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Вя до мы ра сій скі ўрач-сек со лаг, кан ды дат 
ме ды цын скіх на вук, пра фе сар Аляк сандр 
Па ле еў у ад ным з ня даў ніх ін тэр в'ю звяр нуў 
ува гу на не аб ход насць школь най сіс тэ мы 
сек су аль на га вы ха ван ня ў Ра сіі. Маў ляў, 
яна іс нуе прак тыч на ва ўсіх цы ві лі за ва ных 
кра і нах. Бо ак се ле ра цыю ні хто не ад мя няў. 
Мас коў скія да сле да ван ні па каз ва юць, 
што з кож ным го дам у пад лет каў па воль на, 
але рас це ўзро вень па ла вых гар мо наў. 
І быц цам ні хто ўжо не ад маў ляе, 
што ін тым нае жыц цё ёсць, што яно 
не аб ход нае, але ча мусь ці ад маў ля ец ца 
маг чы масць азна ям лен ня з са мы мі 
эле мен тар ны мі ве да мі ме на ві та ў шко ле.
Ад нак які мі па він ны быць гэ тыя ве ды? 
Ча му ме на ві та ву чыць — псі ха ло гіі 
ся мей на га жыц ця ці яго бія ла гіч на му 
склад ні ку? 
Ці трэ ба ўжо ў шко ле ўмець ка рыс тац ца 
прэ зер ва ты вам, як гэ та прак ты ку ец ца ся род 
ня мец кіх пя ці клас ні каў? А мо жа быць, 
на огул дзе цям да стат ко ва ін фар ма цыі, 
якую мож на атры маць у ін тэр нэ це? Ра сій скі 
спе цы я ліст упэў не ны, што гэ та 
не вый сце. Ад сут насць нар маль ных ве даў, 
на яго дум ку, фар мі руе мі фы, на прык лад, 
пра тое, што ад «ад на го ра зу» дзе ці 
не на ра джа юц ца...

— Вы лу ча юць не каль кі на кі рун каў раз віц ця ча-
ла ве ка — фі зіч нае, псі хіч нае, а ёсць яшчэ па ла вое і 
псі ха сек су аль нае, чым і зай ма юц ца псі ха ло гія з сек-
са ло гі яй, — тлу ма чыць урач-псі ха тэ ра пеўт ме ды-
цын ска га цэнт ра «Нар дзін» Мі ка лай ХВА ШЧЫН-
СКІ. — Па ла вое і псі ха сек су аль нае раз віц цё — скла-
да ны пра цэс, які дзе ліц ца на не каль кі важ ных эта паў. 
Ад та го, як мы іх пра хо дзім, за ле жыць і тое, якім 
бу дзе на ша сек су аль нае жыц цё ў бу ду чы ні. Зна ё міць 
з гэ ты мі эта па мі дзя цей і пад лет каў не аб ход на. «Тэх-
ніч ныя» пы тан ні — як на дзя ваць прэ зер ва тыў, дзе ў 
жан чын зна хо дзяц ца эра ген ныя зо ны, і ін шыя — да-
лё ка не пер шае, аб чым трэ ба вес ці раз мо ву.

— У які мо мант і з ча го бу дзем па чы наць?
— Па чы наць, пэў на, бу дзем з баць коў, якія па-

він ны пра віль на ста віц ца да вы ха ван ня свай го 
дзі ця ці. Іх за да чай бы лі і за ста юц ца да лі кат насць, 
асця рож насць, пад трым ка. Ні ко лі ні я ка га асу джэн-
ня і на гня тан ня стра ху. Нель га асу джаць не толь кі 
сваё дзі ця, але і ін шых. Не асця рож ныя вы каз ван ні 
ад нос на та го, што Ма ша — на лі та ру «б», не ро-
бяць дзі ця ці доб рую па слу гу. Ка лі вы агу чы лі гэ та 
ўжо не цнат лі ва му пад лет ку, то сва ёй фра зай толь кі 
ўзмац ні лі стра хі і ня ўпэў не насць у яго ду шы. А для 
ча ла ве ка цнат лі ва га секс мо жа вы клі каць аса цы я цыі 
з чымсь ці бруд ным і дрэн ным. У абод вух вы пад ках 
ёсць ры зы ка зра біць на шых дзя цей ня шчас ны мі. 
Боль шасць баць коў, вя до ма, не сек со ла гі, але гэ-
та і не па тра бу ец ца. Прос та будзь це спа кой ны мі, 
ураў на ва жа ны мі і ад каз вай це толь кі на тыя пы тан ні, 
што за дае ва ша дзі ця. Спы та ла ма лое аб тым, што 
ро бяць са бач кі? Ну і ска жы це, што ў іх ка хан не. Па-
вер це, гэ та га бу дзе да стат ко ва: 2-3-га до выя дзе ці 
не ду ма юць і не ве да юць пра секс тое, што ве да юць 
да рос лыя...

— Але ж іс нуе на ват спе цы яль ная лі та ра ту ра 
для са мых ма лень кіх — аб тым, на прык лад, ад-
куль бя руц ца дзе ці...

— Пры гад ваю адзін экс пе ры мент, ка лі дзе ці па-
кру ці лі та кія кніж кі па ру хві лін, а пас ля вяр ну лі ся 
да сва іх ля лек і ма шы нак... Не ха чу ска заць, што 
па доб ная лі та ра ту ра пра ма мі ны і та та вы ор га ны не 
па трэб на зу сім. Прос та трэ ба ра зу мець, што ні чо га 
дрэн на га і ліш ня га дзі ця з яе не атры мае. Да 3-5 
га доў ад бы ва ец ца ста наў лен не па ла вой са ма свя до-
мас ці. Дзі ця асвой вае у пер шую чар гу, яко га ён по лу. 
Я — хлоп чык ці я — дзяў чын ка? Ці ка віць яго і тое, 
чым жа мы ад роз ні ва ем ся ад но ад ад на го знеш не. 
Па сут нас ці, гэ ты мо мант прад вы зна ча ны бія ла гіч на, 
ад нак не толь кі хра ма со ма XY бу дзе вы зна чаць муж-
чын скую са ма свя до масць, але і не ка то рыя знеш нія 
фак та ры. Уз дзе ян не хі міч ных рэ чы ваў у пе ры яд ця-
жар нас ці (мед прэ па ра таў, ал ка го лю, нар ко ты каў), 
а так са ма стрэ су на плод, на тую част ку га лаў но га 
моз га, якая ад каз вае за па ла вое са ма вы зна чэн не, 
здоль на пры вес ці да пэў най блы та ні ны, ка лі ча ла век 
па чы нае ўспры маць ся бе прад стаў ні ком ін ша га по-
лу. Транс сек су а лы, та кім чы нам, — гэ та не рас пус та. 
Але ўжо ін шая тэ ма.

— Мы сён ня на ра ка ем, што су час ныя хлоп-
чы кі — над та фе мін ныя, а дзяў чын кі — мус ку-
лін ныя...

— Гэ тае пы тан не не бія ла гіч нае, а вы ха ваў чае. 
Па чы на ю чы з 4-5 га доў дзі ця на ву ча ец ца па во дзіць 
ся бе, як прад стаў нік та го по лу, да яко га яно ся бе ўжо 
ад нес ла. Гэ та мож на асво іць праз гуль ні з ра вес ні-
ка мі ці праз на зі ран не за па во дзі на мі да рос лых, у 
пер шую чар гу баць коў. На прык лад, за та там, ка лі 
мы ка жам пра хлоп чы ка. За ма цоў ва юц ца стэ рэа ты-
пы: што можна і ча го нель га ра біць хлоп чы ку. Ад нак 
ка лі пе рад ва чы ма хлоп чы ка ня ма муж на га пры кла-
ду і яго вы ха ван нем зай ма юц ца ад ны жан чы ны, то 
ёсць ры зы ка, што ён бу дзе ад маў ляць муж насць як 
каш тоў насць або мо жа на збі раць ад жан чын ней кія 
не га тыў ныя ўста ноў кі ад нос на про ці лег ла га по лу.

— Ці не пе ра ацэнь ва ем мы маг чы мас ці ак-
се ле ра цыі? Да яко га ўзрос ту мо жа зні зіц ца ў 
рэш це рэшт час па ла во га вы спя ван ня?

— Мяр кую, та кая з'я ва, як ак се ле ра цыя, за яў ляе 
аб са бе хва ля мі. Дак лад ных да сле да ван няў пе рад 
ва чы ма, на жаль, не маю, ад нак ка лі звяр нуц ца да 
гіс то рыі, то на пры кан цы XVІІІ ста год дзя 12 га доў 
бы лі стар та вым уз рос там за муж жа для дзяў чы нак 
ад ной з еў ра пей скіх кра ін. Ра ней на огул не вы лу ча лі 
пад лет ка ва га ўзрос ту — толь кі дзі ця пад рас ло, як 
ад ра зу пе ра хо дзі ла ў да рос лае жыц цё... З'яў лен не 
дру гас ных па ла вых пры кмет (у дзяў чы нак па чы нае 
рас ці ма лоч ная за ло за, у хлоп чы каў мя ня ец ца го лас 
і г.д.) — гэ та ёсць па ла вое вы спя ван не, якое ў дзяў-
чы нак па чы на ец ца з 9-10 га доў, у хлоп чы каў — з 
10-12. Гэ та час ста наў лен ня лі бі да — сек су аль най 
пра гі. Мы ўжо ве да ем, яко га мы по лу, як мы па він ны 
ся бе па во дзіць згод на з на шым по лам, і ця пер паў-
стае пы тан не: з кім і для ча го мы бу дзем па во дзіць 
ся бе як прад стаў ні кі свай го по лу?

Спа чат ку фар мі ру ец ца пла та ніч нае лі бі да. У 
13 га доў нам яшчэ не хо чац ца ме на ві та фі зіч на га 

ўза е ма дзе ян ня. Уз ні кае ра ман тыч ны ін та рэс, жа дан-
не быць по бач, прос та пры сут ні чаць, ды хаць ад ным 
па вет рам. Да стат ко ва да кра нуц ца да ру кі, пра нес-
ці парт фель, па фан та зі ра ваць. Хлоп чык за ўва жае, 
што на ад ных дзяў чы нак ён гля дзіць спа кой на, а 
по бач з ін шы мі па цее і за іка ец ца, сэр ца ка ло ціц ца. 
Гэ та ўжо дзей ні чае тэс тас тэ рон. Зда ро вы ча ла век 
з пра віль на сфар мі ра ва ным лі бі да аба вяз ко ва па-
ві нен прай сці пла та ніч ную ста дыю, а пас ля і эра-
тыч ную, ка лі нам не спа кой на ад та го, што не ча га 
ўсё ж та кі не ха пае. А не ха пае зблі жэн ня, до ты ку, 
да кра нан ня. Гэ та той час, ка лі хлоп чы кі па чы на юць 
бе гаць за дзяў чын ка мі, каб іх пры ціс нуць, кі да юц-
ца снеж ка мі... Праз іх я ні бы та да кра на ю ся да тых 
час так це ла, да якіх па куль яшчэ не ма гу асме ліц ца 
да кра нуц ца ў рэ аль нас ці. На гэ тым эта пе мы на ву-
ча ем ся та му, што і як га ва рыць, якім чы нам да кра-
нац ца, што мо жа па да бац ца, а што — не... Урэш це 
на ды хо дзіць і сек су аль ная ста дыя.

— Вы за сваю прак ты ку су стра ка лі пад лет ка 
ці да рос ла га, які б пры знаў ся, што праз мер ныя 
ве ды «пра секс» пад штурх ну лі яго да ран ня га 
па чат ку па ла во га жыц ця, раз бэс ці лі яго?

— Та ко га не бы ло. Бы вае, што пер шы ня ўда-
лы сек су аль ны во пыт ад бі ва ец ца на да лей шым 
жыц ці — іс нуе так зва ны сін дром ча кан ня ня ўда чы, 
тры вож насць, якая мо жа су стра кац ца і ў муж чын, 
і ў жан чын. Але ўсё ж та кі боль шасць лю дзей мае 
доб ры во пыт пер ша га па ла во га кан так ту.

— На якім жа з пе ра лі ча ных эта паў мы бу дзем 
ву чыць са мой тэх ні цы вы ка ры стан ня прэ зер ва-
ты ва? Вы б са мі па га дзі лі ся пра вес ці та кія за ня-
ткі пе рад кла сам?

— Я гэ та га дак лад на б не ра біў. Я рас каз ваў бы 
тое, што агу чыў вам. Агуль ныя рэ чы трэ ба рас каз-
ваць усім, а пад ра бяз нас ці — ін ды ві ду аль на. З са мім 
сек су аль ным во пы там у нас бу дзе ўсё ў па рад ку, ка-
лі мы бу дзем псі ха ла гіч на і эма цы я наль на га то вы, а 
гэ тая га тоў насць у кож на га на сту пае ў свой час.

— А пра не бяс пе ку ран няй ця жар нас ці, за-
хвор ван ні, якія пе ра да юц ца па ла вым шля хам, 
ка лі б рас каз ва лі?

— Ка лі для пад лет каў ак ту аль ным ро біц ца фі-
зіч ны бок ад но сі наў па між па ла мі, вар та за кра нуць 
пы тан ні сек су аль най бяс пе кі. Паў та ру ся, не аба вяз-
ко ва гэ та ра біць пе рад вя лі кай аў ды то ры яй. Мож-
на пра па на ваць на пі саць ана нім ныя пы тан ні. Ка лі 
гэ та бу дзе пы тан не, па якім няцяж ка зда га дац ца, 
што нех та з пры сут ных ужо мае сек су аль ны во пыт, 
мож на даць аб стракт ны ад каз, кштал ту «Каб па га-
ва рыць аб гэ тым, трэ ба па ды сці па та кім ад ра се, у 
та кі час на ін ды ві ду аль ную кан суль та цыю». Па вер це, 
той, ка му трэ ба, прый дзе. Ка лі не ка му вель мі па-
трэб на ін фар ма цыя аб прэ зер ва ты ве, то ме на ві та 
яму і трэ ба яе пра да ста віць. Ба ю ся, ка лі за кра наць 
усе гэ тыя пад ра бяз нас ці ў шы ро кай аў ды то рыі, мож-
на ў ад каз па чуць жар тач кі, пош лас ці, якія толь кі 
ўзмоц няць стра хі тых пад лет каў, для якіх пэў нае 
ін тым нае пы тан не са праў ды бу дзе важ ным.

На ін ды ві ду аль най кан суль та цыі аба вяз ко ва вы-
яў ля юц ца ўсе стра хі, які мі жы ве пад ле так. Ні хто іх 
звы чай на не ха вае. Дзяў чын кі ба яц ца бо лю, хлоп-
чы кі — што ні чо га не атры ма ец ца. Як пра гэ та га-
ва рыць аб стракт на пе рад кла сам?

— На пэў на, пра сцей га ва рыць аб цнат лі вас ці...
— Трэ ба га ва рыць і пра гэ та. Яе каш тоў насць 

ні хто не ад мя няў. Але мы ні ко лі не ве да ем, ці ня ма 
ў пад лет ка вай аў ды то рыі тых, хто ўжо яе па зба віў ся. 
Зна чыць, га ва рыць трэ ба вель мі аку рат на, каб не 
атры ма ла ся, што па збаў лен не цнат лі вас ці — гэ та 
жах і грэх. Нель га пры ні жаць і аб ра жаць ка хан не і 
секс, на ват ка лі яны ран нія.

— Ці вар та рас кры ваць тэ му го ма сек су аль-
нас ці?

— Зноў жа, ка лі ёсць кан крэт нае пы тан не. Як і ў 
вы пад ку з транс сек су а ла мі, пры ро да го ма сек су а ліз-
му мо жа тлу ма чыц ца бія ло гі яй. Толь кі ад на з вер сій 
указ вае на мо ду. У пад лет каў пры ста наў лен ні лі бі да 
ёсць, да рэ чы, фа за роў на га ўспры ман ня па ла вых 
кан так таў, ка лі толь кі ад бы ваюц ца по шук і вы бар 
парт нё ра. Хлоп чы кі і дзяў чын кі так са ма здоль ны на 
та кія экс пе ры мен ты. Да сле да ван ні па каз ва юць, што 
ў не ка то рых муж чын бы лі ад на по лыя кан так ты, але 
адзін па доб ны кан такт не ўказ вае на го ма сек су аль-
насць. На огул, у пад лет каў мо гуць быць «го ма сек-
су аль ныя» фан та зіі, сны.

— Што на гэ тым эта пе па тра бу ец ца ад баць-
коў?

— Не быць пу ры та на мі. Але і не га ва рыць: «Да-
вай я та бе за раз па ка жу, як тут трэ ба з гэ тым прэ-
зер ва ты вам...» Прос та ад каз вай це на пы тан ні. Не 
ад чу ва е це ся бе здоль ным па чаць і вес ці па доб ныя 
раз мо вы — дык і не па чы най це. Ка лі ва ша дзі ця 
ка жа, што хва ля вац ца не трэ ба, то і не трэ ба. Прэ-
зер ва тыў, па кла дзе ны ва мі ў кі шэ ню ў па трэб ны 
час, дзі ця па він на рас ца ніць як пад трым ку. Ні ко лі не 
чы тай це на та цыі. Бес сэн соў на і вель мі раз драж няе. 
У 16-17 га доў цал кам мож на вес ці нар маль ныя раз-
мо вы — пра пла ны на бу ду чы ню, сяб роў і сяб ро вак... 
За чы няць дзве ры і ні ку ды не пус каць — так са ма 
бес сэн соў на. Ле пей шу кай це і пад каз вай це ад ра сы 
спе цы я ліс таў. Звы чай на з чу жы мі людзь мі пра сцей 
аб мяр коў ваць ней кія аса біс тыя пы тан ні. Для гэ та-
га па кра і не ад кры та сет ка цэнт раў дру жа люб на га 
стаў лен ня да пад лет каў. Там пра цу юць спе цы я ліс-
ты-пра фе сі я на лы.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by
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ТОЛЬ КІ 
БЕЗ НА ТА ЦЫЙ

Пра агуль ныя рэ чы трэ ба рас каз ваць усім, 
а пра «пад ра бяз нас ці» — ін ды ві ду аль на

Фо
та

 Н
ад

зе
і Б

УЖ
АН

.

— Аня, як прай шла пад рых тоў ка да 
се зо на?

— Пра вя лі не каль кі збо раў, па бы ва лі ў 
Швей ца рыі, Фін лян дыі, до ма ска ка лі ў ва-
ду. Се зон стар туе з эта паў Куб ка Еў ро пы, 
по тым этап Куб ка све ту ў Пе кі не, пас ля 
Но ва га го да эта пы ў ЗША, Іс па ніі, Ра сіі. 
У са ка ві ку 2016-га бу дзе і хат ні старт, тут 
га лоў нае, каб не пад вёў снег.

— Ча го ча ка еш ад но ва га се зо на?
— У пер шую чар гу, вя до ма, п'е дэс та-

лаў. Гэ та мая мэ та, і я вель мі да яе імк ну-
ся, не здар ма ж мы столь кі трэ ні ру ем ся. У 
гэ тым се зо не бу ду ўсклад няць сваю пра-
гра му, бо двай ны мі саль та ўжо ні ко га не 
здзі віш. І хлоп цы, і дзяў ча ты ска чуць трай-
ныя, кан ку рэн цыя вель мі вя лі кая.

— Са спарт сме на мі з якіх кра ін да вя-
дзец ца зма гац ца за п'е дэс тал?

— Сён ня ся род най мац ней шых кі тай-
цы, ра сі я не і мы, вя до ма.

— Мож на ска заць, што ты рас ла 
ў чэм пі ён скай ат мас фе ры, бо по бач 
заў сё ды бы лі Да шчын скі, Цу пер, Ка-
зе ка...

— Гэ та збо ку зда ец ца, што яны ней кія 
не рэ аль ныя — жы ха ры не ба. А на са май 
спра ве, ка лі ты трэ ні ру еш ся ў та кой кам-
па ніі, то гэ та га асаб лі ва і не за ўва жа еш. 
У нас у ка ман дзе ўсё так вы дат на: усе 
доб рыя, усе ад но ад на му да па ма га юць, 
вель мі згур та ва ны ка лек тыў. Вя до ма, 
заў сё ды хо чац ца браць прык лад з на шых 
чэм пі ё наў. Ка лі яшчэ Дзі ма Да шчын скі 
сам ска каў, па ста ян на на зі ра ла за ім і ад-
зна ча ла неш та для ся бе. Ну, а Мі ка лай 
Іва на віч — най вя лік шы спе цы я ліст, я ра-
зу мею яго ўжо з паў сло ва.

— Ця пер у ро лі лі да ра ўжо ты, ад чу-
ва еш псі ха ла гіч ны ціск?

— Не, не ска за ла б. Ра зу мею, што на мя не 
ўскла да юць над зеі, та му па він на ў два ра зы, 
у тры, а то і ў дзе сяць, больш трэ ні ра вац ца. У 
прын цы пе, уся ад каз насць пе рай шла да нас, 
але я спа кой на да гэ та га стаў лю ся.

— Ты ўжо па спе ла вы сту піць на 
Алім пі я дзе. Якія ад чу ван ні?

— Я не зу сім за да во ле на тым, што па-
ка за ла ў Со чы (21-е мес ца), але за тое 

атры ма ла во-
пыт. Па ад чу-
ван нях гэ та 
бы ло, вя до ма, 
страш на, але па тэ ле ві за ры ўсё вы гля дае 
больш фе е рыч на, зда ец ца, так усё пры-
го жа, а ка лі ты сам там зна хо дзіш ся, то 
ад чу ва еш ся бе, як на звы чай ных спа бор-
ніц твах. А мо жа, я прос та не ра зу ме ла, 
што бы ла Алім пі я да, ля та ла, як быц цам 
у кос ма се.

— Збо ку не страш на на зі раць за 
скач ка мі?

— Ужо столь кі га доў трэ ні ру еш ся, што 
гля дзіш на гэ та, як на звы чай ную спра ву. 
Ін шае — ска каць са мо му: страш на заў сё-
ды, на ват ка лі пры зям ля еш ся ў ва ду.

— Што та ды пры вя ло ця бе ў фрыс-
тайл?

— Яго для мя не вы бра лі мае баць кі. 
На огул, ма ма зай ма ла ся мас тац кай гім-
нас ты кай, і ка лі б не та та, то я так са ма б 
ста ла гім наст кай. А та ту неш та звяз ва ла з 
фрыс тай лам, та му вы ра шы лі ад даць мя не 
ту ды і ні хто не пы таў ся, ха чу я ці не. Ра на 
па ча ла трэ ні ра вац ца — у 7 га доў, а ў 9 ужо 
пе ра вяр ну ла ся ў ва ду, праз год ска ка ла на 
снег. По тым па ча лі ся збо ры, па езд кі і так 
за цяг ну ла, я на ват не ду ма ла, што мо жа 
быць штось ці, акра мя фрыс тай ла.

— Пры гэ тым спорт не ада браў дзя-
цін ства?

— Не, яно бы ло ў мя не на огул шы коў-
ным. Ця пер дзе ці мо гуць нам толь кі па-
зайз дрос ціць, за мест тэ ле фо наў і ай па даў 
у нас бы лі пя соч ні цы.

— За раз ужо баць кі не шка ду юць, 
што ад да лі ця бе ў та кі траў ма тыч ны 
від спор ту?

— Вя до ма, яны заў сё ды на гад ва юць 
мне пра гэ та, на пэў на, хва лю юц ца, але ўво-
гу ле, ду маю, ужо пры вык лі. Гэ та мая пра ца, 
і ў кож на га яна свая, бо ніякі ча ла век не 
за стра ха ва ны: вый шаў на пра цу, ля дзяш 
на га ла ву зва ліў ся... Так са ма і ў нас.

— Ці да во дзі ла ся ска каць пры эк-
стрэ маль ных умо вах на двор'я?

— Зі мой на двор'е на огул не прад ка заль-
нае: і снег, і ту ман рэз ка мо гуць з'я віц ца. Я 
па мя таю адзін раз: мы пры еха лі на схіл, я 
вы яз джаю і ні чо га не ба чу да лей за сваю 
ру ку. Ну, у прын цы пе, у та кіх вы пад ках трэ-
ні роў кі ад мя ня юць, але бы ва юць мо ман ты, 
ка лі ад ме ны быць не мо жа, на прык лад на 
Алім пі я дзе ў Ван ку ве ры. Яшчэ шмат што 

за ле жыць ад вет ру, ён мо жа быць су стрэч-
ным або спа да рож ным, у за леж нас ці ад 
гэ та га на схі ле мы ста но вім ся вы шэй або 
ні жэй. За гэ тым на зі рае трэ нер, ён ста іць 
з пры бо рам і ана лі зуе сі ту а цыю.

На огул, я люб лю зі му, але толь кі не з 
вель мі моц ным ма ро зам, та му што, ка лі 
ска чаш, усё за мяр зае і ты не мо жаш нар-
маль на скан цэнт ра вац ца.

— З пе ра мо га мі на шых су ай чын ні-
каў на Алім пій скіх гуль нях фрыс тайл 
ста но віц ца ўсё больш па пу ляр ным у 
Бе ла ру сі.

— Так, ра ней мно гія не ра зу ме лі, што 
гэ та та кое, ка лі я га ва ры ла, чым зай ма ю-
ся. Боль шасць лю дзей ду ма ла, што гэ та 
на пра мак тан цаў. Мя не та кое, шчы ра ка-
жу чы, раз драж ня ла. А ця пер ужо ўсе ве-
да юць і ад ра зу на зы ва юць ім ёны лі да раў. 
Тым больш ка лі ад крыў ся цэнтр фрыс тай-
ла ў Мін ску, ку ды лю дзі мо гуць прый сці 
прос та ад па чыць у ба сей не і за ад но на зі-
раць за на шы мі трэ ні роў ка мі.

А на огул, ка лі ка заць пра Бе ла русь, то 
яна заў сё ды ад роз ні ва ец ца сва ёй чыс ці-
нёй і людзь мі. Яны ў нас больш доб рыя 
ці што. У Аме ры цы, на прык лад, лю дзі, на 
мой по гляд, дзіў ныя — дзіў на апра на юц-
ца, дзіў на раз маў ля юць. У нас гра мад ства 
ней кае згур та ва нае, па ды дзеш на ву лі цы, 
штось ці спы та еш — та бе не толь кі рас ка-
жуць, але і па ка жуць.

— Ка лі б да ця бе пры ехаў госць з 
ін шай кра і ны, што б ты яму ў пер шую 
чар гу па ка за ла?

— Цэнтр «Фрыс тайл» (смя ец ца). У нас 
жа ёсць за раз ту рыс тыч ны аў то бус, які па 
Мін ску во зіць, я ра зам з ім бы, на пэў на, 
се ла і па слу ха ла пра Бе ла русь.

— На не ка то рых тва іх фо та ві даць, 
што ў ця бе ёсць та ту і роў кі...

— Так, пер шую я зра бі ла ў 17 га доў, 
ідэя прый шла спан тан на, мне прос та за-
ха це ла ся неш та на біць, у вы ні ку пай шла 
і зра бі ла. Не ка то рыя лю дзі ўкла да юць у 
ма люн кі на це ле ней кі ад мыс ло вы сэнс, у 
мя не та ко га ня ма. Ка лі гэ та над піс, то так, 
вя до ма, а ка лі ма лю нак — не, ён прос та 
та бе спа да баў ся. На клю чы цы ў мя не на-
пі са на «імк нуц ца ўго ру», на пра вай ру цэ 
вы бі та пу ма, а на ле вай — квет ка з пя ром, 

якая яшчэ бу дзе пра цяг вац ца. Ні я кай фі-
ла со фіі я ту ды не ўклад ва ла.

— Што яшчэ хо чаш на біць?
— Не ве даю, гэ та ж трэ ба ду маць, не-

аб ход ны час: мне ўсё-та кі з імі ха дзіць усё 
жыц цё.

— Чым лю біш зай мац ца, акра мя 
спор ту?

— Ка лі ёсць воль ны час, фа та гра фую 
лю дзей і ся бе (смя ец ца). Люб лю хэнд-
мэйд, што толь кі не раб лю. Люб лю ма-
ля ваць, але яшчэ не ўмею. А на огул, мая 
ма ра — шыць воп рат ку. Па куль на гэ та, 
на жаль, не ха пае ча су. З больш эк стрэ-
маль на га люб лю сёр фінг.

— Та му, на пэў на, ад да еш пе ра ва гу 
ад па чын ку на мо ры?

— Мне ўсё роў на, дзе пра во дзіць ад па-
чы нак, га лоў нае, каб быў час і сон ца.

— Якія ры сы ха рак та ру ты не лю біш 
ў са бе?

— У мя не, ве ра год на, за вы ша ная са-
ма ацэн ка, але люб лю ў са бе ўсё. Я вель мі 
доб рая — гэ та ад на ча со ва доб ра і дрэн на, 
та му што ча сам лю дзі ка рыс та юц ца. А 
вось у ін шых мя не най больш рас ча роў вае 
хлус ня, асаб лі ва ка лі гэ та ад бы ва ец ца на-
хаб на, у во чы.

— Чы таць лю біш?
— Шчы ра ка жу чы, не вель мі, апош няе, 

што чы та ла «Бя гу чы за вет рам» Ха ле да 
Ха сей ні. Ці ка вы ра ман, рэ ка мен дую. Мно-
гае хо чац ца пра чы таць, але не ха пае ча-
су. Квіт кі з кі но збі раю, да рэ чы, я не ма гу 
зра зу мець, як іх мож на вы кі нуць, бо гэ та 
та кая па мяць.

— Твае сяб ры так са ма спарт сме-
ны?

— Не аба вяз ко ва, яны ў мя не зу сім 
роз ныя лю дзі. А мая ка ман да фрыс тай-
ліс таў — гэ та дак лад на мае сяб ры. Мы 
з са ма га дзя цін ства ра зам, і ўсе жы вём 
фрыс тай лам, та му заў сё ды ёсць пра што 
па га ва рыць. У сяб рах га лоў нае, каб яны 
бы лі са праўд ны мі, у мя не толь кі та кія.

— Як ста віш ся да па пу ляр нас ці і 
«зор най» хва ро бы?

— Я яшчэ ні чо га не да сяг ну ла, каб 
лі чыць ся бе зор кай. Ад ра зу пас ля спа-
бор ніц тваў лю дзі па зна юць, а так — не, 
та му я да гэ та га стаў лю ся спа кой на. Ка лі 
б пры хіль ні кі ста я лі ў мя не пад вок на мі — 
ін шая спра ва. У лю бым вы пад ку, я дак-
лад на ве даю, што «зор ная» хва ро ба мне 
не па гра жае, та му што ёсць лю дзі, якія 
па ста вяць на мес ца.

— Што па жа да еш заў зя та рам на пя-
рэ дад ні но ва га се зо на?

— Хва рэй це за Бе ла русь, хва рэй це за 
нас, ва ша ве ра ўся ляе ў нас над зею. У 
са ка ві ку Раў бі чы пры муць этап Куб ка све-
ту, усіх за пра шаю на спа бор ніц твы, пад-
тры май це не толь кі нас, але і ўдзель ні каў 
з ін шых кра ін, каб яны ад чу лі бе ла рус-
кую гас цін насць. На шы гле да чы заў сё ды 
вель мі доб ра хва рэ юць, у мі ну лы раз, ня-
гле дзя чы на моц ны ма роз, лю дзі ўсё роў-
на пры яз джа лі і вы дат на пад трым лі ва лі 
спарт сме наў.

Зор ны госцьЗор ны госць  ��
Ган на ГУСЬ КО ВА:

«ВА ША ВЕ РА ЎСЯ ЛЯЕ Ў НАС НАД ЗЕЮ»
На стар це се зо на зна ё мім ся з лі да рам жа но чай збор най па фрыс тай ле

«Страш на заў сё ды, на ват 
ка лі пры зям ля еш ся ў ва ду».

«Ка лі я га ва ры ла, чым зай ма ю ся, 
боль шасць лю дзей ду ма ла, 
што гэ та на пра мак тан цаў».

Мы ўжо даў но пры звы ча і лі ся да клуб на га фут бо-
ла, ха кея, ганд бо ла і на ват мас тац кай гім нас ты кі, 
але вось пра тое, што ў кра і не ёсць клуб нае пла-
ван не, да ве да лі ся ня даў на. Гэ та му па спры яў пос-
пех бе ла рус кіх спарт сме наў на чэм пі я на це све-
ту ў Ка за ні. Па куль усе раз ва жа лі пра ня ўда лыя 
вы ступ лен ні на цы я наль най ка ман ды на гэ тым 
тур ні ры, на ша эс та фет ная чац вёр ка ў ка тэ го рыі 
«Мас тэрс» уста на ві ла но вы су свет ны рэ корд і 
за ва я ва ла за ла тыя ме да лі чэм пі я на ту.

У све це клуб нае пла ван не па пу ляр на ўжо даў но, най-
перш з пры чы ны сва ёй уз рос та вай да ступ нас ці: за пры-
за выя мес цы су свет ных тур ні раў мо гуць зма гац ца лю дзі 
не аб ме жа ва на га ўзрос ту (25+). Для пра фе сій ных спарт-
сме наў тур ні ры «Мас тэрс» — спо саб пра цяг нуць свой 
лю бі мы за ня так, для ка гось ці — па зма гац ца з плыў ца мі 
клу баў ін шых кра ін за ме да лі, а для не ка то рых — прос та 
маг чы масць пад тры ман ня зда роўя і фі зіч най ак тыў нас ці. 
Пра тое, як раз ві ва ец ца клуб нае пла ван не ў Бе ла ру сі, 
рас ка заў стар шы ня і ства раль нік па куль адзі на га та-
ко га клу ба («Зубр») у кра і не Ілья КА ВА ЛЁ НАК.

ПРА СТВА РЭН НЕ
— На ша ар га ні за цыя яшчэ вель мі ма ла дая — клу бу 

«Зубр» уся го год. Ма ю чы во пыт у пла ван ні і ар га ні за-
цый ных спра вах, мы вы ра шы лі зра біць тое, ча го ў кра і не 
яшчэ не бы ло і ад ча го бу дзе ка рысць. Хтось ці за раз мо жа 
абу рыц ца і ска заць, што та кія ар га ні за цыі ўжо бы лі. Але, 
каб клуб лі чыў ся «пра віль ным», ён па ві нен прай сці пэў-
ную пра цэ ду ру рэ гіст ра цыі: мець юры дыч ную асо бу, быць 
чле нам фе дэ ра цыі, ус ту піць у між на род ную пла валь ную 
ар га ні за цыю. Та кім чы нам, «Зубр» з'яў ля ец ца пер шым 
і па куль адзі ным пла валь ным клу бам у кра і не. Ён ар га-
ні за ва ны не толь кі для чэм пі ё наў, але і для лю дзей, якія 
лю бяць пла ваць і ро бяць гэ та доб ра.

ШТО ТА КОЕ «МАС ТЭРС»
— Ка тэ го рыя, у якой вы сту па юць спарт сме ны з пла-

валь ных клу баў, на зы ва ец ца «Мас тэрс». Усё па чы на ец ца 
з на цы я наль ных пер шын стваў, так са ма ёсць чэм пі я на ты 
Еў ро пы, све ту і ана лаг Алім пі я ды — «Гуль ні Мас тэрс». 
Гэ ты тур нір уні каль ны, ён збі рае ве лі зар ную коль касць 
спарт сме наў — ка ля 30 ты сяч ча ла век, у той час, як на 
лет нія Алім пій скія гуль ні ў Рыа-дэ-Жа ней ра за яў ле на 
пры клад на 10 ты сяч ат ле таў. На ступ ныя «Гуль ні Мас-
тэрс» прой дуць у 2017 го дзе.

На спа бор ніц твах пла валь ных клу баў прад стаў ле ны 
прак тыч на ўсе дыс тан цыі і ві ды пла ван ня, як і на Алім-
пій скіх гуль нях, роз ні ца лі та раль на ў 10%. На Алім пі я дзе 
больш ві даў эс та фет і ня ма не ка то рых дыс тан цый на 
50 мет раў.

Чэм пі я на ты ў ка тэ го рыі «Мас тэрс» пра вод зяц ца ў тых 
жа кра і нах, што і чэм пі я на ты све ту, Еў ро пы, і па чы на юц ца 
на на ступ ны дзень.

Ка лі ка заць аб су свет ных фа ва ры тах, то сён ня гэ та, 
вя до ма, Ра сія і Бра зі лія, клуб нае пла ван не так са ма доб ра 
раз ві та ў Гер ма ніі і Фран цыі, але там больш коль кас на, 
чым вы ні ко ва.

У КЛУБ МО ГУЦЬ УС ТУ ПАЦЬ...
— Бы лыя плыў цы-пра фе сі я на лы, лю дзі, якія ўме юць 

пла ваць хут ка і доб ра. Мо гуць пры хо дзіць і тыя, хто прос-
та жа дае пла ваць для пад тры ман ня фі зіч най фор мы або 
зда роўя, але ўжо мае пэў ныя на вы кі. Так са ма ў за меж ных 
клу бах у «Мас тэрс» вы сту па юць і дзе ю чыя пра фе сій ныя 
спарт сме ны.

Са мае га лоў нае — у нас ня ма ўзрос та ва га аб ме жа ван-
ня: удзель ні ка мі мо гуць быць лю дзі, ста рэй шыя за 25 га-
доў. На спа бор ніц твах ме да лі ра зы гры ва юц ца ў роз ных 
уз рос та вых ка тэ го ры ях (з 25 і да лей кож ныя 5 га доў да 
100+). Умоў на ка жу чы, ка лі ча ла ве ку 60 і ён доб ра пла-
вае — мо жа спа кой на стаць удзель ні кам.

Па доб ны яр кі прык лад ёсць у Ра сіі, жан чы на ў свой 
час ува хо дзі ла ў склад збор най СССР, сён ня ёй ужо за 
80 і яна б'е су свет ныя рэ кор ды ў сва ёй уз рос та вай ка-
тэ го рыі. Пры яз джа ю чы на крэс ле-ка тал цы ў ба сейн, яна 
па каз вае вы дат ныя вы ні кі.

Чым ці ка вая сіс тэ ма «Мас тэрс» — ча ла век мо жа заў-
сё ды пад трым лі ваць доб ры стан це ла і ду шы, мы пра па-
ган ду ем ідэю: пла ван не як спорт на ўсё жыц цё.

ПЕ РА МАГ ЛІ ЎСІХ
— Улет ку гэ та га го да на чэм пі я на це све ту «Мас тэрс» у 

Ка за ні нам уда ло ся вый граць за ла тыя ме да лі і ўста на віць 
су свет ны рэ корд. У прын цы пе, у Бе ла ру сі шмат чэм пі ё наў 
па роз ных ві дах спор ту і па ста ян на з'яў ля юц ца но выя, 
але не пры га даю, каб «зо ла та» ка лі-не будзь вый гра ва ла 
эс та фе та. Пе рад па езд кай ту ды мы вы дат на ра зу ме лі, 
што трэ ба біць су свет ны рэ корд, бо без гэ та га не пе ра-
маг чы: на «све це» бу дуць бра зіль цы, якія ўста на ві лі яго 
ў мі ну лым го дзе. У вы ні ку абы шлі іх, ра сі ян, чэ хаў, якія 

пры вез лі ў скла дзе два ці тры чэм пі ё ны све ту 2015 го да 
ў аса біс тых за плы вах.

Акра мя най вы шэй шай уз на га ро ды квар тэ та, у чле наў 
клу ба «Зубр» яшчэ ад но «зо ла та», тры «сераб ры». У 
«Мас тэрс», да рэ чы, уз на га родж ва юц ца пер шыя 10 мес-
цаў (спарт сме нам, якія за ня лі з 4-га па 10-е мес цы ўру-
ча юц ца жа лез ныя ме да лі).

Якія ўра жан ні бы лі ад пер ша га чэм пі я на ту све ту? Бы-
ло пры ем на за кра і ну. Пад няць сцяг на п'е дэс та ле, на 
спа бор ніц твах, на якіх Бе ла русь яшчэ ні ко лі не бы ла пер-
шай, — гэ та і ёсць са праўд ная лю боў да сва ёй радзімы.

Што ты чыц ца пры за вых, то на тур ні рах «Мас тэрс» 
яны не пра ду гле джа ны, на шы адзі ныя ўзна га ро ды — гэ та 
ме да лі і го нар за кра і ну.

ПРА ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ 
КЛУБ НА ГА ПЛА ВАН НЯ

— За раз бу дзем ста рац ца ўдас ка наль ваць клуб, пра-
ца ваць у роз ных на прам ках. На шы ад но сі ны з фе дэ ра-
цы яй на кі ра ва ны на пры няц це шэ ра га вы ні ко вых дзе ян-
няў. Хо чам ад крыць фі лі ялы «Зуб ра» ва ўсіх аб лас ных 
га ра дах Бе ла ру сі. У кра са ві ку на ступ на га го да пла ну ем 
су мес на з на цы я наль ным чэм пі я на там пра вес ці пер шы 
«Мас тэрс» у кра і не.

Та кія тур ні ры ста нуць най леп шай па пу ля ры за цы яй 
пла ван ня і зда ро ва га ла ду жыц ця, хтось ці прый дзе прос та 
па гля дзець як заў зя тар, а хтось ці заўт ра пой дзе ў ба сейн, 
бу дуць бу да вац ца но выя мес цы для пла ван ня — гэ та 
кру га вая сіс тэ ма. Яна пры вя дзе да азда раў лен ня і ста-
рэй шае па ка лен не — пен сі я не раў.

Сён ня нам уда ло ся вый граць чэм пі я нат све ту, маг чы-
ма, заўт ра атры ма ец ца вый граць яшчэ штось ці — гэ та 
імідж Бе ла ру сі на між на род най арэ не. Бо на яў насць лю-
дзей, якія па ды ма юць наш сцяг у роз ных кра і нах све ту і 
но сяць герб на сэр цы, — гэ та і ёсць свед чан не, та го, што 
Бе ла русь — кра і на, якая ўмее пе ра ма гаць.

СУ СВЕТ НЫЯ КЛУ БЫ
— У све це клуб нае пла ван не па пу ляр на ўжо даў но. У 

Ра сіі та кія спа бор ніц твы пра вод зяц ца з 1989 го да, сён ня 
там 64 пла валь ныя клу бы, для нас гэ та шмат, а для Гер-
ма ніі, на прык лад, да лё ка не мя жа.

Клуб нае пла ван не вель мі па пу ляр на ся род спарт сме-
наў, якія скон чы лі пра фе сій ную кар' е ру і змо гуць пра цяг-
ваць вы сту паць у нас. Не ка то рыя з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі 
чэм пі я на таў све ту, Еў ро пы і Алім пій скіх гуль няў. Хтось ці 
з іх ста яў на най вы шэй шай пры ступ цы п'е дэс та ла, хтось-
ці — не. Ка лі я пра па ноў ваў сва ім сён няш нім на пар ні кам 
па эс та фе це за ва я ваць «зо ла та» ў скла дзе бе ла рус кай 
ка ман ды «Зубр», за да ваў ім толь кі ад но пы тан не: «Ты 
ка лі-не будзь быў чэм пі ё нам све ту?» Ра шэн не бы ло пры-
ня та, і ця пер мы ўсе чэм пі ё ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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Гэ та, ма быць, са мы эфект ны і ві до вішч ны зі мо вы 
від спор ту. Ад лыж ных акра ба таў, якія вы кон ва юць 
пі ру э ты ў па вет ры, ча сам не маг чы ма ад вес ці ва чэй, 
а яны бяс страш на раз га ня юц ца і ўзля та юць. У Бе-
ла ру сі фрыс тайл ужо даў но па лю біў ся заў зя та рам, 
бо на шы спарт сме ны рэ гу ляр на пес цяць су ай чын-
ні каў пры за вы мі мес ца мі, а ім ёны бе ла ру саў ве дае 
ўвесь спар тыў ны свет. Пас ля за вяр шэн ня кар' е ры 
алім пій скай чэм пі ён кі Алы Цу пер жа но чая збор ная 
не за ста ла ся без та ле на ві тых спарт сме нак. Ган на 
Гусь ко ва вы рас ла на пе ра мо гах ста рэй шых ка лег і 
ра ней не за ста ва ла ся ў це ні іх сла вы, а ця пер, зда ец-
ца, на стаў яе час. Ган на ўжо па спе ла пры няць удзел 
у Алім пій скіх гуль нях і чэм пі я на тах све ту, такса ма 
ста на ві ла ся не ад на ра зо вым пры зё рам эта паў Куб ка 
Еў ро пы, а ўво сень гэ та га го да вый гра ла ад кры ты 
чэм пі я нат Бе ла ру сі па скач ках на лы жах у ва ду. Гэ та 
да ло пад ста ву па зна ё міц ца з на шай га лоў най на дзе яй 
бу ду ча га спа бор ніц ка га го да блі жэй.

ПЛА ВАН НЕ — СПОРТ НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ,
або Як пад трым лі ваць спа бор ніц кі дух і прос та быць зда ро вым

«Ка лі ча ла ве ку 60 і ён доб ра пла вае — 
мо жа спа кой на стаць удзель ні кам».

«На шы адзі ныя ўзна га ро ды — гэ та ме да лі 
і го нар за кра і ну».
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З сек су аль ным во пы там у нас бу дзе ўсё 
ў па рад ку, ка лі мы бу дзем псі ха ла гіч на 
і эма цы я наль на га то вы, а гэ тая га тоў насць 
у кож на га на сту пае ў свой час.
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