
— Сяр гей, у вяс но вай се рыі на 
дзвюх гуль нях ва шай ка ман ды 
ты быў прос та зор кай. Як ад чу-
ва еш ся бе ад та кіх пос пе хаў і вы-
дат ных вы ні каў?

— Маг чы ма, гэ та не бы ло ві-
даць звон ку, але фі нал вяс но вай 
се рыі быў ад ной з са мых спа кой ных 
гуль няў. Звы чай на кры ху пе ра шка-
джа юць хва ля ван не, ча сам за над та 
ліш ні азарт. І тое, што атрым лі ва-
ла ся зна хо дзіць ад ка зы не на пер-
шых се кун дах, а пад ка нец хві лі ны 
аб мер ка ван ня, — па каз чык, што 
га ла ва бы ла больш-менш «ха лод-
най». Вя до ма, з тэх ніч на га пунк ту 
гле джан ня ўсё роў на, ты знай шоў 
ад каз на пер шай ці 59-й се кун дзе, 
але і для гле да ча, і для ўлас ных 
ура жан няў дру гі ва ры янт леп шы. 
Ба чыц ца, як пад час аб мер ка ван ня 
вы ма лёў ва ец ца ад каз, ста но віц ца 
зра зу ме лая ло гі ка пы тан ня. Ка лі 
ты ад ка заў прос та та му, што ве да-
еш, — пры ем на, але на мно га пры-
ем ней, не ве да ю чы фак таў, ра зам 
з ка ман дай пры ду маць пра віль ны 
ад каз.

— Сам пе ра гля даў тыя гуль-
ні?

— Свае гуль ні за звы чай не... 
Але фі нал я вы му ша ны быў пе ра-
гле дзець не каль кі ра зоў ра зам з 
баць ка мі — яны, вя до ма ж, мае 
фа на ты — і толь кі на дру гі ці трэ ці 
раз зра зу меў дак лад ныя мо ман-
ты, дзе на ра дзі лі ся ад ка зы. Бо на-
ват са му гуль ню я не над та доб ра 
па мя таў. Да лё ка не заўж ды па-
мя таю пы тан ні, што за да юц ца за 
гуль ня вым ста лом, не аба вяз ко ва 
пры га даю тыя, што бы лі не каль кі 
га доў та му. Яшчэ пры ем на, што 
ў фі на ле я ад ка заў на вы ра шаль-
нае пы тан не па сва ім фі ла ла гіч-
ным про фі лі.

— У ад ной з гуль няў се рыі ты 
змог ад ка заць на два пы тан ні, 
за стаў шы ся адзін за гуль ня вым 
ста лом. Гэ та пер шы та кі вы па дак 
у бе ла рус кім клу бе «Што? Дзе? 
Ка лі?»...

— Па шчы рас ці, я на ват і не па-
мя таю, пра што бы ло пер шае з тых 
пы тан няў. Пры гад ваю толь кі, што 
яно ака за ла ся не скла да нае. А дру-
гое па мя таю вы дат на — яно бы ло 
пра зо ры і час. Ад каз я знай шоў 
се кун дзе на 15-й і больш не ду маў. 
Але вон ка ва па каз ваў, што ўсё 
яшчэ ва га ю ся. Час та бы вае, што гу-
лец пад час су пер блі ца вель мі хут ка 
зна хо дзіць ад каз, але для знеш ня га 
эфек ту імі туе роз дум. Што зро біш, 
гэ та га па тра буе тэ ле ба чан не.

— На коль кі ра зу мен не та го, 
што ця бе зды ма юць, што гуль-
ню па каз ва юць па тэ ле ба чан ні, 
уплы вае і на пра цэс роз ду му, на 
твае ад чу ван ні за ста лом?

— Так, важ на быць са бра ным, 
за ся ро джа ным. Але мне і да сюль 
ча сам ня ём ка гля дзець на ся бе 
па тэ ле ба чан ні. Ты бу дзеш доб ра 
гу ляць, ка лі бу дзеш па во дзіць ся-
бе пе рад ка ме рай на ту раль на, а 
лепш — за бу дзеш ся пра ка ме ру. 

Да гэ та га мож на пры вык нуць, але 
ні хто не ра іць пры вы каць. Усё ж 
па ві нен пры сут ні чаць жы вы азарт, 
на строй. Ка лі ты гэ та губ ля еш, ад-
чу ва еш, што гуль ня не пры но сіць 
за да валь нен ня, то на вош та гу ляць, 
ха дзіць на «Што? Дзе? Ка лі?» як 
на пра цу? Я гэ та га ні ко лі не зра-
зу мею.

— Ма еш ней кія ўлас ныя пра-

ві лы, ры ту а лы, якія вы кон ва еш 

пе рад гуль нёй? Маг чы ма, вы сы-

па еш ся, п'еш мно га ка вы?

— Вы сы пац ца, зра зу ме ла, не 

шко дзіць, але не заў сё ды атрым-

лі ва ец ца. Ры ту а лы, без умоў на, 

ёсць, але яны склад ва юц ца толь кі 

на пра ця гу се рыі гуль няў. Ка лі пе-

рад ад ны мі здым ка мі п'ю ка ву, то 

гэ та ста ра юся ра біць і пе рад дру-
гі мі. Ка лі чы таю кні гу, то на пра ця-
гу се рыі чы таю ад ну і тую ж. Гэ та 
хут чэй мае аса біс тыя ма лень кія за-
ба бо ны, а агуль на ка манд ных ры ту-
а лаў ня ма.

— Алесь Му хін у ін тэр в'ю 
«Звяз дзе» не так даў но ка заў, 
што для зна та ка вель мі важ на 
знай сці сваю ка ман ду, дзе яму 
бу дзе кам форт на гу ляць. Для ця-
бе гэ та іс тот на?

— Слуш ная за ўва га. Але лі чу, 
што мне па шан ца ва ла. З на шай 
ка ман дай пад кі раў ніц твам Анд-
рэя Су пра но ві ча гу ляць кож ны раз 
усё пры ем ней. Мы не «аб' яда ем» 
ад но ад на го, да па ма га ем. Мы даў-
но зна ё мыя і сяб ру ем. Так, вель-
мі важ на знай сці сваю ка ман ду. 
Ад на з ма іх іпас та сяў — трэ нер 
па ін тэ ле кту аль ных гуль нях, та му 

на ўлас ным во пы це ве даю: час та 
бы вае, ка лі ча ла век, ак тыў ны і ка-
рыс ны ў ад ной ка ман дзе, цал кам 
за маўк ае ў ін шай, бо яму не кам-

форт на. Гэ та на ват не звя за на з 

уза ем ны мі ад но сі на мі гуль цоў. Ты 

мо жаш сяб ра ваць з людзь мі, але 

гэ та не га ран тыя та го, што здо ле-

еш з імі гу ляць. І на ад ва рот, лю-

дзі мо гуць атрым лі ваць аса ло ду 

ад гуль ні, але за ме жа мі гуль ня-

во га ста ла на ват не раз маў ляць. 

Я гэ та га, шчы ра ка жу чы, не ра зу-

мею, мне чу жы па ды ход да «Што? 

Дзе? Ка лі?» як да не ча га толь кі 

пра фе сій на га. Сур' ёз нае стаў лен-

не — так, але з не кім раз маў ляць 

толь кі та му, што гэ та па трэб на, — 

не маё. Гуль ня — гэ та ж не сро дак 

для за роб ку гро шай.

— Але ж гра шо вую ўзна га ро ду 

атрым лі ваць пры ем на...

— Так, аднак ні хто не гу ляе 

толь кі дзе ля яе. У фі нан са вай пад-

трым цы пра ек та я ні чо га кеп ска га 

не ба чу, больш за тое, лі чу, што 

ме на ві та на тэ ле ба чан ні ін тэ ле кту-

аль ныя гуль ні па він ны па цвяр джац-

ца ней кі мі ма тэ ры яль ны мі рэ ча мі, 

ска жам так. Важ на па ка заць гле-

да чу, што мож на за ра біць гро шы 

сва ім ро зу мам, што ра зум ным быць 

ка рыс на. Ма тэ ры яль ная за ці каў ле-

насць — спра ва важная, але ў на-
шым клу бе лю дзей, якія гу ля юць 
толь кі з-за гро шай, ня ма.

— Ты ўжо ска заў, што твае га-
лоў ныя фа на ты — баць кі. А ёсць 
яшчэ пры хіль ні кі?

— Ка ле гі, вуч ні. На ма лой ра-
дзі ме, у Шчу чы не, мя не ве да юць, 
па зна юць. На ват сваю Хрус таль-
ную са ву я за вёз баць кам. Ма ма 
пра цуе ў шко ле, яна па каз ва ла са ву 
вуч ням, гэ та бы ло са праўд най па-
дзе яй! Усе з ёй фа та гра фа ва лі ся, 
ра бі лі сэл фі. На са мрэч «Што? Дзе? 
Ка лі? у Бе ла ру сі» гля дзіць не так і 
ма ла лю дзей. Я сам ча сам здзіў ля-
ю ся, ка лі мя не па зна юць. Бы вае, 
не зна ё мыя лю дзі па ды хо дзяць па-
ві тац ца. Апош ні раз гэ та зда ры ла ся 
лі та раль на па за ўчо ра. Я ва зіў сва іх 
вы ха ван цаў у Го мель на чэм пі я нат 
Еў ро пы па «Што? Дзе? Ка лі?» ся-
род школь ні каў. І ў чар зе па квас 
мя не па зна ла дзяў чы на, да рэ чы, не 
ўдзель ні ца чэм пі я на ту. Пры ем на.

— Як пад трым лі ва еш ся бе ў доб-
рай «ін тэ ле кту аль най фор ме»?

— Гуль ні «Што? Дзе? Ка лі? у 
Бе ла ру сі», якія мы ба чым па тэ-
ле ба чан ні, гэ та толь кі вяр шы ня 
ай сбер га. Рух аб' яд ноў вае мност-
ва дзя цей, юна коў, да рос лых, і на 
асоб ныя гуль ні збі ра ец ца па 60—70 
ка ман даў. Гуль цы, якія пра явяць ся-
бе на гэ тым уз роў ні, мо гуць быць 
за про ша ныя на ад бо ры для тэ ле-
клу ба. Лю дзей, якія ў не тэ ле ві зій-
нае «Што? Дзе? Ка лі?» не гу ля юць, 
у бе ла рус кім клу бе ні ко лі не бы ло. 
Па трэ бны во пыт. Са ма ўдас ка на-
лен не так са ма важ нае. Чы таю 50-
60 кніг на год. Вя до ма, ха це ла ся б 
больш. Але з-за та го, што пра цую 
ў шко ле, мно га пе ра чы та ваю і па 
школь най пра гра ме, і па-за яе 
ме жа мі.

— Ты вы кла да еш рус кую мо ву 
і лі та ра ту ру ў ад ной са ста ліч ных 
школ. Вуч ні со чаць за пос пе ха мі 
на стаў ні ка ў гуль ні?

— Так. Але я б не ска заў, што гэ-
та мне не як да па ма гае ці пе ра шка-
джае пра ца ваць з вуч ня мі. Умею 
ся бе з імі па во дзіць без да дат ко вых 
«сты му лаў».

— Сам со чыш за гуль ня мі ка-
лег?

— Пад час гуль няў, ка лі мы ўсе 
пры сут ні ча ем у за ле, ка неш не. Але 
па тэ ле ві за ры ці ў ін тэр нэ це гля джу 
вы пус кі вель мі рэд ка. Ёсць гуль цы, 
якія з'яў ля юц ца боль шы мі фа на та-
мі, пра гля да юць шмат гуль няў. Я ж 
на огул не вель мі люб лю гля дзець 
ві дэа, лепш ус пры маю тэк ста вую 
ін фар ма цыю. Маг чы ма, не як вый-
ду ў ад па чы нак і пе ра гля джу ўсё 
(смя ец ца). Але ў лю бым вы пад ку 
са чыць за гуль ня мі ка лег, на ват 
свае пе ра гля даць і шу каць улас ныя 
па мыл кі ка рыс на для са ма ўдас ка-
на лен ня.

— Бы вае, што пад час гуль ні ты 
ад каз ва еш пра віль на, а ка ман-
да за ста лом дае ня пра віль ны 
ад каз?

— Так, але гэ та не вы клі кае аса-
біс тых крыў даў, абу рэн ня. Усе ве-
да юць, што ка ман дай кі руе ка пі тан, 
што ён вы бі рае вер сіі. Ча сам уда ла, 
ча сам — не. Ка ман ды не па він ны 
сва рыц ца праз гэ та па між са бой. 
Гэ та па мыл кі па чат коў цаў. Я заў-
сё ды ву чу сва іх вы ха ван цаў: сло вы 
«Я ж ка заў» па він ны быць пад за-
ба ро най на трэ ні роў ках і ў гуль ні. 
«Што? Дзе? Ка лі?» — гуль ня ка-
манд ная, і тое, што ты даў пра віль-
ны ад каз, не важ на, ка лі ў цэ лым вы 
ад ка за лі ня пра віль на. Нель га ся бе 
ста віць вы шэй за ін шых, бо гуль ні 
не атры ма ец ца.

— Для гуль няў вы бі ра юц ца 
пы тан ні, на якія мож на даць ад-
каз, кі ру ю чы ся ло гі кай, на ват не 

ве да ю чы дак лад ных фак таў. А як 

жа эру ды цыя?

— Ад но дру го му не пе ра шка д-

жае. Так, вы бі ра юц ца пы тан ні, на 

якія мож на даць ла гіч ны ад каз, але 

гэ та не вы клю чае ве дан ня са мо га 

фак та. Трэ ба ду маць. Ва ўсіх гуль-

нях ёсць і лёг кія, і скла да ныя пы тан-
ні. І са мая ідэа льная гуль ня — тая, 
што скон чы ла ся з лі кам 6:5, ня важ-
на, на чыю ка рысць.

— Ва ша ка ман да не гу ляе ў 
лет няй се рыі. Вы ад ра зу ста лі 
ўдзель ні ка мі зі мо вай, вый граў-
шы ў фі на ле ўвес ну. За ка го з 
ка лег «хва рэ еш» ця пер?

— Я не «хва рэю» ні за, ні су-
праць ка гось ці. Заўж ды пад трым лі-
ваю ка ман ду, якая гу ляе ў да дзе ны 
мо мант за ста лом. Уза е ма ад но сі ны 
ў клу бе мо гуць быць роз ныя, але ў 
асноў ным мы доб ра зыч лі ва ста вім-
ся да ка лег. Ня ма та ко га, каб ней-
кай кам над зе жа да лі прой гры шу.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу

Зна ток Сяр гей ДУ БЯ ЛЕ ВІЧ: 

«МА ЛУЮ ХРУС ТАЛЬ НУЮ СА ВУ 
Я ЗА ВЁЗ БАЦЬ КАМ У ШЧУ ЧЫН»

«Ты бу дзеш доб ра гу ляць, 
ка лі бу дзеш па во дзіць ся бе 
пе рад ка ме рай на ту раль на, 
і га лоў нае — за бу дзеш ся 
пра ка ме ру».

«Ме на ві та на тэ ле ба чан ні 
ін тэ ле кту аль ныя гуль ні 
па він ны па цвяр джац ца 
ней кі мі ма тэ ры яль ны мі 
рэ ча мі, ска жам так. Важ на 
па ка заць гле да чу, што 
мож на за ра біць гро шы сва ім 
ро зу мам, што ра зум ным быць 
ка рыс на».

На ка лен да ры яшчэ вяс на, але ў тэ ле клу бе «Што? Дзе? Ка лі? у 
Бе ла ру сі» сён ня па чы на ец ца ле та. Ужо ўве ча ры ў эфі ры тэ ле ка-
на ла АНТ мож на бу дзе па гля дзець пер шую гуль ню лет няй се рыі. 
За ста лом — ка ман да Дзміт рыя Шпа ка.
Мы ж пра па ну ем блі жэй па зна ё міц ца з ула даль ні кам Ма лой Хрус-
таль най са вы па вы ні ках вяс но вай се рыі, зна та ком, які гу ляе ў 
тэ ле клу бе ўжо 5 га доў, Сяр ге ем ДУ БЯ ЛЕ ВІ ЧАМ. Гу та рым пра ўра-
жан ні ад та кіх знач ных вы ні каў, ры ту а лы і за ба бо ны, што ёсць у 
гуль ні, ка манд ны дух і вя до масць, якую пры но сіць тэ ле ба чан не. 
Так са ма да ве да ем ся, за ка го з ка лег па клу бе Сяр гей «хва рэе» ў 
лет няй се рыі.


