі ла лю дзей, і раз ні-

ма ла, і вы но сі ла.

«Лю дзі іг на ра ва лі, 
не да зва ля лі доч кам 
трэ ні ра вац ца ў мя не»

— Пад час траў мы, ка лі нель га 

бы ло трэ ні ра вац ца, вы па еха лі 

пра ца ваць у Бах рэйн.

— У той мо мант у Мін ску быў 

кры зіс, аб ру шы ла ся ва лю та. Сяб-

ры па клі ка лі ў Бах рэйн па пра ца-

ваць трэ не рам, але ду ма лі, што я 

не па еду, бо там та ды бы лі ва ен-

ныя дзе ян ні. А ў мя не да іх бы ло 

толь кі ад но пы тан не: «Мо ра там 

ёсць?» Та му што док тар па ра іў для 

май го ка ле на і га лён кі соль і ва ду. 

Пра ца ва ла там трэ не рам у прэ-

стыж ным фіт нес-цэнт ры, трэ ні ра-

ва ла вы со ка па стаў ле ных лю дзей. 

Гэ ты вост раў вель мі ма лень кі, а 

ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў не 

так ужо шмат, та му да мя не пры-

хо дзі лі чле ны ка ра леў скай сям'і, 

уклю ча ю чы ўну чак і дач ку ка ра ля, 

гэ та зна чыць, са му прын цэ су. Яны 

трэ ні ра ва лі ся не тры ра зы на ты-

дзень, вя до ма, але па ру ра зоў у 

ме сяц пры хо дзі лі.

— У жан чын там ёсць ці ка-

васць да ба я вых ві даў спор ту?

— Так, са ма бы ла ў шо ку, але, 

на пэў на, гэ та з-за ня на віс ці да 

муж чын ска га на сель ніц тва. Фіт-

нес-цэнтр, у якім я пра ца ва ла, меў 

ста тус між на род на га, там трэ ні ра-

ва лі ся лю дзі роз ных на цы я наль-

нас цяў, та му ў мя не бы лі зме ша-

ныя кла сы, дзе ра зам зай ма лі ся 

муж чы ны і жан чы ны, а так са ма 

толь кі жа но чыя гру пы. Ка лі пры хо-

дзі лі ве ру ю чыя жан чы ны, цал кам 

за кры ва ўся ўвесь па верх, апус-

ка лі ся спе цы яль ныя жа лю зі, каб 

ні адзін муж чы на не мог уба чыць 

маю ву ча ні цу без му суль ман ска га 

ўбо ру.

Ка лі я трэ ні ра ва ла зме ша ныя 

кла сы, ду ма ла, бо жа, ча му вы та-

кія сла быя, муж чы ны веч на скар-

дзі лі ся, што ім цяж ка, пра пус ка лі 

за ня ткі. А вось жа но чыя кла сы, як 

у ар міі, вы кон ва лі ўсе мае за дан ні, 

пра ца ва лі да апош ня га. Быў мо-

мант, ка лі дзяў ча ты па ды шлі да 

гру шы і не ве да лі, што з ёй ра біць, 

я жар там ім ка жу, маў ляў, уя ві це,

што гэ тая гру ша — ваш не на віс ны 

муж чы на. Шчы ра ска заць, столь-

кі злос ці я яшчэ не ба чы ла ні ко лі, 

мне бы ло страш на за гру шу і за іх 

ру кі, но гі.

— Як да вас, як еў ра пей скай 

дзяў чы ны, ста ві лі ся ў Бах рэй не?

— З гэ тым бы ло скла да на, 

асаб лі ва пер шыя не каль кі ме ся-

цаў. На жаль, «рус кія» жан чы ны 

не ка рыс та юц ца доб рай рэ пу та-

цы яй у мяс цо ва га на сель ніц тва, 

асаб лі ва ў тра ды цый ных сем' яў. 

Бы лі мо ман ты, што лю дзі мя не іг-

на ра ва лі або не да зва ля лі сва ім 

доч кам трэ ні ра вац ца ў мя не. Гэ та 

бы ло крыўд на. Спат рэ бі ла ся не-

каль кі ме ся цаў, каб за рэ ка мен-

да ваць ся бе як доб ра га трэ не ра і 

да ка заць мяс цо ва му на сель ніц тву,

што не ўсе «рус кія» дзяў ча ты ма-

юць дрэн ную рэ пу та цыю.

Не ка то рыя муж чы ны спра ба-

ва лі «пад кат ваць», пры хо дзі лі да 

мя не на ін ды ві ду аль ныя за ня ткі, 

але я ба чы ла гэ та і та ды да ва ла 

та кія на груз кі, што больш у ся бе на 

трэ ні роў ках іх не на зі ра ла.

— Што вас больш за ўсё здзіў-

ля ла ў араб скім све це?

— Я та ле рант ны ча ла век і ра-

зу мею, што ў іх кра і не трэ ба жыць 

па іх пра ві лах. У мя не там бы ла 

на ват свая абая, та кая спе цы яль-

ная шаў ко вая на кід ка, бо ха дзіць 

з аго ле ны мі на га мі не пры стой на. 

У араб скіх кра і нах вель мі шмат 

пры ез джых з глы бі нак, у якіх яны 

і жан чын асаб лі ва не ба чы лі, та му 

рэ ак цыя мо жа быць вель мі роз ная, 

мо гуць пе ра сле да ваць, на прык лад. 

Та му на сі ла абаю ў мэ тах улас най 

бяс пе кі. Уз ру ша ла мя не там толь кі 

ад но, што дзяў ча ты з тра ды цый-

ных сем' яў не ба чаць свет. ХХІ ста-

год дзе, маг чы мас цяў шмат, а з-за 

ней кіх ста рых пе ра ка нан няў лю дзі 

са мі ся бе аб мя жоў ва юць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та 

з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

«Я ТОЛЬ КІ ПА ЧЫ НАЮ 
СВОЙ ШЛЯХ У БОК СЕ»

Чэм пі ён ка све ту па кік бок сін гу —
пра пе ра ла ма ныя на сы, жорст касць жа но ча га спор ту

і ра бо ту з ка ра леў скай сям' ёй у Бах рэй не
На сё лет нім чэм пі я на це све ту па бок се ва Улан-Удэ Ка ця ры на 

КА ВА ЛЁ ВА ста ла брон за вым пры зё рам. Яна адзі ная з бе ла-

рус кай ка ман ды за ва я ва ла ме даль на гэ тым тур ні ры. Хоць трэ-

ні ра ва ла ся Ка ця пе рад стар там толь кі па ру ме ся цаў, та му што 

да гэ та га зай ма ла ся кік бок сін гам, дзе ста на ві ла ся чэм пі ён кай 

све ту. Ка ва лё ва ме ла пос пех і пры знан не і ў ММА, а па чы на ла 

сваю кар' е ру ў спор це на огул з ка ра тэ і тэк ван до. Яе жыц цё-

вая гіс то рыя ці ка вая не толь кі з пунк ту гле джан ня спор ту. 

У дзя цін стве Ка ці ча сам да во дзі ла ся ха дзіць на трэ ні роў кі 

пеш шу па восем кі ла мет раў у адзін бок, з 14 га доў яна па ча-

ла пад пра цоў ваць, каб фі нан са ва да па ма гаць сва ёй сям'і. У 

18 дзяў чы на ахоў ва ла га ра жы ў ад ным з не са мых спа кой ных 

ра ё наў Ма гі лё ва, по тым пра ца ва ла ахоў ні кам у роз ных мін скіх 

уста но вах, а паз ней з'е ха ла ў Бах рэйн і трэ ні ра ва ла там чле-

наў ка ра леў скай сям'і. Пра гэ тыя пе ры пе тыі свай го жыц ця Ка-

ця ры на Ка ва лё ва рас ка за ла ў ін тэр в'ю чы та чам «Звяз ды».

«У Ма гі лё ве дзесь ці на 
пуст цы за мос там бы ла 
неасвет ле ная тэ ры то рыя 
га ра жоў, і я яе ахоў ва ла. Там 
быў са ба ка, ала бай, я з бі той 
і ліх та ры кам, не вя лі кая буд ка 
з бур жуй кай».


