
«ШОРТ-ТРЭК
У НАС УВЕСЬ ЧАС

БЛЫ ТА ЮЦЬ З ВЕ ЛА СПОР ТАМ» 

Як спрын тар стаў 
ста е рам…

— Да вай спа чат ку ўспом-
нім, як склаў ся гэ ты се зон. На 
эта пе Куб ка све ту ў Ту ры не ты 
ўпер шы ню ў кар' е ры вый шла ў 
чвэрць фі нал. Лі чыш гэ тае вы-
ступ лен не леп шым у се зо не?

— Так. Гэ та алім пій скі ква лі-
фі ка цый ны тур нір, та му важ на 
бы ло вы сту піць доб ра. У Шанхаі, 
у са мым па чат ку се зо на быў яшчэ 
адзін вы дат ны старт — этап Куб ка 
све ту, дзе я аб на ві ла на цы я наль ны 
рэ корд. Та кое зда ра ец ца вель мі 
рэд ка. Звы чай на шорт-трэ ке ры 
свае леп шыя вы ні кі па каз ва юць у 
ся рэ дзі не се зо на — ка лі ўжо рас-
ка та еш ся, «рас сма ку еш» лёд.

— На дру гім ква лі фі ка цый-
ным тур ні ры ў Ка лом не не атры-
ма ла ся вы сту піць гэ так жа вы-
дат на. Ча му?

— Не па шан ца ва ла. Пас ля трох 
эта паў я зна хо дзі ла ся ў ся рэ дзі не 
за лі ку Куб ка све ту, а зна чыць, маг-
ла раз ліч ваць на тое, што са пер ні кі 
па за бе гу ў мя не бу дуць не са мыя 
моц ныя. Атры ма ла ся на ад ва рот. 
На прык лад, лі дар се зо на на дыс-
тан цыі 500 мет раў кі та ян ка Ван 
Мэн (ча ты рох ра зо вая алім пій ская 
чэм пі ён ка. — Аўт.) да гэ туль не 
ўдзель ні ча ла ў за бе гах на 1 500 м 
і, ад па вед на, не ме ла рэй тын гу. 
А ў Ка лом не за яві ла ся і на доў гую 
дыс тан цыю. Та кім жа чы нам у за-
бег па ста ві лі і моц ную ка рэ ян ку. 
Вя до ма, мне цяж ка бы ло ця гац ца 
з та кі мі аса мі.

— На чэм пі я нат све ту ў вен-
гер скім Дэ брэ цэ не ты па еха ла 
не ў леп шай фор ме…

— Так. У мя не бы ла апе ра цыя 
на на гах. Та му пра цяг лы час не 
маг ла трэ ні ра вац ца і на чэм пі я нат 
све ту па еха ла, па сут нас ці, без 
пад рых тоў кі. Тым не менш, ка лі 
ўліч ваць ака ліч нас ці, вы сту пі ла 
ня бла га.

— На пэў на, час та пры хо дзіц-
ца мі рыц ца з траў ма мі?

— На жаль. Шорт-трэк ува хо-
дзіць у пя цёр ку са мых траў ма не-
бяс печ ных ві даў спор ту. Вель мі 
шмат па дзен няў, пе ра ло маў, рас-
ця жэн няў… На прык лад, у мі ну лым 
се зо не на тур ні ры ў Бе ла сто ку я 
ня ўда ла ўпа ла і моц на па цяг ну ла 
звяз кі га ле нас то па, з над ры ва мі. 
Прый шло ся пра пус ціць азі яц кія 
эта пы Куб ка све ту. Але гэ та не 
са мая сур' ёз ная траў ма ў ма ёй 
кар' е ры. Яшчэ ра ней быў над рыў 
мыш цы за дняй па верх ні сцяг на 
ле вай на гі, на які ча сам і да гэ туль 
па ку тую. З гэ тай пры чы ны пе ра-
ста ла бе гаць спрынт і ста ла больш 
трэ ні ра вац ца на доў гіх дыс тан цы-
ях — 1500 м, 3000 м… Не ча ка на 
пай шлі вы ні кі — так і змя ні ла спе-
цы я лі за цыю.

Цяг нуц ца за леп шы мі 
— Шорт-трэк — ма ла ды від 

спор ту. Пер шыя чэм пі я на ты све-
ту ста лі пра во дзіц ца не за доў га 
да твай го на ра джэн ня.

— Зда ец ца, у 1981 го дзе. А праз 
шэсць га доў у го ра дзе Ор ша на-
ра дзі ла ся Во ля (смя ец ца). Я ра на 
прый шла на лёд. Ка лі мне бы ло 
тры га ды, ай чым па да рыў кань кі. 
Ён зай маў ся ха ке ем, вы кла даў у 
спар тыў най шко ле. Та му спа чат-
ку я на ву чы ла ся ка тац ца і ма хаць 
клюш кай. По тым бы ла спар тыў ная 
гім нас ты ка… Ма ці ма ры ла, каб я 
ста ла дру гой Воль гай Кор бут. Два 
га ды зай ма ла ся гім нас ты кай, па-
куль мой трэ нер не пе ра ехаў у 
Аме ры ку. Ра зам з трэ не рам знік лі 
і перс пек ты вы. Ус пом ні ла пра кань-
кі. Але спа чат ку гэ та быў кань ка-
беж ны спорт. Атрым лі ва ла ся ня-
кеп ска, на ват вый гра ва ла дзі ця чыя 
рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы. Але 
ста ды ён, на якім ка лісь ці вы рас 
Ігар Жа ля зоў скі (бе ла рус кі кань-
ка бе жац, шмат ра зо вы чэм пі ён 
све ту, двух ра зо вы пры зёр Алім-
пій скіх гуль няў. — Аўт.) і дзе трэ-
ні ра ва лі ся мы, не ўза ба ве за кры лі. 
Прый шло ся пе рай сці ў звы чай ную 
ха кей ную ка роб ку і па зна ё міц ца з 
шорт-трэ кам.

— Вы пад ко ва вяр ну ла ся на 
лёд, вы пад ко ва пе рай шла ў 
шорт-трэк…

— Вось та кое шан ца ван не 
(усмі ха ец ца). Шорт-трэк я па лю-
бі ла з пер ша га по зір ку. Трэ нер 

за пра сіў у Ві цебск па гля дзець, 
як пра хо дзяць трэ ні роў кі. Спа да-
ба ла ся, па ча ла зай мац ца. Пас ля 
пер шых дзі ця чых спа бор ніц тваў 
кан чат ко ва зра зу ме ла, што гэ та 
маё. Тым больш, што вы сту па ла 
я вель мі доб ра. На тур ні рах се рыі 
Maple Cup зай ма ла пры за выя мес-
цы, аб га ня ла прад стаў ні коў ця пе-
раш няй элі ты. А по тым — за стой. 
Адэ кват на га фі нан са ван ня не бы-
ло, сіс тэ ма тыч ных збо раў так са ма. 
Ад па вед на, і па вы ні ках не бы ло 

ста ноў чай ды на мі кі. Па-
куль у шорт-трэк не па ча-
лі ўклад ваць нар маль ныя 
срод кі…

— Не па шка да ва ла, 
што вы бра ла від спор-
ту, які ў нас не вель мі 
раз ві ты?

— Ні ра зу! Са праў-
ды, у Бе ла ру сі па куль 
не скла ла ся свая шко ла 
шорт-трэ ка, усе спарт-
сме ны зай ма юц ца ў 
роз ных трэ не раў і на ват 
у роз ных кра і нах. Так, 
на шы хлоп цы ка та юц ца 
ў Ра сіі, а я ўжо дру гі год 
трэ ні ру ю ся з поль скай 
збор най, дзе ў мя не шы-
коў ныя ўмо вы, вы дат ныя 
спа рынг-парт нё ры… До-
ма, на прык лад, мне ня ма 
з кім трэ ні ра вац ца. А ў 
шорт-трэ ку вель мі важ-
на цяг нуц ца за леп шы мі, 
пра ца ваць над так тыч ны-
мі эле мен та мі (старт, аб-
го ны). Пры браць усё гэ-

та — і шорт-трэк ста не звы чай ным 
кань ка беж ным спор там… Тым не 
менш нель га ска заць, што мы ста-
ім на мес цы. Па сту по ва рас цём 
у рэй тын гу. Вы ні кі ўвесь час па-
ляп ша юц ца, а ў хлоп цаў яны ўво-
гу ле на блі жа юц ца да су свет ных 
па каз чы каў. Усё гэ та да зво лі ла 
атры маць алім пій скія лі цэн зіі. Ці 
гэ та не пра грэс?

— Звы чай ныя лю дзі ў нас 
зна ё мы з шорт-трэ кам?

— З гэ тым, на са мрэч, бя да. Ка-
лі ка жаш ка мусь ці, маў ляў, зай ма-
ю ся шорт-трэ кам, пер шае пы тан не, 
якое ўзні кае ў су раз моў цы: — «А 
што гэ та та кое?». А не ка то рыя ду-
ма юць, што гэ та не як звя за на з 
ве ла сі пед ным спор там, бо чу юць 
сло ва «трэк». Вось і пры хо дзіц ца 
тлу ма чыць, што шорт-трэк — гэ-
та раз на від насць кань ка беж на га 
спор ту, якая мае пэў ныя асаб лі-
вас ці.

— І напрыканцы... Якія стар-
ты за пла на ва ны пе рад Алім пі-
я дай?

— Чэм пі я нат Еў ро пы, які ад-
бу дзец ца за ме сяц да Гуль няў, з 
16 па 19 сту дзе ня. Спа бор ніц твы 
бу дуць пра хо дзіць з сур' ёз ны мі на-
груз ка мі, так што па пя рэдж ваю ад-
ра зу: за воб лач ных вы ні каў ча каць 
не вар та (усмі ха ец ца). Усё са мае 
леп шае я па кі ну для Алім пі я ды!
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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

ЛІК БЕЗ
Як від спор ту шорт-трэк сфар мі ра ваў ся на па чат ку ХХ ста год дзя ў 

ЗША і Ка на дзе. Але ў алім пій скую пра гра му ўвай шоў толь кі ў 1992 го-
дзе. З 1999 го да пра во дзіц ца Ку бак све ту па шорт-трэ ку.

Асноў ныя ад роз нен ні ад кань ка беж на га спор ту: па мер кру га (у 
шорт-трэ ку бе га вая да рож ка ў ча ты ры ра зы мен шая), экі пі роў ка (у 
шорт-трэ ку за ба ро не ны «кла пы» — кань кі з ру хо мы мі лё за мі, якія ў 
кла січ ным кань ка беж ным спор це да зва ля юць па вя ліч ваць хут касць; 
шорт-трэ ке ры да дат ко ва на дзя ва юць шлем, ахоў ныя аку ля ры, паль-
чат кі, на ка лен ні кі і аба ро ну шыі). У ад ным за бе гу мо жа ўдзель ні чаць 
4–8 шорт-трэ ке раў. Па пра ві лах, спарт сме нам за ба ра ня ец ца пе ра шка-
джаць ін шым ат ле там, зра заць дыс тан цыю, пе ра ся каць тра ек то рыю 
больш хут ка га са пер ні ка, «вы кід ваць» на гу на фі ні шы.

У гэ тым ві дзе спор ту да мі ну юць азі яц кія і паў ноч на а ме ры кан скія 
ат ле ты.

Да гэ туль на Алім пій скіх гуль нях Бе ла русь бы ла прад стаў ле на толь кі 
ў жа но чай пра гра ме: у Солт-Лэйк-Сі ці-2002 і Ту ры не-2006 вы сту па ла 
Юлія Ел са ко ва-Паў ло віч. У Со чы ўпер шы ню на алім пій скі лёд вый дзе 
бе ла рус кі шорт-трэ кер Мак сім Сяр ге еў.

Лет нія Алім пій скія 
гуль ні-1980 у Маск ве зай ма юць 
асоб ную ста рон ку ў гіс то рыі спор ту. 
Пер шая Алім пі я да, пра ве дзе ная 
на тэ ры то рыі Ус ход няй Еў ро пы, 
бай кот Гуль няў шэ ра гам кра ін… 
і кла січ нае са пер ніц тва са вец кіх 
і ня мец кіх спарт сме наў. Най больш 
жорст кая ба раць ба раз гар ну ла ся 
ў пла ван ні. У ме даль ным за лі ку 
усё ж та кі пер шын ства ва лі плыў цы 
з ГДР. Тым не менш вы нік са вец кіх 
ат ле таў — 22 ме да лі, 8 з якіх 
за ла тыя, — стаў на цы я наль ным 
рэ кор дам. І з усіх «на шых» уз на га род 
асаб лі ва вы лу ча ла ся ад на — 
«се раб ро» Эль ві ры Ва сіль ко вай, 
уз га да ваў якую за слу жа ны трэ нер 
БССР і СССР Яў ген Іван чан ка.

«За ваб лі ваў 
на спа бор ніц твы шо пін гам» 

То быў пік трэ нер скай кар' е ры, а ўзлёт 
ад быў ся тро хі ра ней. Пер шы сур' ёз ны пос-
пех на пат каў ма ла до га трэ не ра ў 1975 го-
дзе: на Спар та кі я дзе на ро даў СССР яго 
ву ча ні ца Люд мі ла Брэ ха ва не ча ка на за-
ва я ва ла ся рэб ра ны ме даль.

«Ка лі Люд мі ла тра пі ла да мя не, ёй бы-
ло ўжо за двац цаць і яна толь кі вы ка на ла 
нар ма тыў май стра спор ту. З мя не ад кры та 
смя я лі ся, ка за лі: на вош та та бе гэ ты ба-
ласт? — ус па мі нае Яў ген Іва на віч. — Але 
ўзрост спарт смен кі мя не не тур ба ваў. Я 
толь кі за пы таў ся: «Га то ва шмат пра ца-
ваць?» І, ка лі атры маў сцвяр джаль ны ад-
каз, зра зу меў, што ця пер я з ёй і ў агонь, 
і ў… ба сейн».

Той, хто кпіў і ка заў пра ба ласт, у на-
ступ ным го дзе ку саў лок ці, ка лі пас ля 
Куб ка Еў ро пы ў Лон да не Брэ ха ва пры-
вез ла аж но тры ўзна га ро ды. Пас ля гэ тых 
спа бор ніц тваў га лоў ны трэ нер са вец кай 
збор най Сяр гей Вай ца хоў скі і пра па на ваў 
ма ла до му ка ле гу з Мін ска ўзна ча ліць ка-
ман ду бра сіс так. Ха ця пра па но вай гэ та бы-
ло скла да на на зваць, як ка жуць, па ста ві лі 
пе рад фак там.

«Ка лі па чуў пра сваё «на зна чэн не», 
доў га не мог уця міць, што ад бы ва ец ца. Я 
лі та раль на аня меў! А ка лі ачу няў, толь кі 
і змог вы ма віць: «Сяр гей Мі хай ла віч, за 
што?» 

У тыя га ды хлоп цы і дзяў ча ты зай ма лі ся 
ра зам — ад роз ні ва лі ся толь кі на груз кі. Па-
дзя ліць ка ман ду на дзве част кі — муж чын-
скую і жа но чую — вы ра шы лі ўпер шы ню.

«Толь кі з ця гам ча су зра зу меў, на-
коль кі муд рым быў гэ ты ход. Пад рых тоў-
ка спарт сме нак — гэ та штось ці ад мыс-
ло вае. Усё ін шае: псі ха ло гія, ха рак тар, 
эмо цыі. Да кож най трэ ба знай сці свой 
па ды ход. Да во дзі ла ся на ват за ваб лі-
ваць на спа бор ніц твы… шо пін гам, — з 
усмеш кай уз гад вае за слу жа ны трэ нер і 
па глыб ля ец ца ў ці ка вую гіс то рыю: — На-
та ша Струн ні ка ва (брон за вая пры зёр ка 

Алім пій скіх гуль няў-1980 у кам бі на ва най 
эс та фе це. — Аўт.) вель мі лю бі ла рас про-
да жы. Толь кі пры яз джа ем за мя жу — у яе 
ад но пы тан не: «Ка лі нам да дуць су тач-
ныя?» Усе па куп кі яна пры во зі ла да до му 
і склад ва ла ў вя лі кі ку фар, які за стаў ся 
ад ба бу лі, — збі ра ла па саг. Ад ной чы мы 
рых та ва лі ся да тур ні ру ў ЗША. Іш ла са мая 
скла да ная фа за — на за па шван не спар-
тыў на га вы ні ку. За ўва жаю, што На та ша 
ля ну ец ца. Ра зу мею: зу сім яшчэ дзяў чо, 
ста мі ла ся, ба лю ча. Але трэ ба вый сці на 
пэў ныя се кун ды. Як быць? Вось я і пры га-
даў яе за хап лен не шо пін гам, ка жу: «Цяр-
пі, На та ша. Праз паў та ра ме ся ца бу дзем 
у Аме ры цы. А там та кія рас про да жы! Не 
мне та бе тлу ма чыць…» Гля джу: воч кі за-
блі шча лі — і па-плы-ла…».

Сва воль ная Эль ка 
Але лю бі май ву ча ні цай Яў ге на Мі хай-

ла ві ча бы ла Эль ві ра Ва сіль ко ва. Перс-
пек тыў ная сям нац ца ці га до вая плыў чы ха 
трэ ні ра ва ла ся ў Маск ве пад кі раў ніц твам 
ін ша га на стаў ні ка… па куль яе не ад лі чы лі 
з ка ман ды. Гіс то рыя бяс крыўд ная, але па-
ву чаль ная. Дзяў ча ты вы ра шы лі ад зна чыць 
ней кае свя та. Ку пі лі бу тэль ку шам пан ска-
га, за пра сі лі сяб роў па збор най, са бра лі ся 
ў ну ма ры. А дзя жур ны трэ нер іх за сту каў. 

Пад раз да чу тра пі ла толь кі Эль ві ра, як ар-
га ні за тар ве ча ры ны.

«Та ды ж з дыс цып лі най бы ло стро га: і 
за мен шае з ка ман ды вы га ня лі, — тлу ма-
чыць трэ нер. — Шка да бы ло губ ляць та кі 
та лент, вось я і ўзяў Эль ку пад апе ку, ха ця 
мя не ад га вор ва лі. Ка за лі: «На шко дзіць, а 
ад каз ваць та бе!» 

Але па ру шаль ні ца рэ жы му ака за ла ся 
ста ран най ву ча ні цай. Праў да, ад ной чы 
дзяў чы на зноў «пра яві ла ха рак тар».

«Жа но чы ка лек тыў бес праб лем ным 
не бы вае. Крыў ды, вы свят лен ні ад но сін, 
апля ву хі — уся ля кае зда ра ла ся, — пры-
зна ец ца Яў ген Іва на віч. — Ад ной чы на 
трэ ні роў цы Эля сча пі ла ся з сяб роў кай па 
ка ман дзе. Дзяў ча там я ска заў: «За крэс-
лі лі. Па чы на ем на но ва». А Эль ка мне ў 
ад каз: «Ды пай шоў ты!..» Ды так гуч на і 
вы раз на. Ад шо ку я аслу пя неў. Ду маю, што 
ра біць, як рэ ага ваць. Ад ка заць хам ствам 
на хам ства — не вый сце… Па вяр нуў ся і 
пай шоў па пе ры мет ры. Упер шы ню да ве-
даў ся, коль кі кро каў ва кол 50-мет ро ва га 
ба сей на. Вяр нуў ся на ка пі тан скі мос цік і 
ка жу: «Элеч ка, да ра гая, я сха дзіў ту ды, 
ку ды ты мя не па сла ла. Што бу дзем ра біць 
да лей?». Яна гэ так та роп ка: «Паў то рым, 
усё паў то рым!» Але са мае ці ка вае бы ло 
пас ля трэ ні роў кі. Вес ты бюль, ся джу на 
лаў цы, азі ра ю ся, шу каю Эль ку, гля джу — 
ідзе. Як трус да ўда ва. Ся дае по бач, і ў яе 
па чы на ец ца іс тэ ры ка: «Яў ген Іва на віч, мне 

так со рам на! Стук ні це мя не!» Прый шло ся 
су па кой ваць, упэў ні ваць, што ўжо да ра ваў, 
за быў і ўво гу ле ўсё ў па рад ку. Пас ля гэ та га 
вы пад ку ў нас скла лі ся ідэа льныя ад но сі-
ны… Эх, да гэ туль пе ра жы ваю, што ней кіх 
0,19 се кун ды не ха пі ла да «зо ла та», — з 
су мам уз ды хае трэ нер. — Ну, не маг чы ма 
та ды бы ло спа бор ні чаць з нем ка мі! Са мі 
ра зу ме е це, грэ на дзёр скі рост, го лас — бас. 
А Эль ка ж зу сім дзяў чо бы ла — танк ля вая, 
свет ла ва ло сая. Усе яе да сяг нен ні — гэ та 
толь кі цяж кая пра ца і та лент».

Пра cям'ю і кар' е рызм 
Яў ген Іва на віч пры зна ец ца, што ён па 

на ту ры — эма цы й ны ча ла век. Але пра ца 
з дзяў ча та мі на ву чы ла яго быць стры ма-
ным, і гэ та да па ма гае на ват у ся мей ным 
жыц ці. Сваю жон ку трэ нер лас ка ва на зы-
вае Свет кай і ка жа, што гэ та — жа ле за-
бе тон ны тыл.

«Мне б ад ра зу та кую вы бран ні цу, каб 
адзін раз і на ўсё жыц цё! — з за хап лен нем 
ўсклі кае Яў ген Іва на віч. — А да гэ та га ж 
быў пер шы шлюб… Ве да е це, не кож ная 
жан чы на га то ва дзя ліць му жа з ра бо тай. 
За над та доў га ма ёй са праўд най сям' ёй бы-
ла ка ман да. Ця пер я толь кі муж, баць ка і 
трош кі пе да гог. Ха ця пра па но вы зай мац ца 
трэ нер скай ра бо тай па сту па лі».

За сціп лас цю гэ та га ча ла ве ка ха ва ец ца 
са лід ны вы клад чыц кі во пыт, шмат на ву ко-
вых прац, пуб лі ка цый і га на ро вых зван няў. 
Ха ця, па сло вах трэ не ра, ён ні ко лі не быў 
кар' е рыс там.

«Пас ля пос пе ху Брэ ха вай мя не пы та лі: 
«Ча му не за паў ня еш па пе ры на за слу жа-
на га трэ не ра БССР?». Я ад каз ваў: «Ра на! 
Не на пра ца ваў яшчэ». Ка лі Эля Ва сіль ко ва 
ста ла алім пій скай пры зёр кай, чуў: «Ча му 
не про сіш за слу жа на га СССР?» І зноў ад-
каз ваў: «Дык се раб ро — не зо ла та». Тое 
ж са мае з док тар скай ды сер та цы яй… Яе 
я ўво гу ле на пі саў у элект рыч цы. У па чат-
ку 1990-х мы з жон кай і но ва на ро джа ным 
сы нам жы лі ў Ма ла дзеч не. Ра ні цай уста-
еш, кор міш дзі ця — і на пра цу ў Мінск. У 
мя не бы ла пар та тыў ная пі шу чая ма шын ка 
«Эры ка», якую паў сюль ва зіў з са бой, і 
вось так па кры се, дзе толь кі мож на, пі саў 
док тар скую. Аба ра няў ся, да рэ чы, у Маск-
ве. Ка лі вяр нуў ся, у Мін ску нас ча ка лі клю-
чы ад ква тэ ры. Пе ра еха лі, за жы лі!..» 

Квет кі хлу сіць не ўме юць!
Ву ча ні цы трэ не ра Іван чан кі ка жуць, што 

та кі вя лі кі спе цы я ліст мог бы рэа лі за вац ца 
ў лю бым ві дзе спор ту. За ма гіс тар скую сы-
на Аляк сея ён хва ля ваў ся як за сваю. Над 
тэкс там, зра зу ме ла, не ся дзеў, а вось у 
на ву ко вых экс пе ры мен тах удзел пры маў.

«Час ад ча су ха дзі лі з сы нам на пля цоў-
ку ка ля до ма па гу ляць у бас кет бол, — рас-
па вя дае Яў ген Іва на віч. — Гу ля лі на лік, да 
10–15 кід коў. І спа чат ку я вый гра ваў, як ка-
жуць, у ад ны ва ро ты. А ка лі з трэ ця га кур са 
ў Аляк сея па ча ла ся спе цы я лі за цыя ў сну ке-
ры, на бас кет боль най пля цоў цы я рап там 
стаў вы гля даць ня ўме хай на фо не сы на. 
Вось мы і вы ра шы лі па раў наць трап насць 
у біль яр дзе і бас кет бо ле. Пра вя лі не каль кі 
экс пе ры мен таў, вы яві лі шмат агуль на га, у 
вы ні ку на ву ко вая пра ца атры ма ла ся прос-
та вы дат ная».

Але пра фе сі я на лізм — не адзі ная якасць 
Яў ге на Іва на ві ча, якая за хап ляе на ва коль-
ных. Та кія ўсмеш лі выя і пры ем ныя лю дзі, з 
які мі прос та кам форт на зна хо дзіц ца по бач, 
са праў ды су стра ка юц ца не кож ны дзень. 
І хо бі ў гэ та га цу доў на га ча ла ве ка та кое 
ж цу доў нае. Звы чай на муж чы ны ад да юць 
пе ра ва гу бру таль ным за ба вам — аў та ма-
бі лям, па ля ван ню ці ры бал цы. А Яў ген Іва-
на віч лю біць вы рошч ваць квет кі. І тыя яго 
слу ха юц ца: рас туць, квіт не юць і ні ко лі не 
вя нуць. Ка жуць, рас лі ны ад чу ва юць ча ла-
ве чую энер ге ты ку і пры жы ва юц ца толь кі 
ў доб рых лю дзей. Ця пер я ў гэ тым не су-
мня ва ю ся.

���
З гэ тай раз мо вы прай шоў пэў ны тэр мін. 

Але да гэ туль ус па мі наю рас по вед Яў ге на 
Іва на ві ча пра «мас коў скі» пе ры яд яго жыц-
ця, ка лі збор ная СССР па пла ван ні трэ ні ра-
ва ла ся на во зе ры Круг лае. Зда ва ла ся, трэ-
нер зноў пе ра жы ваў тыя шчас лі выя ім гнен-
ні. «Ма ла хто ве дае, што ле ген дар ная пес ня 
«Ка ман да ма ла до сці на шай» бы ла на пі са на 
пра са вец кую збор ную па пла ван ні, казаў 
ён. — Па мя таю, Па хму та ва і Даб ра нра ваў 
пры еха лі да нас у алім пій скую вёс ку, Аляк-
санд ра Мі ка ла еў на се ла за ра яль і мы ўсе 
ра зам па ча лі спя ваць. Ка лі мы за пы та лі ся, 
ча му най перш пес ню пры нес лі нам, яны 
ад ка за лі: «Мы ве да ем, што вы — сям'я», 
(у гэ ты мо мант Яў ген Іва на віч не стрым лі-
ваў слёз)».

Грод на. Ста ды ён вель мі хва лю-
ец ца. «Гіп-гіп!» — па ві сае ра зам 
з во сень скай ім жой над зя лё-
ным по лем. Ха лод ныя кроп лі — 
у твар. І дзесь ці зу сім по руч: 
«Эсам! Эсам! Гля дзі це, вось дзе 
ён! Які ж ма гут ны! Та ран са праўд-
ны! Эсам!» Ка ме ру нец упэў не на 
ім чыц ца да ва ро таў. Яго ві даць 
зда лёк.

Ця пер Гі Стэ фан Эса ме гля дзіць 
скрозь шкло на га лоў нае по ле. Фут-
боль ны се зон скон чыў ся: зі ма. Лёг кім 
ма ро зам змя ні ла ся во сень ская ім жа. 
А тра ва… яна па-ра ней ша му зя лё ная, 
быц цам ле там, ка лі фут ба ліст па кі нуў 
«Ніж ні Ноў га рад» дзе ля гро дзен ска га 
«Нё ма на». А да гэ туль у ад ва рот ным па-
рад ку іш лі ЗША, Пар ту га лія, Фран цыя, 
Па ра гвай і, вя до ма ж, Ка ме рун.

БАЦЬ КІ І ДЗЕ ЦІ 
— Не, дзя цін ства ў мя не не бы ло, — 

за дум лі ва вы маў ляе Гі Стэ фан. — Па чаў 
гу ляць у ча ты ры. Спа чат ку — у звы чай-
ных джын сах, за тым — у фор ме шко-
лы. Мя чоў заўж ды не ха па ла. Ча сам да-
во дзі ла ся іс ці за пяць кі ла мет раў, каб 
знай сці маг чы масць па гу ляць у фут бол. 
Вяр таў ся ледзь не ноч чу».

— Я на ра дзіў ся і ўсё, што толь кі 
па мя таю, — гэ та фут бол. Пы таў ся ў 
ма мы: «Ма ма, ча му я так моц на люб лю 
фут бол?» Яна ад каз ва ла, што пад час 
ця жар нас ці час та гля дзе ла на по ле, дзе 
раз горт ва ла ся гуль ня.

Гі Стэ фан заўж ды ве даў: бу дзе фут-
ба ліс там. Яшчэ зу сім ма лень кі, ён ўжо 
ма рыў пра гэ та. І хоць ні ко лі не ба чыў для 
ся бе ін шай да ро гі, не ўсе пад тры ма лі яго 
па лы мя ную ўлю бё насць у фут бол. Спрад-
веч нае «баць кі і дзе ці» паў ста ла зня нац-
ку: спорт — гэ та гуль ня, гуль ня сур' ёз най 
быць не мо жа па вод ле азна чэн ня. Гэ та 
быў кра са моў ны ў сва ёй маўк лі вас ці дыя-
лог па між баць кам і ста рэй шым сы нам. 
Біт ва за свет лую бу ду чы ню род на га дзі-
ця ці на плац дар ме яго ж ду шы.

На пы тан не «Ці га на рац ца ва мі баць-
кі?» спарт смен ад каз вае го ра ча: «Ця-

пер — так. Ця пер яны га во раць мне пра 
гэ та. І я ве даю. Для мя не вель мі важ на 
гэ та ве даць, ба чыць, ад чу ваць. Ра ней 
бы ло па-ін ша му. Па мя таю адзін мо-
мант. Та ды я, ма лень кі, вель мі па крыў-
дзіў ся. Пер шую гуль ню за мо ла дзе вую 
збор ную Ка ме ру на за пом ню на заўж ды. 
Мой та та… яго не было на ста ды ё не. Ён 
не ха цеў ба чыць мя не фут ба ліс там». 
Пас ля гуль ні во чы ма лень ка га спарт-
сме на спы ня лі ся на шчас лі вых тва рах 
парт нё раў па ка ман дзе. Да кож на га з іх 
прый шлі ма ма, бра ты і сёст ры, а га лоў-
нае — прый шоў та та. Усе цёп ла ўсмі-
ха лі ся. «А мой та та не за ха цеў ба чыць 
маю пер шую гуль ню», — ус па мі нае Гі 
Стэ фан.

Ця пер на ад ва рот. Ён над звы чай на 
хва лю ец ца за мя не і за фут бол. Так і 
трэ ба.

СЫН 
«Нас па зна ё міў агуль ны ся бар. На 

той час у мя не не бы ло дзяў чы ны. Я 
прос та гу ляў у фут бол, усё ад да ваў за 
фут бол. Мой ка ме рун скі ся бар, пры-
кме ціў шы гэ та, ска заў: «Не, Стэ фан. 
Ця пер та бе па трэб на дзяў чы на». Я ад-
ка заў: «Не, не па трэб на». І ад ной чы ён 
за пра сіў у на шу кам па нію Ка рол, якая 
пры еха ла ў Ка ме рун на лет ні ад па чы-
нак. Мы прос та раз маў ля лі. Бяс кон ца. 
А пас ля ўсё атры ма ла ся», — рас каз вае 
Гі Стэ фан.

Ён, фут ба ліст, і яна, сту дэнт ка ме ды-
цын ска га ўні вер сі тэ та, су стра ка лі ся два 
га ды. Ажа ні лі ся, і ця пер на пы тан не пра 
най леп шы мо мант у жыц ці  гу чыць ад-
на знач нае: «Ка лі на ра дзіў ся мой сын». 
Гі Стэ фан у Тур цыі. Па тэ фа на ва лі — і 
вось ён ужо ля ціць над акі я нам у ЗША, 
дзе з хві лі ны на хві лі ну з'я віц ца на свет 
яго пер шае дзі ця. Двац цаць га дзін ча-
кан ня. На рэш це, Ва шынг тон і най вя лік-
шае шчас це: «Я тры маў на ру ках сы на. 

Гля дзеў на яго. Ма лень кі та кі… Мой 
сын». Сён ня Ша я ну адзін год і дзе вяць 
ме ся цаў.

«Кож ны са ма стой на вы ра шае, коль кі 
яму не аб ход на дзя цей, каб жыц цё ста-
ла пры го жым. Мож на ха цець ад на го ці 
двух, ці трох, ці вась мя рых. Але! Бог так-
са ма вы ра шае. Ёсць лю дзі, што хо чуць 
ад на го. Але Бог не дае ні вод на га. Ёсць 
лю дзі, што хо чуць два іх, але Бог дае тра-
іх ці ча ты рох. Усё вы ра шае Бог. Коль кі 
ён мне дае, я бу ду ўдзяч ны і ўзра да ва ны, 
бо лі чу: дзе ці — гэ та най леп шае, што 
мож на атры маць у гэ тым жыц ці».

«Я ха чу, каб мой сын жыў па вод ле 
за ко наў сэр ца, зра зу меў, што яму па-
да ба ец ца най больш. Ка лі ён па лю біць 
фут бол, я на ву чу яго. Ка лі ён за хо ча 
скон чыць уні вер сі тэт, я пад тры маю яго. 
Бу ду апо рай ва ўсім, што б ён ні аб раў. 
Я ха чу, каб Ша ян жыў сва ім жыц цём так, 
як я жы ву сва ім. Я зра біў тое, аб чым 
ма рыў. Ён так са ма па ві нен спраў дзіць 
свае імк нен ні».

ЛЬЕЦ ЦА ВА ДА 
НА  ЖУР НА ЛІСЦ КІ МЛЫН 

Калі гулец мінскага «Дынама» Ар цём 
Бы каў на ва чах шмат ты сяч най аў ды то-
рыі аб ра зіў Гі Стэ фа на Эса ме, інтэрнэт 
«узарваўся». Ка мен та ваць учы нак бе ла-
рус не ад ва жыў ся. За тое ах во тных ка-
мен та ваць сі ту а цыю і без яго знай шло ся 
да во лі шмат. «Пас ля гэ та га яшчэ больш 
па ва жаю ка ме рун ца», — у се ці ве пі ша 
не вя до мы (і та кіх не вя до мых сот ні!).

Гі Стэ фан Эса ме мае сваю па зі цыю: 
«Заўж ды ёсць кан флікт. Гэ та жыц цё. 
Ёсць лю дзі, у якіх кан флікт з-за ежы. Ёсць 
лю дзі, у якіх кан флікт з-за гро шай. Пра 
кан флікт, што быў на по лі, я ўжо за быў ся. 
Для мя не ня ма роз ні цы: ча ла век чор-
ны, бе лы ці жоў ты. Усе мы лю дзі. Я не 
леп шы за ін ша га, і на ад ва рот. Важ на тое, 

што я жы ву ма ім жыц цём. На огул я не 
ска заў бы, што ёсць сэнс на зы ваць та кое 
кан флік там. Я ска заў бы: гэ та бы ла сі ту а-
цыя на фут боль най гуль ні. За кон чы ла ся 
гуль ня — сі ту а цыя вы ра ша на. А ка лі лю-
дзі ду ма юць, што ў мя не бы ла адэ кват ная 
рэ ак цыя, я на ват і не ве даю. Прос та ча ла-
век мае маг чы масць змя няць ход улас ных 
мер ка ван няў. Я су стра каў ся з рус кі мі і бе-
ла ру са мі ў ЗША, і трэ ба ска заць: у чу жой 
кра і не яны па вод зяць ся бе ін шым чы нам. 
Мяр ку юць па-ін ша му. Кож ны жы ве так, як 
жы вуць лю дзі на во кал».

ДОБ РЫЯ ЎНУТ РЫ 
Бе ла ру сы. Сум ныя ці не? «Пры ля-

ціш у ЗША, упер шы ню зой дзеш у кра му, 

каб ку піць ва ды. Усе лю дзі, што ця бе 
ўба чаць, ска жуць: «Пры ві тан не!» Не ка-
то рыя на ват: «Як спра вы?» Без умоў на, 
яны ця бе не ве да юць, але гэ та нор ма 
та кая. Паў сюль ві та юц ца. А ў Бе ла ру сі 
лю дзі бу дуць толь кі па зі раць. Пас ля зна-
ём ства яны па во лі па чы на юць усмі хац-
ца: «Ой, як жы веш?» Бе ла ру сы толь кі 
з пер ша га по гля ду та кія сур' ёз ныя».

ГЭ ТА ПРЫ ГО ЖА 
«У Ніж нім Ноў га ра дзе бы ла гуль ня. 

Яна скон чы ла ся, і я вырашыў прайсціся 
па горадзе. І тут су стра каю не вя до мую 
ба бу лю. Яна, ста рая-ста рая, па во лі 
на блі жа ец ца. Ані ко га больш ня ма. Ба-
бу ля спы ня ец ца і прос та на мя не гля-
дзіць, — распавядае Гі Стэ фан. — Я 
азі раюся па гля дзець, ці ёсць штось ці 
за спі най. Ма быць, кас міч ны ка ра бель. 
Але ні чо га ня ма. Толь кі я і яна, яна і я. 
Ба бу ля вы маў ляе: «Па ча кай, па ча кай». 
Яна бя рэ маю ру ку і не зво дзіць з яе 
ва чэй, а за тым пы тае: «Уну чак, што з 
та бой зда ры ла ся? Ча му ты та кі чор ны? 
Хто з та бой гэ та зра біў?» А я па чы наю 
ўсмі хац ца: «Гэ та мой ко лер. Я заўж-
ды быў та кім». По тым спы та ла: «Што 
ты тут ро біш? Як ты вы ву чыў рус кую 
мо ву? Ку ды ідзеш?» На жаль, я ўжо 
не па мя таю яе імя. Ка лі прый шоў на 
ста ды ён, я па ста ян на ўсмі хаў ся. Ка лі 
ска заў, што зда ры ла ся, усе прос та… 
Смя яў ся кож ны.

У Грод не так са ма. Ця пер, дзе я жы ву, 
ёсць во сем-дзе сяць дзя цей. Спа чат ку 
яны маўк лі ва гля дзе лі на мя не або га ва-
ры лі: «Ма ма, гля дзі, гля дзі!» За раз ужо: 
«Пры ві тан не, Стэ фан. Як жыц цё?» Яны 
ўсмі ха юц ца, раз маў ля юць. Гэ та пры го-
жа. У ста лі цы Ка ме ру на бе лым ні ко-
га не здзі віш. Але ёсць га ра ды, дзе 
на яго бу дуць гля дзець, як на дзі ва: 
лю дзі ба чы лі бе лых толь кі на эк ра не 
тэ ле ві за ра.

ДЗЯ КУЙ 
Для Гі Стэ фа на Эса ме кож ны 

дзень — як апош ні. У яго ня ма пра-
ві лаў. На вош та яны? Прос та ёсць 
ад но адзі нае пе ра ка нан не: трэ ба 
па ва жаць лю дзей. Толь кі ўнут ра нае 
ба гац це кож на га ў ста не ад ра дзіць 
та кія пра явы ду ху, як ах вяр насць на 
ка рысць царк вы і бед ных, мі ла сэр-
насць, ме цэ нац тва, вы са ка род насць 
уво гу ле.

Вы са ка род насць пры му шае ша на-
ваць ча ла ве ка, што не за дзі рае но са, 
ка лі пра яго ска жуць: «Ён мае га ла ву 
на пля чах». Па мя таць: маг чы ма, гэ та 
прос та кан ста та цыя фак та. І Гі Стэ фан 
больш за ўсё ша нуе ча ла ве ка сціп ла га. 
Ча ла ве ка, які слу хае.

На пы тан не «Што б вы ска за лі Бо гу, 
апы нуў шы ся пе рад ім?» спарт смен, як 
пе ра ка на ны ка то лік, мае ад каз: «Дзя-
куй. За маё жыц цё. Бо ад чу ваю: я жы ву 
вель мі доб ра. Ёсць лю дзі, якія не ма юць 
ча го па ес ці. Не ма юць до ма. Ін шы за-
хва рэў. Ёсць та кія, што не мо гуць ба-
чыць. Не ка то рыя не мо гуць га ва рыць. 
А я… кож ны дзень я ма гу ес ці. У мя не 
ёсць дзі ця, у мя не ёсць сям'я. Ма ма, 
та та, брат. Праца, якую вель мі люб лю. 
Што больш я ма гу ска заць Бо гу? Прос та 
«дзя куй». Ён дае мне та кое пры го жае 
жыц цё. Я больш ні чо га не ха чу. Я вель мі 
люб лю маё жыц цё».

���
Ка лі гэ ты ар ты кул рых та ва лі да дру-

ку, па цвер дзі ла ся ін фар ма цыя пра пе-
ра ход Гі Стэ фа на Эса ме ў ка зах стан скі 
«Аты раў». Фут ба ліст па кі нуў «Нё ман» 
са сло ва мі: «Я пра вёў ча ты ры доб рыя 
ме ся цы з ва мі і вель мі ўдзяч ны за ўва гу. 
Дзя кую ад уся го сэр ца! Я люб лю «Нё-
ман» і люб лю Грод на». 

Мар га ры та СІ ДАР

�

Воль га ТА ЛА Е ВА:

На па чат ку снеж ня з'я ві ла ся пры ем ная на ві на: Бе ла русь 
упер шы ню за ва я ва ла дзве алім пій скія лі цэн зіі ў шорт-трэ ку. 
У мі ну лым се зо не бе ла рус кія май стры «ка рот ка га лё ду» 
ўпер шы ню ўвай шлі ў топ-100 су свет на га рэй тын гу. А сё ле та 
на між на род ных спа бор ніц твах уста на ві лі ча ты ры на цы я наль ныя 
рэ кор ды. Для па раў на ння: больш — толь кі на ра хун ку плыў цоў 
і прад стаў ні коў ку ля вой страль бы. Іс тот ны пра грэс не мог 
не за ўва жыць Між на род ны са юз кань ка беж цаў. І вось на ру ках 
у бе ла рус кіх шорт-трэ ке раў дзве пу цёў кі на Алім пі я ду ў Со чы. 
У жа но чай пра гра ме му сіць вы сту піць Воль га Та ла е ва, якая 
сё ле та ўвар ва ла ся ў топ-40 су свет най кла сі фі ка цыі. «Алім пій цу» 
спарт смен ка па ве да мі ла пра сваё ха кей нае мі ну лае, юні ёр скі 
этап кар' е ры і асаб лі вас ці пад рых тоў кі шорт-трэ ке раў.

Анонс Анонс   ��

На Ка ляд ным тур ні ры 
зной дуць «шчас лі вых 

ба лель шчы каў»
Ама та раў ха кея, якія ў свя точ-

ныя дні на ве да юць Ка ляд ны між-
на род ны тур нір, ча кае сюр прыз. 
Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб пла-
нуе ра зы граць 10 аба не мен таў на 
мат чы чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
Па кет квіт коў на па ядын кі гру па вой 
ста дыі з удзе лам бе ла рус кай збор-
най атры мае са мы эру дзі ра ва ны, 
зна ход лі вы і кем лі вы ба лель шчык, 
які змо жа пра дэ ман стра ваць не 
толь кі ін тэ ле кту аль ныя здоль-
нас ці, але і спар тыў ныя на вы кі. У 
пер шыя ча ты ры дні тур ні ру аба-
не мен ты ра зы гра юць на вя чэр ніх 
мат чах у Па ла цы спор ту, а ў апош-
ні дзень — на «Мінск-Арэ не».

Да рэ чы, сё лет ні Ка ляд ны тур-
нір — дзя ся ты па лі ку, юбі лей-
ны! На ха кей нае свя та пры едуць 
11 збор ных — Аў стрыі, Гер ма ніі, 
Ка на ды, Ра сіі, Сла ва кіі, Фран цыі, 
Фін лян дыі, Чэ хіі, Шве цыі і Швей-
ца рыі. Ка ман ду Бе ла ру сі тра-
ды цый на прад ста віць дру жы на 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Упер шы ню тур нір згу ля юць па но-
вай фор му ле. На па пя рэд нім эта-
пе мат чы пра вя дуць у адзін круг 
у трох гру пах. У фі наль ны раўнд 
пра б'юц ца пе ра мож цы трох груп і 
ка ман да, якая мае леп шыя да дат-
ко выя па каз чы кі з тых, хто фі ні ша-
ваў на дру гім мес цы. Пе ра мож цы 
паў фі наль ных гуль няў і вы ра шаць, 
ка му да ста нец ца тра фей.

Тур нір ад бу дзец ца з 3 па 7 сту-
дзе ня 2014 го да. Пры ходзь це на 
мат чы пад тры маць бе ла рус кую 
збор ную… і па спра ба ваць шчас-
ця ў ак цыі! Рап там ме на ві та вы 
ста не це шчас лі вым ула даль ні кам 
за па вет ных аба не мен таў?

Матэрыялы паласы
падрыхтавала

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

Алім пій скі ле та піс Алім пій скі ле та піс   ��

«З КА МАН ДАЙ Я БЫЎ ГА ТО ВЫ
І Ў АГОНЬ, І Ў… БА СЕЙН» 
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Ад ной чы гэ тае дрэў ца па кі ну лі на скраз ня ку. 
Рас лі на амаль за гі ну ла: за ста ла ся толь кі 
сцяб лін ка і не каль кі ліс точ каў. Яў ген Іва на віч 
вы га да ваў «па цяр пе ла га», і ця пер дрэў ца 
ра дуе во ка свай го вы ра та валь ні ка.

Раз мо ва на броў цы Раз мо ва на броў цы   �� ДА ГА НІ ЯГО, КА ЛІ ЗМО ЖАШ 
ГІ СТЭ ФАН ЭСА МЕ ПРА НЕ ФУТ БОЛЬ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ 

Бія гра фіч ная да вед ка
Іван чан ка Яў ген Іва на віч на ра дзіў ся ў 1943 го дзе ва Уд мур тыі, дзе бе ла рус кая 

сям'я зна хо дзі ла ся ў эва ку а цыі. У 1945 го дзе Іван чан кі вяр ну лі ся ў Мінск.
У 1961 го дзе па сту піў у Ін сты тут фі зіч най куль ту ры. Праз год пас ля за кан чэн ня 

ін сты ту та стаў вы кла даць на ка фед ры пла ван ня.
Чэм пі ён і рэ кард смен Бе ла ру сі на дыс тан цы ях 100 і 200 мет раў бра сам (1962—

1965 гг.).
У 1974—1984 гг. — трэ нер збор най СССР па пла ван ні.
Аў тар амаль 200 на ву ко вых прац, ся род якіх больш за 20 ву чэб на-ме та дыч ных 

да па мож ні каў для трэ не раў і спарт сме наў.
Пра фе сар, док тар пе да га гіч ных на вук. Вы кла дае на ка фед ры тэ о рыі і ме то ды-

кі фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най 
куль ту ры.

З сы нам Ша я нам.

Звы чай на муж чы ны ад да юць 
пе ра ва гу бру таль ным за ба вам — 
аў та ма бі лям, па ля ван ню 
ці ры бал цы. А Яў ген Іва на віч 
лю біць вы рошч ваць квет кі.
І тыя яго слу ха юц ца: рас туць, 
квіт не юць і ні ко лі не вя нуць.


