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— Але на, на сва ім дру гім да-

рос лым чэм пі я на це све ту вы 

за ва я ва лі ад ра зу тры ме да лі. 

Ма ры лі пра гэ та?

— На пер шым у мя не быў толь кі 

брон за вы ме даль, я ду ма ла, гэ-

та так вы дат на, і не ве да ла, што 

мо жа быць яшчэ лепш. Пэў на, і 

сён ня яшчэ не ўсве дам ляю, што 

да сяг ну ла та ко га вы ні ку, але ў той 

жа час не ма гу ска заць, што зра бі-

ла штось ці ўжо звыш на ту раль нае. 

Пе рад ма ла дзёж ным чэм пі я на там 

све ту ў лі пе ні я хва рэ ла на ан гі ну, 

бы ло цяж ка ад наў ляц ца, але за не-

каль кі дзён да тур ні ру ў Пар ту га ліі 

ра зу ме ла, што вы хо джу на свой 

пік, та му трэ ба бы ло па каз ваць ме-

даль ны вы нік. Пас ля «се раб ра» на 

дыс тан цыі 500 м бы ла кры ху за-

сму ча ная, та му што вый гра ва ла 

гэ тую дыс тан цыю на чэм пі я на це 

Еў ро пы. Ад нак «серабро» пад ба-

дзё ры ла. На ступ ная «брон за» на 

200 м на тхні ла, та му, ка лі мы з 

Ка мі лай Бобр вы хо дзі лі на дыс-

тан цыю 200 м, мэ та на кі ра ва на іш лі 

па «зо ла та».

— Што вам блі жэй: адзі ноч ка 

ці двой ка?

— Час та на нас уплы ва юць умо-

вы на двор'я: ка лі ў адзі ноч цы ты 

мо жаш хут ка на іх зрэ а га ваць, то 

ў двой цы — не, для гэ та га трэ ба 

раз маў ляць, ра іц ца, аб мяр коў-

ваць, а на гэ та ў нас прос та ня ма 

ча су. Мож на толь кі па спець неш та 

вы гук нуць на вы ды ху, і тое ёсць 

ве ра год насць збіць ды хан не, та му 

гэ та мо жа ака зац ца яшчэ горш. 

У адзі ноч цы пра сцей: ты сам ве-

да еш і ад чу ва еш, што ро біш, хоць 

фі зіч на ў двой цы вы сту паць, вя до-

ма, пра сцей.

— Якія ка ман ды сён ня асноў-

ныя кан ку рэн ты для бе ла ру-

саў?

— Венг рыя, Ра сія, Ка на да. Ужо 

два га ды за пар леп шае жа но чае 

ка ноэ — у Ка на дзе. Яны прос та 

цар ству юць, а мы дзесь ці ў прын-

цэ сах па між імі спра бу ем ха дзіць. 

Але ка над скія спарт смен кі па каз-

ва юць не каль кі га доў за пар адзін 

і той жа час, а ў нас яшчэ ма ла дая 

ка ман да, ёсць ку ды рас ці. Усё ж 

та кі роз ні ца ва ўзрос це 27 га доў 

і 19 ёсць.

— Пе ра ход з ма ла дзёж на га ў 

да рос лы спорт у вас ад быў ся не 

так даў но?

— Ле тась, ка лі шчы ра, я яго і 

не за ўва жы ла, та му што ў ка ноэ 

не асаб лі ва шмат уз рос та вых 

спарт сме нак. Мо ладзь ез дзіць і на 

да рос лыя чэм пі я на ты, да да ец ца 

лі та раль на не каль кі ча ла век, але 

асноў ных сва іх кан ку рэн таў ты ўжо 

ве да еш у твар.

— Вы заў сё ды бы лі перс пек-

тыў най спарт смен кай?

— На па чат ку на юні ёр скіх спа-

бор ніц твах у двой цы вый гра ва ла, 

а вось у адзі ноч цы па ста ян на быў 

хтось ці на пе ра дзе. У нас кан-

ку рэн цыя ў жа но чым ка ноэ ў 

Бе ла ру сі вель мі ня дрэн ная. 

Ле тась усё вый гра ла, не ка то-

рыя ду ма лі, што вы пад ко ва, 

а сё ле та зра зу ме лі, што мае 

пе ра мо гі не вы пад ко васць, 

а пяць га доў пра цы.

— Вы ў вес ла ван ні ўся го 

пяць га доў?

— Так, ця пер мне 19, а па-

ча ла зай мац ца гэ тым спор там 

я ў 14 га доў. Тро хі спаз ні ла ся, 

та му трэ ба бы ло да га няць ін-

шых.

У на шым ма лень кім га рад-

ку Чэ ры ка ве пра хо дзі лі спа-

бор ніц твы па ва лей бо ле ся род 

муж чын скіх ка манд. Ту ды пры ехаў 

трэ нер па вес ла ван ні. Нас усіх са-

бра лі ў адзін клас, спы та лі, хто хо-

ча зай мац ца вес ла ван нем. Пад-

ах во ці лі ся толь кі дзве дзяў чын кі. 

Нас за пра сі лі ў Ма зыр на ты дзень, 

зай ма лі ся там АФП. З ног ва лі лі-

ся кож ны дзень. Пры хо дзі лі дум кі, 

што гэ та дак лад на не для мя не. 

Улет ку па клі ка лі трэ ні ра вац ца ўжо 

на ва дзе. Вось гэ та па ча ло за цяг-

ваць, хоць і цяж ка бы ло. Пер шыя 

трэ ні роў кі — гэ та бяс кон цыя сі ня кі: 

та бе ні хто не да па ма гае, ты пе-

ра ку ліў ся там па ся рэ дзі не ва ды і 

плы веш. Пры тым, што два га ды я 

не ўме ла пла ваць, да гэ туль ба ю ся 

глы бі ні, у мя не па ніч ная бо язь ва-

ды. Пла ваць на ву чы ла ся, але ра-

біць гэ та не люб лю.

Дум кі пра тое, каб вяр нуц ца 

да до му, пе ры я дыч на ўзні ка лі. Ду-

ма ла, мо жа, усё ж та кі ву чыц ца, а 

не ў ло дач кі гу ляць. Але на сва іх 

пер шых спа бор ніц твах за ва я ва ла 

дзве «брон зы», по тым яшчэ тур-

нір, і так усё пай шло.

— Грэб ля — адзін з са мых 

цяж кіх ві даў спор ту, і пос пе ху 

ў ім, як пра ві ла, да ма га юц ца 

спарт сме ны з вё сак або ма лень-

кіх га рад коў. Тут ёсць ней кая за-

ка на мер насць?

— Кож ны від спор ту цяж кі, але мы 

пры вы ка ем да на гру зак, та му што 

ра зу ме ем, для ча го гэ та ро бім. Твая 

пра ца, вы ні кі — гэ та твая бу ду чы-

ня. А ў вёс цы ра біць асаб лі ва ня ма 

ча го, та му лю бы пад ле так, які хо ча 

вы рвац ца ад туль, га то вы пра ца ваць 

вель мі шмат. Я так са ма ха це ла са бе 

доб рую бу ду чы ню, не імк ну ла ся ся-

дзець у вёс цы ў ча ты рох сце нах.

— Чэм пі ён све ту, ваш ка ле га, 

Ар цём Ко зыр, па раў ноў вае сваю 

лод ку з Ма зе ра ці. Для вас яна 

так са ма вель мі важ ная?

— Так, хтось ці бя рэ лод ку з 

элін га і пас ля трэ ні роў кі ту ды ж 

за но сіць, мок рую, бруд ную. 

Для мя не лод ка — гэ та ра бо-

чы ін стру мент, гэ та мой твар. 
Яна ў мя не ад на і для трэ ні ро-
вак, і для спа бор ніц тваў, мець 
не каль кі па куль ня ма маг чы-
мас ці. Пас ля кож най трэ ні роў кі 
да гля даю за ёй. Доб ра, што 
ва жыць не так шмат — 14 кг.

На огул, ёсць шмат вы-
твор цаў ло дак, якія кан ку-
ры ру юць па між са бой. Прад-
стаў ні кі фе дэ ра цыі вы ву ча-
юць ход лод кі, аэ ра ды на мі ку 
і вы бі ра юць пры дат ныя. Кож-
ную лод ку трэ ба пад бу да ваць 
пад ся бе. У пер шую чар гу 
зра біць па душ ку пад ка ле на, 

каб яна не на хі ля ла лод ку, 

каб спарт сме ну бы ло зруч на. 

Упор па ві нен быць па ра лель-

на па душ цы, ста яць у ад па-

вед нас ці з за дняй на гой, каб 

ты ехаў, ра біў гра бок і лод ка 

ні ку ды ў бок не сы хо дзі ла. 

Не ка то рым спарт сме нам ро-

бяць ад мыс ло выя за ціс кі для 

ног. Што да ты чыц ца вёс лаў, 

то там трэ ба вы браць шы ры-

ню ло пас цяў, жорст касць труб кі. 

Гэ та ўсё так са ма ін ды ві ду аль на 

пад ладж ва ец ца пад спарт сме на 

і за ле жыць ад яго фі зіч най пад-

рых тоў кі.

— Грэб ля для Бе ла ру сі заў-

сё ды бы ла ме даль ным ві дам 

спор ту. Ка лі не ка то рыя дзяў ча-

ты сыш лі ў дэ крэт, а не ка то рыя 

і зу сім скон чы лі са спор там, ад-

каз насць лег ла на ва шы пле чы.

— Упэў не на, на шы дзяў ча ты 

ад пра цу юць се зон і ў на ступ ным 

го дзе вы сту пяць яшчэ лепш. Ду-

маю, на ша ма ла дая ка ман да не 

хут ка збі ра ец ца на ра джаць. Та му 

па куль бу дзем ад стой ваць на шых 

ма туль, а по тым яны вер нуц ца і 

бу дуць за да ваць нам тон.

— Пе рад Алім пій скі мі гуль-

ня мі ў Рыа на шу муж чын скую 

ка ман ду не за кон на дыс ква лі-

фі ка ва лі. Як гэ тая не пры ем ная 

сі ту а цыя паў плы ва ла на ка ман-

ду? Ці ўспа мі на юць яе ў ва шым 

ася род дзі ця пер?

— У той мо мант у нас як раз 

іш ла пад рых тоў ка да ма ла дзёж-

на га чэм пі я на ту све ту ў За слаўі. 

Я, ка лі гэ та па чу ла, бы ла ўпэў не-

ная, што на шу збор ную аб га ва ры-

лі і па трэб ныя ор га ны раз бя руц ца 

і ўсё вы ра шаць. Па ча лі ся гэ тыя 

на ра ды, кан грэ сы, але за гра за лі 

ўсё глы бей і глы бей. Пры еха лі на 

чэм пі я нат све ту, та ды жы лі ў гас-

ці ні цы «Бе ла русь». Да нас пры ехаў 

Ар цём Ко зыр (яго так са ма ад хі-

лі лі ад Алім пі я ды). Як звы чай на, 

ён у нас вя лі кі, стат ны, заў сё ды ў 

доб рым на строі. І тут я ба чу, што 

ча ла век змя ніў ся да не па зна валь-

нас ці, вель мі моц на схуд неў... Ка лі 

ўспа мі на еш гэ тую гіс то рыю, слё зы 

на во чы на ва роч ва юц ца... столь кі 

га доў пад рых тоў кі прай шлі дар-

ма, пры тым усе ве да лі, што на шы 

хлоп цы па він ны ехаць у Рыа па 

ме да лі. Ра зу ме еш, што ты мо жаш 

толь кі па спа чу ваць. Я ста ра ла ся 

ні ко га та ды не ча паць, та му што ў 

та кой сі ту а цыі сло ва мі не да па мо-

жаш. У ка ман дзе яшчэ доў га бы ла 

на пру жа ная ат мас фе ра.

Што да ты чыц ца ко ла су свет ных 

вес ля роў, ду маю, ім бы ло на огул 

усё ад но. Я аса біс та не чу ла, каб 

гэ та аб мяр коў ва лі. У нас ка ман ды 

не асаб лі ва ма юць зно сі ны па між 

са бой. Мне зда ец ца, яны больш 

ра да ва лі ся, што іх гэ та не за кра-

ну ла.

— Сён ня вы час та зда я це до-

пінг-про бы?

— За апош нія тры ме ся цы зда-

ва ла тры ра зы. Ні ко лі ра ней та кіх 

час тых здач не бы ло. На чэм пі я-

на це све ту па еха ла на цы ры мо-

нію ад крыц ця. Аў то бус на зад тро-

хі за тры ма лі. Ужо бы ло 11 га дзін 

ве ча ра. Мне па тэ ле фа на ва ла на-

пар ні ца Ка мі ла Бобр: «Але на, тут 

да ця бе пры еха лі». У ну ма ры мя не 

ўжо ча ка ла афі цэр, каб узяць про-

бу. У Бе ла ру сі пры яз джа лі два ра-

зы ў Брэст, на збо ры.

— У вас на ру цэ та ту і роў ка 

су зор'я...

— Гэ та скар пі ён. Я на ра дзі ла ся 

ў год тыг ра і пад зна кам скар пі ё-

на, та му ха рак тар ня прос ты. Ёсць 

яшчэ та ту на клю чы цы, там рад кі, 

якія ма ты ву юць мя не, але я іх ні-

ко му не па каз ваю.

— Што для вас Алім пі я да?

— Я там яшчэ не бы ла, спа дзя-

ю ся, То кіа-2020 ста не пер шай для 

мя не. Гэ та фі ніш ная пра мая ўсёй 

пад рых тоў кі, на якой трэ ба па ка-

заць свой пік з усіх пі каў, якія нао-

гул бы лі за гэ тыя 5-6 га доў. Трэ-

ба да ка заць, што наш від увя лі ў 

алім пій скую пра гра му не здар ма, 

і, мяр ку ю чы па тым, які ўзро вень 

і кан ку рэн цыя жа но ча га ка ноэ ў 

све це, Алім пій скія гуль ні бу дуць 

вель мі моц ныя. ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні ў Мін ску ста нуць пер шай 

пра вер кай бо ем для нас, та му на 

Алім пі я ду па куль ні я кіх пла наў не 

ро бім.

Але на НА ЗДРО ВА:

«У МЯ НЕ ПА НІЧ НАЯ 
БО ЯЗЬ ВА ДЫ»

На пла не тар ным пер шын стве па вес ла ван ні на бай дар-

ках і ка ноэ ў Пар ту га ліі, які за вяр шыў ся ў апош ніх чыс лах 

жніў ня, бе ла рус кая ка ман да за ва я ва ла восем уз на га род 

і за ня ла чац вёр тае мес ца ў агуль на ка манд ным ме даль ным 

за лі ку. Кам плект з ме да лёў усіх якас цяў са бра ла ма ла дая 

ка на іст ка Але на На здро ва. Дзяў чы на ўся го пяць га доў та-

му па ча ла зай мац ца вес ла ван нем, а сён ня ўжо чэм пі ён-

ка све ту. У сва ім ін тэр в'ю ўзы хо дзя чая зор ка рас ка за ла 

пра тое, ча му да гэ туль па ніч на ба іц ца ва ды, як да лі кат най 

дзяў чы не да во дзіц ца да гля даць за 14-кі ла гра мо вай лод-

кай і на коль кі час та не аб ход на зда ваць до пінг-тэс ты.

«Ле тась усё вый гра ла, 
не ка то рыя ду ма лі, што 
вы пад ко ва, а сё ле та 
зра зу ме лі, што мае пе ра мо гі 
не вы пад ко васць, а пяць 
га доў пра цы».

«ІІ Еў ра пей скія гуль ні 
ў Мін ску ста нуць пер шай 
пра вер кай бо ем для нас, 
та му на Алім пі я ду па куль 
ні я кіх пла наў не ро бім».

Як за пяць га доў 
дзяў чы на з ма лень ка га 

га рад ка Чэ ры ка ва 
ста ла чэм пі ён кай све ту

Матэрыялы выпуску 

падрыхтавала 
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