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Марыя ШКАНАВА:

«СПУСКАЦЦА СА СХ1ЛУ 
ЗАДАВАЛЬНЕННЕ»

На XXVIII Сусветнай з1мовай Ун1верс1я- 
дзе у Алматы наша зборная заваявала 
6 медалёу I замкнула дзясятку най- 
мацнейшых кра1н у агульным зал1ку 
топ-турн1ру. Роуна палова узнагарод 
на рахунку беларускай гарналыжнщы 
Мары! Шканавай. Дзяучына сабрала 
поуны камплект медалёу, выйграушы 
«золата» у слаламе, «серабро» у су- 
перкамб1нацы1 I «бронзу» у г1ганцк1м 
слаламе. У  самым разгары сезона, на- 
пярэдадн! важных стартау чэмп1янату 
свету, спартсменка знайшла час пагу- 
тарыць 3 карэспандэнтам «Звязды».

— Адразу пасля завяршэння спаборн1ц- 
твау у Казахстане мы паляцел! у Швейца- 
рыю на планетарнае першынство, старты 
прызначаныя на 16 i 18 лютага, — расказвае 
Марыя.

—  Настрой пасля паспяховай Ушвер- 
с'шды добры?

— Вядома, так! эмацыйны уздым, мо- 
жа быць, дапаможа выступ1ць добра i на 
чэмп1янаце свету. У прынцыпе, я ведала, 
што здольная выйграць медаль у Алматы, 
вельм! хацелася менав1та залаты, i вось у 
апошн! дзень спаборн1цтвау мне гэта уда- 
лося. Хоць на Ун1верс1ядзе сабралася шмат 
моцных спартсменак у нашым вщзе — гэта 
i рас1янк1, i немк1, i аустрыйк!, наогул, было 
3 KiM спаборн1чаць. Траса была падрыхта- 
ваная вельм! добра, таму усе удзельн1цы 
был! у роуных умовах, што спрыяла добрай 
барацьбе.

досыць нядрэнна. На Кубку свету я упершы- 
ню у кар'еры трап1ла у першую трыццатку, 
палепшыла свае паз1цьм, заваявала тры 
узнагароды на Ун1верс1ядзе — гэта добры 
вын1к. Цяпер яшчэ засталося добра высту- 
п1ць на чэмп1янаце свету — i можна быць 
задаволенай сабой.

—  За плячыма ужо дзве Ал'шшяды, 
пачал! падрыхтоуку да трэцяй?

— Выступление у Ванкуверы i Сочы 
разглядаю у першую чаргу як каласальны i 
вельм! каштоуны вопыт. Ал1мп1йск1я гульн!
— гэта спаборн1цтвы, як1я немагчыма парау- 
наць 3 як1м1-небудзь 1ншым1. Кожны спарт-

Наогул, вельм! спадабалася арган1зацыя 
спаборн1цтвау, было в1даць, што праведзена 
сур'ёзная падрыхтоука. Зраб1л1 выдатную 
ал1мп1йскую вёску, цудоуна працавал! ва- 
ланцёры. На жаль, не удалося паглядзець 
сам горад, таму што у наш адз1ны выхадны 
было дрэннае надвор'е.

— Кал'1-небудзь ужо удавалася атрымл!- 
ваць медал! ycix проб на адным туршры?

— Не, такога яшчэ не было. Пасля доб
рых выступленняу атрымала вельм! шмат 
в1ншаванняу, у першую чаргу ад трэнерау, 
нашай дэлегацьм, потым ужо ад сяброу, 
бацькоу i федэрацьи. На самай справе на- 
ват не чакала такой уваг1.

—  Я к увогуле для вас складаецца сё- 
летш перадал'1мшйск1 сезон?

— Заусёды хочацца лепшага, заусёды 
усяго мала, але у прынцыпе ён складаецца

смен марыць выступ1ць на ix i выйграць там 
медаль, я не выключэнне. Таму, вядома, 
ужо начал! падрыхтоуку да Пхенчхана. У 
гарналыжным спорце ёсць рэйтынг, па як1м 
спартсмены адб1раюцца на Гульн!, па 1м я 
праходжу на Ал1мп1яду-2018, i, думаю, нау- 
рад ц1 нешта можа змян1цца.

—  Родам вы 3 РасН?
— Так, нарадзтася я у Санкт-Пецярбур- 

гу, а потым жыла у Магн1тагорску. Дзесьц! 
у 8 гадоу мама пастав1ла мяне на лыжы, 
а у 18 прапанавал! пераехаць у Беларусь. 
Пагадз1лася практычна адразу, таму што 
гэта быу самы лепшы варыянт для працягу 
маёй кар'еры. Так, ужо 8 гадоу вьютупаю 
за Беларусь.

—  Мама не была супраць?
— Не, яна дала магчымасць мне самой 

выб1раць гэты шлях. Спачатку, вядома.

вельм! сумавала, а цяпер ужо прывыкла. 
Я вельм! рэдка лётаю у Магн1тагорск, уся
го раз на год, але мама сама прылятае 
у MiHCK.

— Натурал1зацыя —  заусёды спрэчнае 
пытанне, могуць узшкаць крыуды i непа- 
разуменш у  абедзвюх краШ.

— Мяне гэта неяк абышло. Я i цяпер вы- 
датна кантактую з гарналыжн1кам1 з Pacii, 
ды i тут на мяне не глядзел! коса, быццам я 
заняла нечае месца. Можа быць, таму што 
у Беларус! на той момант было вельм! ма
ла людзей у гэтым вщзе спорту. Я лёгка i 
вельм! хутка ултася у маленьк! гарналыжны 
калектыу.

—  Цяпер ужо адчуваеце сябе бела
рускай?

— Вядома! Заусёды з упэуненасцю ад- 
казваю на гэтае пытанне. Кал! пытаюцца, 
3 якой я кра!ны, не задумваючыся адказ- 
ваю, што 3 Беларус!. Сёння усё маё жыццё 
у асноуным праходз!ць у М!нску, я вельм! 
люблю гэты горад. Нягледзячы на тое, што 
гэта стал!ца, але ён не так!, як Масква, дзе 
усё бяжыць, вар'яцк!я заторы, людз! заусё
ды кудысьц! спяшаюцца. М!нск — прыемны, 
спакойны горад. Яшчэ я паспела палюб!ць 
дран!к! (смяецца).

—  Трэн1руецеся вы не у  Беларус!?
— Наш настаун!к са Славен!!, таму мы 

шмат часу праводз!м там, а трэн!руемся у 
асноуным у Аустры!. Праводз!м у гэтай кра- 
!не шмат часу, ужо прывыкл! да яе. Прауда, 
мала што бачым, каб даведацца падрабяз- 
ней пра кра!ну, ! маем знос!ны у асноуным 
тольк! са спартсменам!.

—  У нашай краше гарналыжны спорт 
не папулярны, даводзщца сутыкацца з  
праблемам! у  ходзе работы?

— Узн!каюць нейк!я пытанн! з ф!нанса- 
ваннем, але грошай н!кол! не бывае шмат. 
У прынцыпе, апошн!м! гадам! нам забяспеч- 
ваюць падрыхтоуку на нармальным узроун!, 
таму не скардз!мся.

Вядома, наурад ц! у Беларус! горныя лы
жы у хутк!м часе стануць папулярным!, тут 
няма асабл!вай базы, «С!л!чы>>, «Сонеч- 
ная дал!на>> — гэтага недастаткова. Кал! 
казаць пра !ншыя еурапейск!я дзяржавы, 
то найбольш папулярныя горныя лыжы у 
альп!йск!х кра!нах, так!х, як 1±1вейцарыя, 
Францыя. Тут дзяцей на лыжы ставяць ужо 
у 2-3 гады.

—  Вы займаецеся досыць траумане- 
бяспечным в'щам спорту, не страшна?

— Страх быу, напэуна, тольк! у дзяц!н- 
стве, а кал! ты усё жыццё гэтым займаешся, 
то атрымл!ваеш ад спуску са сх!лу тольк! 
задавальненне. Вядома, здараюцца сур'ёз- 
ныя траумы,! мяне яны таксама не абышл! 
бокам. Был! праблемы са сп!най — м!жпа- 
званочная грыжа. Два гады таму раб!л! апе- 
рацыю, але, спадзяюся, што цяпер усё будзе 
нармальна.

—  Чым займаецеся у  рэдюя свабод- 
ныя ад трэшровак гадзШы?

— Люблю ! !ншыя з!мовыя в!ды спорту, 
наз!раю за б!ятлонам, цяпер хварэем за на
шу, беларускую, каманду на чэмп!янаце све
ту. Сачу за скачкам! з трампл!на ! лыжным! 
гонкам!. У вольны час стараюся вучыць ня- 
мецкую мову, англ!йскую ! славенскую ужо 
ведаю, хацелася б валодаць яшчэ адной


