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Ад быў шы дыс ква лі фі ка-

цыю, Анас та сія знай шла ў 

са бе сі лы і пра цяг ну ла іс ці 

да сва ёй ма ры, по бач з ёй 

трэ нер Сяр гей Іва ноў, ён жа 

муж, і сын Глеб. У тым лі-

ку дзя ку ю чы іх пад трым цы 

спарт смен ка пас ля скла да-

ных пе ры я даў у сва ёй кар'-

е ры змаг ла зноў па ка заць 

ме даль ны вы нік і ў са ка ві-

ку на чэм пі я на це Еў ро пы ў 

за кры тых па мяш кан нях у 

Глаз га за ва я ва ла ся рэб ра-

ную ўзна га ро ду. У сва ім ін-

тэр в'ю Анас та сія рас ка за ла, 

ча го вар та бы ло яе вяр тан не 

і як уда ец ца су мя шчаць вя лі-

кі спорт з ро ляй доб рай ма ці 

і жон кі.

«Спа дзя ю ся, 
усё атры мац ца»

— Анас та сія, ужо па чаў-

ся лет ні се зон, якія стар ты 

бу дуць пры яры тэт ны мі для 

вас сё ле та?

— Пер шы этап Брыль ян-

та вай лі гі ўжо стар та ваў, але 

мы вы ра шы лі яго пра пус ціць, 

не ба чу сэн су так ра на па-

чы наць спа бор ніц кі се зон, бо 

чэм пі я нат све ту толь кі ў каст-

рыч ні ку, пік фор мы пе ра ня-

сём ту ды. У Брыль ян та вай 

лі зе пач ну вы сту паць 6 чэр-

ве ня, да лей — Еў ра пей скія 

гуль ні, мат ча вая су стрэ ча 

Еў ро па — ЗША і чэм пі я нат 

све ту.

— Ка лі ацэнь ваць прой-

дзе ны зі мо вы се зон, за да-

во ле ныя сва і мі вы ні ка мі?

— Так, мы мер ка ва лі, 

што я бу ду на блі жац ца да 

сямі мет раў. Ад нак я мак сі-

ма ліст ка, кры тыч на стаў лю ся 

да ся бе і сва іх скач коў, та му 

ёсць да ча го імк нуц ца. Па-

пер шае, «се раб ро» зі мо ва-

га чэм пі я на ту Еў ро пы пас ля 

доў га га не пры ем на га пе ра-

пын ку, гэ та ня дрэн ны вы нік, 

а па-дру гое, мне пры ем на, 

што ме даль па ра да ваў усіх 

ма іх ба лель шчы каў, тых лю-

дзей, якія ўклад ва лі ў мя не 

сі лы і ве ры лі.

— На коль кі сур' ёз ным 

стар там для вас ста нуць 

Еў ра пей скія гуль ні?

— Кож нае спа бор ніц тва 

па-свой му сур' ёз нае, да ўсіх 

тур ні раў трэ ба па ды хо дзіць 

ад каз на, асаб лі ва ка лі яны 

пра хо дзяць до ма. Уся кра і на 

прый дзе за ця бе хва рэць, у 

тым лі ку баць кі і сяб ры, не 

хо чац ца іх за сму чаць. Спа-

бор ніц твы па лёг кай ат ле ты-

цы ад бу дуц ца ў но вым фар-

ма це, свае ню ан сы бу дуць і 

ў скач ках у даў жы ню.

А на огул, для на шай краі-

ны гэ та вель мі важ ныя спа-

бор ніц твы, тур нір вя лі ка га 

маш та бу, дзе трэ ба за явіць 

пра ся бе, каб у све це ве да лі, 

што та кое Бе ла русь, пры яз-

джа лі да нас на збо ры і спа-

бор ніц твы. Хай тут па бу дуць 

ту рыс ты, спарт сме ны, па-

гля дзяць, якія моц ныя ў нас 

ат ле ты, доб рыя ўмо вы, якая 

пры го жая пры ро да, лю дзі.

— Што да ты чыц ца чэм-

пі я на ту све ту ў каст рыч ні-

ку, якую ад зна ку ха це ла-

ся б там ска рыць?

— Кан крэт ных ліч баў 

не на за ву, але, каб тра піць 

у трой ку, трэ ба ска каць за 

сем мет раў, гэ та ўсе ра зу-

ме юць. За раз ідзе ба за вая 

пад рых тоў ка, та му не ха чу 

ні чо га пла на ваць. Зі мо вы се-

зон па ка заў, што вы нік 6,93 

м мае на ўва зе да лё кія скач кі 

ле там, але як яно пой дзе... 

Ве ру ў ся бе і ў свае сі лы. 

Спа дзя ю ся, усё атры мац ца.

«Я ад чу ла, 
што бу ду ска каць 
да лё ка»

— Ваш мак сі мум зі мой 

6,93 м, ле там 7,22 м. Ка лі 

па чы на лі зай мац ца скач-

ка мі, ма ры лі пра та кія ліч-

бы?

— Да гэ та га ча су па мя-

таю свой пер шы старт, гэ та 

быў юнац кі чэм пі я нат све ту ў 

Аф ры цы, у Ма ра ке шы. Трэ-

ба бы ло вы ка наць ква лі фі-

ка цый ны ад бор, дзе я скок-

ну ла 6,20 м і ста ла на гэ тым 

чэм пі я на це вось май. По тым 

удзель ні ча ла ў роз ных мат-

ча вых су стрэ чах, не дзе пе ра-

ма га ла, але ка лі шчы ра, пра 

тое, ці зма гу скок нуць 7 м, 

та ды на ват не ду ма ла. Ка лі ў 

юні ё рах пе рай шла да Юрыя 

Ві кенць е ві ча Ма і се ві ча, па-

ча лі сур' ёз на пра ца ваць, 

ве да лі, ча го мне не ха пае, 

у чымсь ці да да ва лі. Больш 

да рос лыя вы ні кі прый шлі 

не дзе ў мо мант пе ра хо ду з 

юні ё раў у мо ладзь, я ад чу ла, 

што бу ду ска каць да лё ка.

— Ваш та та на стаў нік 

фіз куль ту ры, ён ады граў 

важ ную ро лю ў ста наў лен-

ні Анас та сіі як лёг ка ат лет-

кі?

— Ён сыг раў вель мі важ-

ную ро лю ў ма ім жыц ці ў цэ-

лым, не заў сё ды бы ва юць та-

кія баць кі. Зай маў ся мной з 

са ма га дзя цін ства, мы ха дзі лі 

на лы жах, пад цяг ва лі ся, вы-

яз джа лі на ро ва рах. Фіз куль-

ту ру ён у мя не не вёў, а вось 

яго ка ле га і ся бар за ўва жыў 

ува мне да ныя спрын та ра і 

тое, што я да лё ка ска чу, вы-

ра шыў за пі саць у спар тыў-

ную шко лу. Я прый шла на 

пер шую трэ ні роў ку да Ана-

то ля Ана то ле ві ча Ка ра не ві-

ча, спы та ла, коль кі ра зоў на 

ты дзень трэ ба зай мац ца. Ён 

ка жа: «Ну, ты та кая ма лень-

кая, та бе ра зы тры хо піць». 

На што я ад ка за ла, што не 

згод ная, што бу ду ха дзіць 

шэсць ра зоў на ты дзень. Ён 

па гля дзеў на мя не і ска заў: 

«Ты нам па ды хо дзіш».

«Та го, 
што вы трым лі вае 
муж, 
не вы тры маў бы 
больш ні хто»

— Псі хо ла гі ка жуць, што 

дзяў чын кі вы бі ра юць у му-

жы муж чын, якія па доб ныя 

на баць коў...

— На ват не ве даю, мой 

та та і муж зу сім роз ныя. Па-

доб ныя толь кі ад ным — стаў-

лен нем да дзя цей. Мне зда-

ец ца, та го, што вы трым лі вае 

мой муж, не вы тры маў бы 

больш ні хто. Я трэ ні ру ю ся, 

ад' яз джаю на спа бор ніц твы, 

а ён увесь час зна хо дзіц ца з 

сы нам. Я га на ру ся, што Глеб 

рас це по бач з баць кам, ве-

даю, што ён да па мо жа яму ў 

лю бы мо мант.

— Вы па зна ё мі лі ся з 

бу ду чым му жам яшчэ да 

та го, як Сяр гей па чаў вас 

трэ ні ра ваць?

— Так, мы ра зам ву чы лі ся 

ў ву чы лі шчы алім пій ска га рэ-

зер ву, але ад но з ад ным на ват 

не раз маў ля лі. Ён скон чыў, я 

пра цяг ну ла ву чыц ца, але Сяр-

гей не як прый шоў у гос ці да 

сва іх сяб роў, хлоп цы па пра-

сі лі мя не па ды сці, маў ляў, са 

мной там хо чуць па зна ё міц ца. 

Мы раз га ва ры лі ся, я за пра сі-

ла Сяр гея на гар ба ту і зра зу-

ме ла, што знай шла род нас-

ную ду шу. Ён вель мі доб ры 

ча ла век. За раз не час та су-

стрэ неш муж чын, якія з кло-

па там і ра зу мен нем ста вяц-

ца да жан чын. Ка лі б муж не 

быў спарт сме нам, ён ні ко лі не 

зра зу меў бы ма іх бяс кон цых 

збо раў, стом ле нас ці пас ля 

трэ ні роў кі. Бы вае, ча сам хо-

чац ца прос та пры лег чы, а ён 

па мые по суд за мя не. За гэ та 

яму вя лі кі дзя куй.

— Вы ўжо не раз ад зна-

ча лі: у тым, што вас трэ ні-

руе муж, ад ны плю сы, але 

ці не вы клі кае гэ та кан-

флік таў?

— Усё бы вае, што ха ваць, 

як і ў кож най сям'і, у кож ным 

ка лек ты ве, але трэ ба ўмець 

пе ра адоль ваць роз ныя мо-

ман ты. Я вель мі за паль чы вы 

ча ла век, ма гу па кры чаць на 

трэ ні роў цы, ка лі мне нешта 

не па да ба ец ца, а Сяр гей 

умее гэ та згла дзіць. Та ды 

эмо цыі хут ка зга са юць, я ра-

зу мею, што трэ ба спы ніц ца і 

пра ца ваць, ве даю, што ў пер-

шую чар гу гэ та трэ ба мне.

— Сын і муж час та бы ва-

юць з ва мі і на збо рах, і на 

трэ ні роў ках. Гэ та аб ляг чае 

ро лю жон кі і ма ці?

— Вя до ма, я на зы ваю 

Гле ба сы нам пал ка, та му 

што хлоп цы з на шай гру-

пы да па ма га юць му жу гля-

дзець за ім, ка лі я дзесь ці 

за ня тая, раб лю прак ты ка-

ван не. Ла дзяць яму на ват 

«дзе даў шчы ну», ву чаць, як 

пра віль на па во дзіць ся бе 

па-муж чын ску. Яму па да-

ба ец ца і мне па да ба ец ца, 

ён шмат ез дзіць па све це 

ра зам з на мі, мне зда ец ца, 

гэ та дае яму на шмат боль-

шае раз віц цё. Глеб вель мі 

ак тыў нае дзі ця, у яго пры ро-

джа нае па чуц цё гу ма ру. Ка лі 

та бе цяж ка, а тут ён як «ад-

па ліць» што-не будзь, 

па чы на еш усмі хац ца, 

ён час та раз ра джае 

аб ста ноў ку. Але з ін-

ша га бо ку не прос та, 

ка лі пры хо дзіш з трэ-

ні роў кі і ад чу ва еш ся-

бе вель мі стом ле най, 

усё ба ліць, не мо жаш 

на ват устаць з лож-

ка, каб па гу ляць з 

ім. Бы ло та кое, што 

гу ля ла з дзі цем ле жа-

чы. Як у кож най ма ці, 

сі лы дзесь ці зна хо-

дзяц ца.

— Глеб ужо ка жа 

пра тое, што ха цеў 

бы стаць спарт сме-

нам?

— Вя до ма, ка жа, 

што хо ча быць, як ма-

ма, але ў яго па куль 

ма ры ўраз на бой, хо-

чац ца ўся го. Па ча лі 

мы з прэ зі дэн та, скон-

чы лі пі ло там, што да-

лей бу дзе — невя до-

ма. У лю бым вы пад ку 

мы бу дзем яму да па ма гаць, 

а вы бар за ім. Схіль насць да 

спор ту ёсць, ге не ты ка ады-

гра ла сваю ро лю, ён да лё ка 

ска ча, хут ка бе гае, лю біць 

рух, пад цяг ва ец ца. Я яму ка-

жу: «Глеб, да вай ма цуй мыш-

цы, бу дзеш дзяў ча там па каз-

ваць». Ён ка чае — вель мі лю-

біць жа но чую ўва гу.

«Аба вя зак 
жан чы ны — 
умець га та ваць, 
са чыць за са бой 
і вы хоў ваць 
дзя цей»

— Вам да во дзі ла ся з ну-

ля вяр тац ца ў спорт двой-

чы: пас ля двух га до вай 

дыс ква лі фі ка цыі і пас ля 

ро даў. Ка лі бы ло скла да-

ней?

— Кож ная сі ту а цыя па-

свой му цяж кая. Пы тан ня 

аб тым, ці бу ду я вяр тац ца 

ў спорт, не ста я ла, пад час 

ця жар нас ці трэ ні ра ва ла ся, 

не ўпус ка ла ні хві лі ны. Дру-

гі дом, у якім я на ра джа ла, 

зна хо дзіц ца на су праць май го 

до ма, я пеш шу са схват ка мі 

ту ды прый шла з ве лі зар най 

тор бай, як на збо ры. На ра-

дзі ла і на чац вёр ты дзень з 

ка ляс кай пай шла ха дзіць па 

пар ку хут кім кро кам. По тым 

па во лі ста ла трэ ні ра вац ца. 

Пас ля ро даў ця жэй бы ло фі-

зіч на ў тым сэн се, што ў маз-

гах у мя не бы ло ад но — што 

я вый ду і скок ну сем мет раў 

ад ра зу, а мыш цы не слу ха-

лі ся. Пра ца ваць над са бой, 

на пэў на, усё ж та кі ця жэй 

фі зіч на.

Сі ту а цыя з до пін гам бы ла 

цяж кай псі ха ла гіч на, там трэ-

ба бы ло на гнаць спа бор ніц-

кую дзей насць з са пер ні ца мі, 

гэ та, у прын цы пе, хут чэй. Усе 

два га ды дыс ква лі фі ка цыі 

мы ўсё роў на трэ ні ра ва лі ся, 

ла дзі лі свае спа бор ніц твы. 

Сі ту а цыя для мя не не пры-

ем ная тым, што ма ёй ві ны 

ня ма, гэ та жу дас на, та му што 

я вель мі спра вяд лі вы ча ла-

век. Я бы ла ў шо ку і да гэ та-

га ча су не ве даю, ці бу дзе ў 

мя не маг чы масць да ка заць 

сваю праў ду пас ля спор ту. 

Ве даю, што гэ та вель мі вя-

лі кія грошы.

— Вы ўжо ад пус ці лі гэ-

тую сі ту а цыю?

— Вя до ма, мы ад ра зу яе 

спра ба ва лі ад пус ціць, я ча-

ла век не схіль ны да та го, каб 

упа даць у дэ прэ сію. Не пры-

ем на, што на шых най мац-

ней шых спарт сме наў (я ве-

даю, што не толь кі мя не), 

вы да ля юць.

— У ва шай кар' е ры яшчэ 

су стра ка лі ся под лас ці або 

пад ста вы?

— Не бу ду ні ко га ві на ва-

ціць, але бы ло шмат ча го, 

на прык лад атруч ван не. Мне 

зда ец ца, гэ та ўсю ды ёсць, 

не толь кі ў спор це. Асаб лі-

ва жорст кая жа но чая зай-

здрасць. Але я не ра зу мею 

лю дзей, якія зайз дрос цяць, 

бо ўся го мо жаш да сяг нуць 

сам, вазь мі ўсё ў свае ру кі 

і так са ма скок ні. Знай дзі ў 

са бе сі лы ства рыць тыя ж 

умо вы, каб у ця бе бы лі 

тыя ж гро шы, вы ні кі і ўсё 

ас тат няе.

— Ка лі най мац ней шыя 

спарт смен кі за ста юц ца ў 

сек та ры для ме даль ных 

раз бо рак, час та зда ец ца, 

што ат мас фе ра там вель-

мі на пру жа ная.

— Ідзе гуль ня нер ваў. 

Ёсць та кая спарт смен ка з 

Аме ры кі Брыт ні Рыз, яна 

па чы нае з вы клі кам жа ваць 

жуй ку ў сек та ры, гэ та та кія 

аме ры кан скія штуч кі, мне 

зда ец ца. Але спра ва тут 

на ват не ў тым, што хтось-

ці хо ча зра біць неш та дрэн-

нае, дзяў ча ты ў сек та ры, як 

акт ры сы, яны ўва хо дзяць у 

воб раз. На са май спра ве мы 

не жа да ем ад на ад ной зла, 

а на ад ва рот, пад трым лі ва ем, 

ро бім кам плі мен ты.

— Да рэ чы, ска ку хі заў-

сё ды ад роз ні ва юц ца сва ёй 

пры га жос цю і пры ваб нас-

цю.

— Фі гу ра ле піц ца га да мі, 

цяж кай пра цай над сва ім це-

лам. Вя до ма, мы ста ра ем ся 

са чыць за хар ча ван нем, ес ці 

пра віль на, але, на прык лад, 

у вы хад ны мо жам сха дзіць у 

«Мак до нальдс», не лі чу, што, 

раз у ме сяц гэ та шкод на, на 

трэ ні роў ках усё зга рыць. 

На пэў на, на пад свя до мас ці 

ў жан чын за пі са на, што, ка лі 

вы хо дзіш на вя лі кую арэ ну, 

ця бе зды ма юць буй ным пла-

нам, трэ ба быць пры го жай, 

вы лу чац ца, та му і да 

стар ту боль шасць 

дзяў чат ро біць ма кі-

яж. Аба вя зак жан чы-

ны — умець га та ваць, 

са чыць за са бой і вы-

хоў ваць дзя цей.

— Дзе чэр па е це 

сі лы, ка лі стам ля е-

це ся і эма цы я наль-

на і фі зіч на?

— Мы вель мі лю-

бім пры ро ду, асаб-

лі ва на шу, бе ла рус-

кую. Па да ро зе ў 

Слуцк, мой род ны 

го рад, ёсць вель мі 

пры го жыя во зе ра і 

лес, на бі ра ем ся сіл 

там, хо дзім з сяб ра-

мі на шаш лы кі, з дзі-

цем у за баў ляль ны 

цэнтр.

— Час та бы ва е це 

ў род ным Слуц ку?

— На жаль, не, ад 

сі лы раз у ме сяц, а то 

і ра дзей.

— Вы зма га е це ся, каб 

у род ным го ра дзе з'я віў ся 

лёг ка ат ле тыч ны ста ды-

ён?..

— Так, і ўжо ёсць вы нік. 

90 пра цэн таў, што ён там 

з'я віц ца, хоць бы да рож кі з 

па крыц цём для дзя цей. Го-

рад вя лі кі, быў пе ры яд, ка лі 

мы там трэ ні ра ва лі ся, дзе ці 

цяг ну лі ся да нас, бе га лі з на мі 

раз мін ку, і ве да е це, там вель-

мі шмат та лен таў, але ня ма 

ўмоў. Не ха це ла ся б, каб дзе-

ці ў та кім уз рос це зай ма лі ся 

незра зу ме ла чым, лепш ня-

хай ідуць у спорт, тым больш 

лёг кая ат ле ты ка ў нас бяс-

плат ная. Для мя не гэ тая іні-

цы я ты ва важ ная, та му што 

ха чу, каб ме на ві та са Слуц ка 

пры хо дзі лі спарт сме ны і да-

ма га лі ся вы ні ку. Там пра цуе 

мой та та, мой пер шы трэ нер, 

ён ад бі рае дзя цей май му му-

жу, доб ра, каб сфар мі ра ва-

ла ся та кая сіс тэ ма.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Анас та сія МІ РОН ЧЫК-ІВА НО ВА:

«ВЕ РУ Ў СЯ БЕ І Ў СВАЕ СІ ЛЫ»
У спор це ёй двой чы пры хо дзі ла ся па чы наць усё спа чат ку

Пер шы раз пас ля на ра джэн ня сы на, а дру гі пас ля 

дыс ква лі фі ка цыі, у якой На сця не ра за бра ла ся і да 

гэ та га ча су. Пе рад Алім пій скі мі гуль ня мі 2016 го да ў 

Рыа яе ад хі лі лі ад спа бор ніц тваў на два га ды. Анас та-

сія сцвяр джае, што не пры ма ла ні чо га за ба ро не на га, 

а гэ тая сі ту а цыя под лая пад ста ва за ці каў ле ных асоб. 

«Пры бі ра лі кан ку рэнт ку, якая маг ла па зба віць ме да-

ля ін шую кра і ну», — ка жа яна. Крыўд на да слёз бы ло 

і та му, што пе рад Рыа-2016 бе ла рус ка бы ла ў сва ёй 

най леп шай фор ме і дак лад на за ва я ва ла б там ме даль. 

У дзень пра вя дзен ня фі на лу спа бор ніц тваў па скач ках 

у даў жы ню ў Бра зі ліі Мі рон чык-Іва но ва ска ка ла на мін-

скім ста ды ё не РЦАП па лёг кай ат ле ты цы, на тры бу нах 

з квет ка мі ся дзе лі яе сяб ры. Там у сва ёй най леп шай 

спро бе На сця па ля це ла за сем мет раў, гэ ты вы нік на 

Алім пі я дзе ў Рыа пры нёс бы ёй «се раб ро»...

Анастасія разам з мужам (адначасова трэнерам) 
і сынам.


