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«Па ка заць усё 
най леп шае до ма»

— Анас та сія, рас ка-

жы це, які старт сё ле та 

бу дзе для вас у пры яры-

тэ це?

— Для мно гіх са мым га-

лоў ным стар там бу дуць 

Алім пій скія гуль ні, але для 

нас, мне зда ец ца, на роў ных 

з ім бу дзе і чэм пі я нат све ту, 

які прой дзе ў маі ў Мін ску. 

Для ха ды гэ та вя лі кая па-

дзея, маг чы масць па ка заць 

і ся бе, і твар кра і ны. Я мэ-

та на кі ра ва на рых ту ю ся да 

яго. Ужо прай шоў адзін збор 

у Тур цыі, іш ла там 20 км, 

ха це ла па гля дзець сваю 

га тоў насць. 50-кі ла мет ро-

выя дыс тан цыі я ха джу ўжо 

два га ды, але ад чу ваю, што 

яшчэ не са ма рэа лі за ва ла ся, 

та му на стро е на на гэ ты чэм-

пі я нат. Тут не трэ ба пра хо-

дзіць аклі ма ты за цыю, прос-

та па тра бу ец ца са брац ца, 

пад рых та вац ца і па ка заць 

усё най леп шае до ма.

— Дзве алім пій скія лі-

цэн зіі ў ха дзе ў бе ла ру сак 

ужо ёсць, але ад кра і ны 

могуць удзель ні чаць тры 

спарт смен кі. Прэ тэн ду е це 

на пу цёў ку?

— Ця пер я рых тую ся бе 

да 50 км, та му толь кі пас ля 

чэм пі я на ту све ту бу ду спра-

ба ваць ад бі рац ца на Алім-

пій скія гуль ні. Не ха чу фар-

сі ра ваць па дзеі, я яшчэ не ў 

ідэа льнай фор ме, хоць зра-

зу ме ла, што кож на му хаце-

ла ся б па ехаць на Гульні.

— Што га лоў нае ў ха-

дзе: тэх ні ка, ге не ты ка, 

пад рых тоў ка?

— Мне зда ец ца, усё. 

Псі ха ло гія, фі зі ка, ме ды цы-

на — трэ ба, каб скла ла ся 

ўсё ад ра зу. Трэ ні ру юц ца 

ўсе, пе ра маг чы жа да юць 

усе, але вый грае той, у ка го 

ў пэў ны дзень су па дуць усе 

фак та ры. Ге не ты ка так са-

ма важ ная: хтось ці спрын-

тар, хтось ці больш схіль ны 

да ця га ві тас ці — ад гэ та га 

так са ма за ле жыць мно гае, 

але гэ та мож на вы зна чыць 

яшчэ ў дзя цін стве, на ват ві-

зу аль на, па раз мя шчэн ні і 

вы гля дзе цяг ліц.

— У ва шым ві дзе спор-

ту час та да во дзіц ца пра-

яў ляць і цяр пен не, і ха рак-

тар, і пра ца ві тасць. У які 

мо мант ха ды на 50 км трэ-

ба па чы наць пе ра адоль-

ваць ся бе?

— Як ка жа мой трэ-

нер, 30 кі ла мет раў ідзеш, 

а 20 цер піш. Вель мі за ман-

лі ва бы вае на 32—34 кі ла-

мет ры, зда ец ца, што ты 

ўсё мо жаш, та кі све жань кі, 

а по тым ця бе на кры вае так, 

што апош нія пяць кі ла мет-

раў мо жаш на огул не дай сці. 

Та му пер шыя 30 лепш іс ці 

спа кой на, а по тым цяр пець 

і не ту зац ца. Ка лі ста но віц ца 

цяж ка, ра зу ме еш, што та кое 

ад чу ван не ва ўсіх, спра бу еш 

ся бе ўга вор ваць, зда ра ец ца, 

што кож ны крок уга вор ва еш 

ся бе. Ка лі пе ра адо леў гэ ты 

пе ра лом ны мо мант, то ўжо 

ад кры ва ец ца дру гое ды хан-

не. А бы вае, не ад кры ва ец-

ца, та ды гэ та на зы ва ец ца 

«на па ку та ваў ся».

— Па мя та е це, як вам 

да лі ся пер шыя 50 кі ла-

мет раў?

— Гэ та бы ло ў Кі таі, на 

ка манд ным чэм пі я на це све-

ту, і я па ка за ла там ня дрэн-

ны вы нік — 9-е мес ца. Гэ та 

бы ло не зра зу ме ла, та му што 

я не ве да ла, ча го ча каць, — 

мо жа быць, та му і не бы ло 

ду жа скла да на. По тым на 

чэм пі я на це Еў ро пы я вель-

мі доб ра бы ла га то ва, іш ла 

чацвёртая, да га ня ла чэм-

піён ку све ту — пар ту гал ку, 

але суд дзі вы ра шы лі мя не 

пры тры маць, да лі пяць хві-

лін штра фу. Спарт смен ка з 

Пар ту га ліі бы ла лі да рам се-

зо на і прос та па він на бы ла 

вый граць лю бы мі шля ха мі. 

У нас ад су дзей ства за ле-

жыць мно гае, та му што 

від спор ту тэх ніч ны. Та ды 

я на ха па ла шмат кар так 

літа раль на за 500 мет раў. 

Па сут нас ці, пры ча піц ца 

мож на да любога спарт-

сме на. Суд дзі раз ме шча ны 

на дыс тан цыі праз кож ныя 

300 мет раў, усіх мы ве да ем 

ужо ў твар, ве да ем, ад ка го 

чаго мож на ча каць. Ча сам 

су дзяць вель мі ла яль на, 

а бы вае, што ўсе як адзін 

вель мі злыя.

«Па мя таю, упа ла, 
але ўста ла 
і пай шла да лей»

— Што ад чу вае ар га нізм 

на пра ця гу гэ тых 50 кі ла-

мет раў, ці бы ва юць не ча-

ка ныя сі ту а цыі са зда роў-

ем?

— Так, мож на хут ка па-

чаць, та ды ар га нізм уміг 

за кіс ля ец ца і ла ма ец ца, ад 

гэ та га ма ла дыя спарт сме ны 

час та не да хо дзяць да фі-

ні шу або па да юць. Дру гая 

пры чы на — не ідзе хар ча-

ван не. Мы ж хар чу ем ся па 

хо дзе дыс тан цыі роз ны мі 

энер ге тыч ны мі на по ямі, 

але яны мо гуць не па ды сці, 

і та ды страў нік спы ня ец ца, 

спарт сме на па чы нае ва ні-

та ваць. У моц ную спя ко ту 

ар га нізм бла кі ру ец ца, уклю-

чае сваю ахоў ную функ цыю, 

каб ча ла век не па мёр. І та-

ды спарт смен страч вае пры-

том насць. Гэ та не сла басць, 

як мно гія ду ма юць, а эле-

мен тар ная аба ро на, пры ду-

ма ная пры ро дай. У мя не бы-

ло та кое пе рад Алім пі я дай у 

Рыа. Па мя таю: іду і рап там 

на 15-м кі ла мет ры па чы-

нае цям нець у ва чах, са ма 

не ра зу мею ча му. Па чы наю 

ся бе пе ра кон ваць, што трэ-

ба са брац ца. Я на ват упа ла, 

мой трэ нер ужо вы клю чыў 

се кун да мер, але ў пад свя-

до мас ці ў мя не бы ло, што 

трэ ба ўстаць і скон чыць 

дыс тан цыю, я ўста ла і пай-

шла. Са мае цяж кае — гэ та 

ка лі ты не га то вы вы хо дзіць 

на старт, яшчэ не зра біў усю 

ра бо ту для гэ та га, а ця бе, як 

ка ця ня, кі да юць у ба раць бу. 

Гэ та цяж ка і псі ха ла гіч на, і 

фі зіч на.

— Коль кі ча су трэ ба 

для ад наў лен ня ар га ніз-

ма пас ля 50-кі ла мет ро вай 

дыс тан цыі?

— Ме сяц, пяць тыд няў. 

Трэ ба каб усе кры вя ныя 

цель цы, якія зла ма ны, ад-

на ві лі ся, прый шлі ў нор му 

мы шач ныя звяз кі, су ста вы, 

не ка жу чы ўжо пра га ла ву, 

та му што пас ля стар ту, як 

бы ты ні вы сту піў, доб ра ці 

дрэн на, — ты зня сі ле ны. 

Ка лі вый граў, зда ец ца, усё 

доб ра, але ўсё роў на ты 

псі ха ла гіч на вы пус та ша-

ны, трэ ба зноў ку за поў ніць 

гэ тую ўнут ра ную пус тэ чу і 

са сма кам пай сці на трэ ні-

роўку.

У гэ ты ме сяц мы ўсё роў-

на трэ ні ру ем ся, але ўжо ў 

сваё за да валь нен не, бе га-

ем, пла ва ем, ха дой не хо-

дзім, каб ад цяг нуц ца. Я люб-

лю пры гэ тым яшчэ па мя-

няць аб ста ноў ку, па ехаць на 

ін шую тра су або па бе гаць у 

за ле, та му што ар га нізм усё 

роў на ж па мя тае, як ты на 

гэ тай тра се па мі раў. На ват 

ха доў кі, у якіх раб лю скла-

да ныя трэ ні роў кі, не абу ваю 

ней кі час.

— Якія ўмо вы са мыя 

скла да ныя для ха ды?

— Са мае скла да нае на-

двор'е для нас — спя ко та, 

на прык лад, якая бы ла на 

чэм пі я на це све ту 2019 го да 

ў До се. Лю дзі там прос та па-

да лі. А так — мы ха дзі лі і пад 

даж джом, і ў ве цер. У нас 

жа ў Бе ла ру сі ня ма та кіх 

паў днё вых га ра доў, у якіх 

мож на бы ло б пра во дзіць 

спа бор ніц твы вяс ной у кам-

форт ных умо вах. Так што 

ле тась за дзень да стар ту ў 

Го ме лі чыс ці лі тра су ад сне-

гу, а нам у тру сах трэ ба іс ці. 

Ха да кам аба вяз ко ва трэ ба 

вы сту паць у ка рот кай фор-

ме, каб суд дзі ба чы лі ка ле-

на. Але па хо ла дзе ўсё роў на 

ляг чэй ха дзіць, чым у спя-

ко ту.

— Які ўзрост най больш 

па ды хо дзіць для доб рых 

вы ні каў у ха дзе?

— Мне зда ец ца, па чы на-

ю чы з 25-28 і да 40 га доў. 

У нас жа цык ліч ны від спор-

ту, та му я на зі раю, што свае 

най леп шыя вы ні кі лю дзі па-

каз ва юць і ў 35, і ў 40 га доў. 

Ёсць іс па нец, яко му ўво гу ле 

50, і ён яшчэ хо дзіць на роў-

ных са мно гі мі. Тут вя лі кую 

ро лю ады гры вае во пыт, ка лі 

ты псі ха ла гіч на і фі зіч на на-

пра ца ва ны.

— Ці лі чы це, коль кі кі-

ла мет раў вы пра хо дзі це 

за се зон?

— За се зон — не ве даю, 

але, на прык лад, за гэ ты ме-

сяц у мя не 360 кі ла мет раў, 

бы вае і па 400—420.

«Дзя цін ства 
пра хо дзі ла 
ў асноў ным 
на ста ды ё не»

— Вы на ра дзі лі ся ў Ом-

ску, але пе ра еха лі ў бе-

ла рус кі Ак цябр скі. Ця пер 

ад чу ва е це ся бе бе ла рус-

кай?

— Вя до ма. Але ў Ра сіі 

так са ма вель мі кам форт-

на ся бе ад чу ваю, зна хо джу 

агуль ную мо ву з ра сі я на мі, 

хоць па між на шы мі на ро да мі 

ёсць не вя лі кая роз ні ца.

— Ус пом ні це, як пра хо-

дзі ла ва ша дзя цін ства ў 

Ак цябр скім.

— Вель мі ве се ла, у мя-

не ёсць яшчэ два бра ты — 

ста рэй шы і ма лод шы. Та та 

заў сё ды пра ца ваў трэ не рам 

у мяс цо вай спар тыў най шко-

ле, та му дзя цін ства пра хо дзі-

ла ў мя не га лоў ным чы нам 

на ста ды ё не. Та та за бі раў з 

сад ка і вёў з са бой на ра бо-

ту. Вы дат на па мя таю — біль-

ярд, тэ ніс, бе га выя да рож кі. 

Ле та — гэ та рэч ка, во зе ра: 

у нас жа не бы ло кам п'ю-

та раў, та му ўвесь час пра-

во дзі лі на вулі цы. У два ры 

бы лі ў асноў ным хлап чу кі, 

та му я гу ля ла з імі ў фут бол, 

бас кет бол, ка за коў-раз бой-

ні каў. Ра ні цай то аб лі ва лі ся 

ха лод най ва дой, то бе га-

лі кро сы, бы ло та кое, што 

кож ны ве чар ад ціс ка лі ся з 

бра та мі на час. Я на столь кі 

на трэ ні ра ва ла ся, што ка лі 

прый шла ў ву чы лі шча, уста-

на ві ла рэ корд — ад ціс ка ла-

ся ка ля 100 ра зоў.

— Атрым лі ва ец ца, баць-

ка — ваш пер шы трэ нер?

— Так, у нас у спар тыў-

най шко ле ён вы кла даў не 

толь кі лёг кую ат ле ты ку, але 

і на столь ны тэ ніс. Я не асаб-

лі ва раз гля да ла пра фе сій ны 

спорт для ся бе, у мя не бы лі 

то гурт кі вя зан ня, то тан цы, 

а та та па ста ян на на гад ваў, 

што сён ня трэ ні роў ка. Паз-

ней, ка лі па ча лі ез дзіць на 

спа бор ніц твы, мне ста ла 

па да бац ца, з'я ві ла ся ці ка-

вая кам па нія.

— Вам не зда ва ла ся, 

што ха да — да во лі сум ны 

спорт, той жа на столь ны 

тэ ніс на шмат ці ка вей шы?

— Для дзі ця ці так, але 

та та ў мя не ма тэ ма тык-фі-

зік, та му ў яго ла гіч ны склад 

ро зу му. Ка лі ён ба чыў, як я 

гу ляю ў тэ ніс, не ра зу меў, 

як мож на не раз лі чыць, дзе 

пад біць ша рык, як яго пад-

сек чы, як не звяр нуць ува гі 

на тра ек то рыю. А я ста я ла і 

прос та ма ха ла гэ тай ра кет-

кай. Та та ка заў, што гэ та 

гань ба, а не гуль ня. Там, дзе 

трэ ба ла гіч нае мыс лен не, 

у мя не ні чо га не атрым лі ва-

ла ся, а вось там, дзе трэ ба 

бы ло бе гаць, ска каць, праб-

лем не бы ло. По тым прос та 

не бы ло ка му вы сту паць на 

спа бор ніц твах, і та та ска заў: 

«Ідзі ты, па спра буй у ха дзе». 

У мя не да во лі хут ка ўсё ста-

ла атрым лі вац ца, пер шы раз 

за ня ла трэ цяе мес ца. А дзі-

ця ці што трэ ба? Ме даль ды 

гра ма та.

— Якія ў вас пла ны ця-

пер? Вы ка за лі, што, маг-

чы ма, гэ тая Алім пі я да ста-

не для вас апош няй.

— Цяж ка вы ра шыц ца на 

сы ход — ду ма еш, мож на ж 

зра біць пе ра пы нак і па спра-

ба ваць вяр нуц ца да Па ры-

жа. Я не бу ду за гад ваць. 

Ця пер ха чу рэа лі за ваць 

ся бе на чэм пі я на це све ту, 

а да лей бу ду гля дзець. Вя-

до ма, ужо ней кія мік ра траў-

мы тур бу юць пе ры я дыч на, 

ма ты ва ваць ся бе ўвесь час 

так са ма скла да на. Да та го ж 

ця пер я ха чу ўжо і сям'ю, і 

дзяцей. Хтось ці мо жа су мя-

шчаць гэ та з пра фе сій ным 

спор там, але для мя не гэ та 

не ва ры янт. Я не ўяў ляю, як 

па кі ну сваё дзі ця і па еду на 

збо ры на ме сяц-два і не бу-

ду кант ра ля ваць і ба чыць, 

што там ад бы ва ец ца. Ха чу, 

каб у май го дзі ця ці бы ла 

ма ма, каб яно не ду ма ла, 

што яна жы ве ў кам п'ю та-

ры, у скайпе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

ге ра і ні.

«30 кі ла мет раў ідзеш, а 20 цер піш»
Ха да кі пе ра адоль ва юць ка ля 400 км у ме сяц, 50 з іх — за ча ты ры га дзі ны. 

Што ад чу вае ар га нізм, і як ад наў ля ец ца пас ля па доб на га стрэ су

На стас ся ЯЦЭ ВІЧ:

На стас ся ЯЦЭ ВІЧ у спар тыў най ха дзе ўжо 

20 га доў, за яе спі най дзве Алім пі я ды, чэм пі я на ты 

све ту і Еў ро пы. Яна вы сту па ла на дыс тан цы ях 

5, 10, 20, 35 км, а по тым пе рай шла на 50 км. 

Сё ле та адзін з га лоў ных стар таў для На стас сі — 

ка манд ны чэм пі я нат све ту, які ўпер шы ню 

ў гіс то рыі пры ме Мінск. Па ву лі цах на ша га го ра да 

прой дуць най леп шыя ха да кі з 50 кра ін. У пе ры яд 

пад рых тоў кі да гэ та га тур ні ру ўра джэн ка Ом ска, 

якая ў дзя цін стве пе ра еха ла ў бе ла рус кі га рад скі 

па сё лак Ак цябр скі, пад ра бяз на рас ка за ла пра гэ ты 

від спор ту. Што ад чу вае спарт смен на дыс тан цыі 

50 км, ча му не ка то рыя страч ва юць пры том насць 

і чым хар чу юц ца ха да кі ў гэ ты час?


