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«Рэд ка бы вае, 
што вя лі кія спарт сме ны 
ста но вяц ца 
вы дат ны мі трэ не ра мі»

— На пер шай трэ ні роў цы па 

вес ла ван ні вы се лі ў лод ку з бу-

ду чым алім пій скім чэм пі ё нам 

Мі ка ла ем Гар ба чо вым. Ве ры це 

ў зна кі, мо жа, гэ та не прос та 

так?

— Вя до ма, ве ру! Мі ка лай Сця-

па на віч — вя лі кі спарт смен, та-

ле на ві ты ча ла век, на той мо мант 

ужо быў чэм пі ё нам СССР, але, 

ка лі пры яз джаў у род ны Ра га-

чоў, пад пра цоў ваў. Ся даў у лод-

ку і аб кат ваў ма ла дых. Так за раз 

ро бяць і на шы не ка то рыя спарт-

сме ны. Ён пра ка ціў мя не і ска заў: 

«Да вай, ма лы, ідзі, трэ ні руй ся, у 

ця бе ўсё атры ма ец ца!» Пас ля Гар-

ба чоў стаў алім пій скім чэм пі ё нам, 

а я па чаў ка лу пац ца, ха дзіць на 

гэ тую пра цу. Для школь ні ка гэ та 

ўжо пра ца, па куль гуль ня, але ўсё 

роў на пра ца.

— Хто для вас та ды быў аў-

та ры тэ там?

— На шы пер шыя алім пій скія 

чэм пі ё ны Ле а нід Гей штар і Сяр гей 

Ма ка ран ка, яны та ды бы лі вель мі 

па пу ляр ныя, асаб лі ва ў Брэсц кай 

і Го мель скай аб лас цях. У Са ю зе 

бы ла вель мі моц ная кан ку рэн цыя, 

вес ла ван не бы ло вель мі рас паў-

сю джа ным ві дам спор ту, але бу да-

ва ла ся толь кі на эн ту зі яз ме. Ка лі 

спарт смен трап ляў у ма ла дзёж ную 

або да рос лую збор ную, то ве даў, 

што са спа бор ніц тваў дак лад-

на пры е дзе з ме да ля мі, та му ўсе 

імк ну лі ся ту ды тра піць. Мож на па-

раў наць той час з сён няш нім: мы 

пры яз джа ем з ма ла дзёж на га чэм-

пі я на ту све ту — 14—15 ме да лёў, 

сту дэнц кі чэм пі я нат све ту ў бе ла-

ру саў — 23 уз на га ро ды, да рос лыя 

чэм пі я на ты све ту, Еў ро пы — 8-9 

ме да лёў. Уся го, да рэ чы, у нас сё-

ле та 45 уз на га род. Сён ня Бе ла-

русь — ад на з най леп шых кра ін 

па пад рых тоў цы рэ зер ву, у якой 

пры сут ні чае тэх на ло гія ад бо ру і 

ме то ды ка пад рых тоў кі.

— Вы вель мі ра на ста лі трэ не-

рам, гэ та свед чыць аб тым, што 

ам бі цый на стаў ні ка бы ло больш, 

чым спарт сме на?

— У 1973 го дзе я скон чыў уні-

вер сі тэт і па раз мер ка ван ні па ехаў 

на пра цу ў Ма зыр. А ка лі трэ ні ра-

ваў ся, ба чыў усе не да пра цоў кі 

спе цы я ліс таў, у якіх я ву чыў ся, 

у пе да го гі цы, у па бу до ве ру ху. 

У Ма зыр з са бой за пра сіў сяб ра 

Ві та ля Вік та ра ві ча Скры га на ва. 

Там мы ства ры лі з ім моц ную дзі-

ця ча-спар тыў ную шко лу з унут ра-

най кан ку рэн цы яй, яна на ра дзі ла 

вы нік. Па еха лі на пер шыя ўсе-

са юз ныя спа бор ніц твы і там яго 

па ка за лі. А з ча сам атры ма ла ся 

вы бу да ваць сіс тэ му, якую спра буе 

ства рыць уся кра і на і ўвесь свет. 

Пас ля дзі ця чай спар тыў най шко-

лы на шы вес ля ры пе ра хо дзяць у 

ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву, 

да лей — у ВНУ, ка лі пра цяг ва юць 

па каз ваць вы ні кі, аказ ва юц ца ў 

шко ле най вы шэй ша га спар тыў на-

га май стэр ства, а по тым — на цы я-

наль ныя і збор ныя ка ман ды. Гэ тая 

сіс тэ ма і на ра дзі ла во сем алім пій-

скіх ме да лёў, чэм пі ё наў све ту, іх 

у Ма зы ры толь кі дзе сяць, а ёсць і 

ся мі ра зо выя, і пя ці ра зо выя. Хоць 

у ра ё не 120 ты сяч на сель ніц тва, 

уяў ля е це, якая ста тыс ты ка? І гэ та 

мы толь кі аб да рос лых спа бор ніц-

твах га во рым.

У кні гах не пі шуць, 
як рых та ваць 
чэм пі ё наў...

— Коль кі вам спат рэ бі ла ся 

ча су, каб са мо му вы бу да ваць 

гэ тую сіс тэ му?

— Га лоў ны трэ нер сён ня — 

збор ны воб раз, я вы слу хаю на ву-

ку, спе цы я ліс таў у мно гіх га лі нах, 

а по тым толь кі па чы наю неш та 

ра біць, гэ та ру цін ная пра ца. Не 

пры хо дзяць ідэі ў га ла ву прос та 

так, спан тан на. Ка жуць, вя лі кі пал-

ка во дзец Шан та ро віч, ге ній. Мне 

гэ та вель мі не па да ба ец ца. Што 

та кое ге ній? Я ж ні чым не ад роз-

ні ва ю ся, на прык лад, ад стар ша га 

трэ не ра, на ват ка лі браць за ро бак. 

Са мае важ нае для га лоў на га трэ-

не ра — праз прыз му ба чыць усю 

кра і ну, дзе ёсць ба зы, дзе ёсць 

цэнт ры, што ра біць з кан крэт най 

уз рос та вай гру пай, як змя няць тэх-

ніч нае аб ста ля ван не. Сён ня ў нас 

ас но ва асноў — ант ра па мет рыя, 

функ цы я наль ная ды яг нос ты ка, 

а да лей за ле жыць ад та го, як ты 

пра віль на па бу ду еш спарт сме ну 

крок у вес ла ван ні. Гэ та тэх ніч нае 

вы ка нан не, якасць вес ла ван ня, 

гэ та пры кла дан не на ма ган няў, 

пе ра да ча іх ва дзе, каб ло дач ка 

рэ ага ва ла, бія ме ха ні ка. Ка лі гэ тыя 

на вы кі не за клас ці з па чат ко вай 

ста дыі пад рых тоў кі, не ўдзя ліць 

сур'ёз на гэ та му ўва гі, ня ма сэн-

су спра ба ваць ча гось ці да ся гаць 

у вя лі кім спор це.

Коль кі ча су мне спат рэ бі ла ся, 

каб вы бу да ваць гэ тую сіс тэ му? Не 

ма гу ад ка заць дак лад на. Сён ня 

ўвесь свет вяс луе, у нас сем ты сяч 

зай ма юц ца вес ла ван нем, 

але ста но вяц ца чэм пі ё на мі 

ня мно гія. Спы няц ца нель-

га, кож ны год трэ ба ўво-

дзіць неш та но вае, вось я 

ўжо сён ня ся джу і ду маю, 

што трэ ба рых та вац ца да 

То кіа-2020, та му што прад-

стаў лен не ма тэ ры я лу ўжо 

па він на быць ін шае, не як 

ча ты ры га ды та му. Ка лі ты 

не пры ехаў на ней кую кан-

фе рэн цыю, ты ўжо ад стаў, 

ні чо га не ўкраў сва і мі дум-

ка мі. Ка лі ва рыш ся ў сва ёй 

ру ці не, паў та ра еш улас ныя 

па мыл кі.

Сён ня я сам ся бе пры му шаю 

пра ца ваць, хоць усе свае ам бі цыі 

ўжо за да во ліў, алім пій скія чэм пі ё-

ны ёсць, чэм пі ё ны све ту так са ма. 

Быў час, ка лі атрым лі ваў зар пла ту 

15—17 до ла раў, але ўсё роў на за-

стаў ся на гэ тай пра цы, та му што 

ха чу вы ні каў. Не тое, каб я ні чо га 

больш не мог ра біць, ма гу, але ду-

ша не ля жыць.

— Пра што вы ма ры лі, ка лі 

толь кі па чы на лі ра біць пер шыя 

кро кі ў трэ нер скай спра ве?

— Усе ма ры пры хо дзі лі па-

этап на, пе ра маг чы адзін уз ро-

вень, ма ла дзёж ны, по тым дру гі. 

А ця пер ужо, вя до ма, га лоў ная 

мэ та — Алім пій скія гуль ні. Ха-

цеў бы пры ехаць з Алім пі я ды з 

пра цэн та мі са ра ка ме да лёў, якія 

там ра зы гры ва юц ца. Сён ня гэ та 

скла да на з той коль кас цю лю-

дзей, якія зай ма юц ца, з якас цю 

зда роўя, ха рак та рам, та му па-

трэб на пра ду ма ная якас ная пра-

ца. Не каль кі ня пра віль ных трэ ні-

ро вак вы бі ва юць спарт сме на на 

ме сяц. Сён ня мы вя лі кую ўва гу 

ўдзя ля ем се лек цый най пра цы на 

вёс цы, та му што там яшчэ ёсць 

зда ро выя, ду жыя лю дзі, гэ та ім 

ге не ты кай за кла дзе на. Мы, да рэ-

чы, вель мі шмат зай ма ем ся гэ тай 

на ву кай.

«Ехаў, абяцаў, 
перамог»

— Хто стаў ва шым пер шым 

алім пій скім чэм пі ё нам?

— Чац вёр ка ў скла дзе Пет ру-

шэн кі, Аба лма са ва, Літ він чу ка і 

Мах не ва.

— Па мя та е це тыя эмо цыі?

— Так. Гэ тая эмо цыя доў жыц-

ца лі та раль на па ру хві лін, па чуц цё 

вы ка на на га доў гу і пра цы. Ехаў, 

абя цаў, пе ра мог і да ве ча ра за-

быў ся. Трэ ба за бы ваць, та му што 

інакш не бу дзе пра грэ су.

— Псі ха ло гія ва ўсіх алім пій-

скіх чэм пі ё наў ад на?

— Яны ўсе ва ло да юць псі ха-

ла гіч най устой лі вас цю, моц ным 

ха рак та рам, агрэ сі яй, але кож ны 

ў роз най сту пе ні. Ка мусь ці гэ тых 

якас цяў ха пае на адзін старт, а 

ў дру го га ў кар' е ры па дзве, тры 

алім пі я ды. Ча сам у спарт сме-

на ёсць усе да ныя, але пра вал у 

псі ха ло гіі, ён вы хо дзіць на старт і 

ста но віц ца ват ны, увесь ад рэ на лін 

ужо вый шаў ноч чу, ён ужо на спа-

бор ні чаў. Чэм пі ён — гэ та штуч ны 

ма тэ ры ял. Ра ке ту за пус ціць скла-

да на, трэ ба шмат спе цы я ліс таў, а 

мы пра цу ем з жы вым ма тэ ры я лам, 

які на па ра дак больш не прад ка-

заль ны, асаб лі ва гэ та ра зу ме юць 

тыя, хто пра цуе з дзяў ча та мі.

— Чэм пі ё ны, як і мно гія та ле-

на ві тыя лю дзі, час та бы ва юць з 

ня прос тым ха рак та рам, скла да-

на з імі пра ца ваць?

— Я не звяр таў на іх ха рак тар 

асаб лі вай ува гі. У пра фе сі я на лаў 

па він на быць ад но ра зу мен не: ты 

атрым лі ва еш за ро бак, а зна чыць, 

па ві нен пры хо дзіць і вы кон ваць за-

дан не. Ка лі ты яго не ро біш, зна-

чыць, гэ та са ба таж. Ка лі ў ця бе ха-

рак тар і ў мя не ха рак тар, зна чыць, 

трэ ба па мя няць трэ не ра. Бы лі 

вы пад кі, што сы хо дзі лі. Па ніб рац-

тва па чы на ец ца, ка лі вы клад чык 

не мо жа вы раз на рас тлу ма чыць 

за дан не спарт сме ну. Я пры маю 

дыя лог, вуч ні мо гуць спра чац ца, 

але толь кі ка лі гэ та не «гні лая» фі-

ла со фія. Ве да е це, ка лі б я біў ся з 

усі мі, ка го лі чу ня пра вым... Трэ ба 

бе раг чы сваю энер гію, та му я ста-

ра юся не кан флік та ваць. Ро біш — 

ра бі, не — сы ходзь. Хо чаш неш та 

да ка заць, да ка жы, у нас жа ня ма 

пры гон на га пра ва, заў сё ды мож на 

пе ра ехаць у ін шую кра і ну.

— Лю бім чы кі бы лі?

— Та ко га па няц ця быць не па-

він на.

«У поў ную сі лу 
я і за раз яшчэ да пра цы 
не пры сту піў»

— Як ус па мі на е це пе рад алім-
пій скі час 2016-га?

— Не ха чу яго згад ваць. Гэ та 
тра ге дыя, мы стра ці лі два-тры ме-
да лі на роў ным мес цы.

— У гэ ты скла да ны для вас 
час хто быў по бач?

— Зна ё мыя ста ра лі ся не на гад-
ваць мне пра гэ та. Бы лі лю дзі, якія 
вы каз ва лі ся ў СМІ, маў ляў, трэ ба 
раз бі рац ца, не да кан ца ве ры лі ў 

на шу чыс ці ню. Гэ та казалі ў тым 

лі ку і не ка то рыя вя лі кія спарт сме-

ны, «рэ ві зо ры» жыц ця, для іх увесь 

час усё бу дзе дрэн на.

— Якія сло вы та ды вы зна-

хо дзі лі для спарт сме наў, што 

бы лі ад хі ле ныя ад Алім пій скіх 

гуль няў?

— Яны не ме лі па трэ бы ў сло-

вах, ім ха це ла ся пад трым кі на 

больш вы со кім уз роў ні. Між на род-

ная фе дэ ра цыя або СА ДА (Су свет-

нае ан ты до пін га вае агенц тва. — 

Заўв. рэд.), ка лі ла дзяць скан дал, 

ча ка юць рэ ак цыі кі раў ніц тва кра і-

ны або Мі ніс тэр ства спор ту. У нас 

бы ло маў чан не, а яны раз ліч ва лі 

на тое, што га ло вы пач нуць сек чы 

без раз бо ру.

Лю дзі не ра зу ме лі, як мы маг лі 

за тры-ча ты ры алім пій скія цык лы 

так пад няць бе ла рус кае вес ла ван-

не. Тая аб ла ва на на шу ка ман ду 

ў Фран цыі не бы ла пер шай, яны 

пра во дзі лі за ка на мер ныя пра вер-

кі і ра ней, по тым за час ці лі, по тым 

зу сім сціх лі. Але на чэм пі я на це Еў-

ро пы ў Мі ла не мы за ва я ва лі пяць 

за ла тых ме да лёў і вя лі кія кра і ны 

не ра зу ме лі, што яны з та кім рас-

кла дам бу дуць ра біць на Алім пі-

я дзе.

— Пас ля гэ тай тра ге дыі вы не 

скла лі ру кі, як хут ка вяр ну лі ся 

да пра цы?

— Пас ля пэў на га ад па чын ку, 

але ў поў ную сі лу я і за раз яшчэ 

да пра цы не пры сту піў. Не толь-

кі мя не гэ тая сі ту а цыя пад ка сі ла 

на па ру га доў. На прык лад, Ар цём 

Ко зыр на той Алім пі я дзе мог мець 

ме да лі, а ця пер яго дыс цып лі ны зу-

сім ня ма ў алім пій скай пра гра ме. 

Ён тры ра зы вый гра ваў чэм пі я нат 

све ту ў ёй, ра зу ме е це? А алім пій-

скім чэм пі ё нам так і не стаў.

«Ча сам зда ва ла ся, 
што ця бе не ра зу мее 
ўвесь свет»

— Ва ша жон ка так са ма са 

спор ту, сын сён ня трэ ні руе 

збор ную Ка зах ста на па вес ла-

ван ні...

— Ка лі б я са спя вач кай су-

стрэў ся ці яшчэ з кімсь ці, ду маю, 

жыц ця б не бы ло. Бо я 10—11 ме-

ся цаў з за плеч ні кам за спі най па 

аэ ра пор тах. Жон ка пры ня ла мой 

лад жыц ця толь кі та му, што са ма 

са спор ту. Сур' ёз ных гро шай ні ко лі 

не бы ло, яны з'я ві лі ся толь кі ця пер. 

Яна ра зу ме ла, што мне трэ ба бы-

ло ўгнац ца за гэ тай ін дуст ры яй, 

заў сё ды вель мі моц на мне да па-

ма га ла. Ча сам зда ва ла ся, што 

ця бе не ра зу мее ўвесь свет, а до-

ма я заў сё ды ад чу ваў пад трым ку. 

У шлю бе мы ўжо 39 га доў.

Сын з пя ці га доў ез дзіў са мной 

на збо ры, та му вель мі шмат ува-

браў у ся бе, вый сці з гэ тай сек ты, 

а спорт най вы шэй шых да сяг нен-

няў — гэ та сек та, бы ло яму скла-

да на. У сі лу аб ста він я вя лі ка га 

спарт сме на за ўва жыць у ім не мог, 

та му што на гэ та прос та не ха па ла 

ча су. За раз мы заў сё ды на су вя зі, 

стэ ле фа ноў ва ем ся кож ны дзень у 

сем ве ча ра, у якім бы мес цы све ту 

не зна хо дзі лі ся.

— Ці не ба і це ся, што ка лі-не-

будзь ён вас пе ра рас це?

— Дай Бо жа! Ка лі ву чань пе ра-

рас тае свай го на стаў ні ка, то на ды-

хо дзіць пра грэс.

— Ула дзі мір Ула дзі мі-

ра віч, у чым вы чэр па е це 

сі лы?

— Ні чо га акра мя спор-

ту. З хо бі ў жыц ці не як не 

скла ла ся: ні з гры ба мі, ні 

з ры бал кай. Ма гу вый сці 

ў цырк, тэ атр, му зей, але 

гэ тыя, зда ва ла ся б, пры га-

жос ці мя не ўжо не ўраж ва-

юць. Мне трэ ба час у жыц-

ці не ка лі гэ та зра зу мець і 

пе ра бу да вац ца. Трэ ба ўжо 

ву чыц ца, бо яшчэ тры га ды 

і сем дзе сят.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ула дзі мір ШАН ТА РО ВІЧ:

«КА ЖУЦЬ, Я — ГЕ НІЙ, 
І МНЕ ГЭ ТА ВЕЛЬ МІ НЕ ПА ДА БА ЕЦ ЦА»

Як трэ нер 
па бу да ваў сіс тэ му, 

якая вы хоў вае 
алім пій скіх чэм пі ё наў

Ула дзі мір Шан та ро віч прый шоў у вес ла ван не, ка лі 

ву чыў ся ў сё мым кла се, да гэ та га ў по лі яго ін та рэ саў 

так са ма быў спорт — фут бол і бас кет бол. З юных 

га доў ён пры вык да пра цы: спа чат ку пад пра цоў ваў 

на за вод зе ў баць кі, а по тым тра піў у сфе ру, якая 

ста ла яго сты хі яй, сэн сам жыц ця і лё сам. Пе рад 

улас най спар тыў най кар' е рай ён ад даў пе ра ва гу 

трэ нер скай спра ве, стаў шы на стаў ні кам у збор най 

СССР не да сяг нуў шы на ват трыц ца ці. Сён ня Ула дзі мір 

Ула дзі мі ра віч ужо прак тыч на два дзя сят кі га доў 

ста іць ка ля ру ля збор най Бе ла ру сі. Яго вуч ні што год 

пры во зяць рос сып ме да лёў роз най вар тас ці, у тым 

лі ку алім пій скія, а га лоў нае, ён па бу да ваў сіс тэ му 

пад рых тоў кі вес ля роў, якая пра цуе ўжо больш за 

20 га доў. Пра тое, як усё па чы на ла ся ў да лё кія 70-я, пра ад но сі ны на стаў ні ка і вуч няў, пра свае 

пе ра мо гі і па ра жэн ні Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч рас ка заў у ін тэр в'ю «Звяз дзе».

«Сён ня ўвесь свет вяс луе, 
у нас сем ты сяч зай ма юц ца 
вес ла ван нем, але чэм пі ё на мі 
ста но вяц ца ня мно гія...»


