
«ММА вель мі 
па пу ляр ны ў све це, 
у нас ці ка васць 
так са ма ёсць»

— Дзміт рый, да вай це 

пач нём ме на ві та з тур ні-

ру, які ў кан цы 2018 го да 

прай шоў у Мін ску.

— Мы даў но не пры ма лі 

тур ні раў та ко га маш та бу, як 

«Ахмат». Для мя не аса біс та 

бы ло хва лю ю ча, яшчэ і та-

му, што я даў но не ўдзель ні-

чаў у та кіх ме ра пры ем ствах 

на пра фе сій ным рын гу до-

ма. Хва лю ю ча, ка лі за ця бе 

пры хо дзяць «хва рэць» бліз-

кія, сяб ры і прос та зем ля кі. 

Заў сё ды до ма біц ца ця жэй, 

чым за мя жой. Там пры ехаў, 

ця бе ні хто не ве дае, вый шаў, 

зра біў сваю пра цу, а тут ад-

каз насць, хо чац ца вый граць 

аба вяз ко ва, каб пуб лі цы 

спа да ба ла ся, каб трэ не ра 

не пад вес ці. Усё ў комп лек-

се дае вя лі кі груз ад каз нас ці, 

ты ста ра еш ся з ім спра віц ца, 

каб гэ та не паў плы ва ла на 

вы нік.

У цэ лым лі чу, што тур-

нір у Бе ла ру сі прай шоў на 

вы со кім уз роў ні і баі атры-

ма лі ся ві до вішч ныя. ММА 

вель мі па пу ляр ны ў све це, 

на баі збі ра юц ца ста ты сяч-

ныя ста дыё ны. У нас, вя до-

ма, па куль та ко га ня ма, але 

ці ка васць так са ма вя лі кая. 

На коль кі я ве даю, у «Мінск-

Арэ не» тым ве ча рам са бра-

ла ся ка ля пя ці ты сяч ча ла-

век. Ня дрэн на. Улічваючы, 

што рэ кла ма ва лі «Ахмат» у 

Мін ску не вель мі шмат.

— Ваш бой з укра ін цам 

Сяр ге ем Сні цю ком атры-

маў ся, ма быць, са мы ві до-

вішч ны і ці ка вы для бе ла-

рус кіх ба лель шчы каў.

— Да ве даў ся імя свай го 

са пер ні ка за ме сяц да тур-

ні ру, та ды і па чаў пад рых-

тоў ку. Ра ней з Сяр ге ем мы 

на рын гу не су стра ка лі ся. 

У Мін ску я вый граў па яды-

нак на каў там, для лю бо га 

спарт сме на гэ та важ на, ды 

і трэ нер за стаў ся за да во-

ле ны ма і мі дзе ян ня мі. Лі-

чу, што па ка заў ві до вішч ны 

бой, по тым яго на ват сам 

пе ра гля даў, хоць звы чай на 

свае баі не асаб лі ва люб лю 

гля дзець.

— Па коль кас ці лю дзей 

на «Мінск-Арэ не» і іх эмо-

цы ях бы ло зра зу ме ла, што 

бе ла ру сам па да ба юц ца та-

кія тур ні ры. Ча му ў на шай 

кра і не яны на столь кі рэд-

кія?

— Для та кіх ме ра пры-

ем стваў па трэб ны вель мі 

вя лі кія гро шы, Мі ніс тэр ства 

спор ту іх фі нан са ваць не 

мо жа, бо гэ та пра фе сій ны 

спорт, зна чыць, па трэб ны 

спон са ры, а ў нас у кра і не іх 

знай сці вель мі скла да на.

«Я га то вы да та го, 
што па ра жэн не мо жа 
зда рыц ца»

— За раз вы вы сту па е це 

і ў пра фе сій ных, і ў ама тар-

скіх рын гах?

— Так, я з'яў ля ю ся чле нам 

збор най Бе ла ру сі па тай скім 

бок се, але ў той жа час вы сту-

паю і па про фі. Ад нак ся род 

пра фе сі я на лаў у мя не да во лі 

спе цы фіч ная ва га, пра меж ка-

вая, та му не заў сё ды атрым-

лі ва ец ца знай сці са бе баі. За 

два апош нія га ды пра вёў уся го 

тры пра фе сій ныя па ядын кі.

— Вя до ма,  што спарт-

сме ны ў ва шым ві дзе за раб-

ля юць доб рыя гро шы. Які 

мак сі маль ны га на рар мож-

на атры маць у пра фе сій ным 

тай скім бок се?

— Гэ та за ле жыць 

ад імя спарт сме на, 

ад яго вя до мас ці і 

за слуг, на коль кі бяс-

прой грыш на ён ідзе 

па сва ёй кар'еры. 

Так, на ўскід ку ска-

заць цяж ка, але га-

на ра ры ча сам да хо-

дзяць да вель мі доб-

рых гро шай.

— Ты ся чы до ла-

раў?

— Ды і больш.

— Вы лі чы це 

свае ты ту лы?

— Пра фе сій ныя 

даў но не лі чыў, па 

ама та рах я ся мі ра зо-

вы чэм пі ён све ту па 

тай скім бок се, шэсць 

ра зоў вый граў чэм-

пія нат Еў ро пы. Браў Ку бак 

све ту па кік бок сін гу і вый гра-

ваў чэм пі я на ты све ту і Еў ро-

пы. Лі чыц ца, што для тай ска-

га бок са я па чаў кар'е ру да-

во лі поз на — у 16 га доў, але 

ў мя не ўжо бы ла ба за: да 

гэ та га я зай маў ся тэк ван до. 

Па доб ны від спор ту, но гі за-

дзей ні ча ны, ад па вед на це ла 

пад рых та ва на. У 17 па ехаў 

на чэм пі я нат све ту ся род 

мо ла дзі і за няў там пер шае 

мес ца, лі та раль на за год 

за ня ткаў. Па пра фе сі я на лах 

свой пер шы бой вый граў у 

19 га доў, та ды біў ся з уз рос-

та вым спарт сме нам, яко му 

на той мо мант бы ло ўжо за 

30, і атры маў пе ра мо гу на-

каў там у пер шым раў ндзе.

— Пры гад ва ю чы па пя-

рэд нія баі, ці мо жа це вы лу-

чыць са мы важ ны і скла да-

ны для вас ты тул?

— Што да ты чыц ца ама та-

раў, то, на пэў на, гэ та са мы 

пер шы ты тул (чэм пі ё на све-

ту), хоць я вый граў яго па мо-

ла дзі. Гэ та бы ло пер шы раз, 

пер шы вы езд за мя жу, тым 

больш у Тай ланд, на ра дзі-

му тай ска га бок са. Пры ехаў 

ту ды, уба чыў, як трэ ні ру юц-

ца тай цы, ха дзіў з вя лі кі мі 

ва чы ма, на зі ра ю чы за імі. 

Пас ля тур ні ру мы за ста лі ся 

на збо ры ў ма лень кай тай-

скай вё сач цы, дзе мяс цо выя 

рэд ка ба чы лі бе лых лю дзей. 

Пас ля гэ тай па езд кі іс тот на 

вы рас мой уз ро вень.

Апош нім ча сам ама тар-

скія спа бор ніц твы пры но сяць 

ужо не та кія эмо цыі, та му 

што столь кі ўжо вый гра на, 

столь кі зроб ле на. Ця пер хо-

чац ца больш рэа лі за вац ца 

ў пра фе сій ным спор це. Мая 

мэ та — пра во дзіць мак сі-

маль ную коль касць ба ёў, 

за ва ёў ваць ты ту лы вя ду чых 

ар га ні за цый. З ме не джа рам 

пра цу ем над гэ тым.

— Ці лі чы це, што пік ва-

шай кар' е ры яшчэ на пе ра-

дзе?

— Ду маю, так. Мне 30 га-

доў, для на ша га ві ду спор ту 

гэ та доб ры ўзрост, ка лі ты 

стаў муж чы нам, да стат ко ва 

сі лы і во пы ту за спі най. Па-

куль ёсць жа дан не і зда роўе, 

бу ду зай мац ца бок сам, ка лі 

жа дан не зні кае, хоць і зда-

роўе ёсць, біц ца ўжо ня ма 

сэн су. Ты не змо жаш ся бе 

ма ты ва ваць, а вы сту паць 

дзе ля гро шай не ці ка ва. 

Шмат пры кла даў, ка лі жа-

дан не за ра біць пры но сіць 

сум ны вы нік.

— Па мя та е це свой са мы 

скла да ны бой?

— Так, гэ та бы ло ў 

2016 го дзе, я та ды да тэр-

мі но ва прай граў у пер шым 

раў ндзе. Біў ся су праць во-

пыт на га і ты ту ла ва на га 

спарт сме на з Укра і ны Ар-

ту ра Кі шэн кі. Гэ та адзі ны 

мо мант у кар' е ры, ка лі я 

так прай граў. Вель мі пе ра-

жы ваў. Хоць, звы чай на не 

вельмі хва лю ю ся, ра зу мею, 

што гэ та спорт, і ка лі я ўжо 

зай ма ю ся на та кім уз роў ні, 

то га то вы да та го, што па ра-

жэн не мо жа зда рыц ца. Пас-

ля пра ва лу ка рыс на ты дзень 

ад па чыць ад за лы, пе ра клю-

чыц ца, прый сці ў па трэб ны 

псі ха ла гіч ны стан, пас ля гэ-

та га вяр та еш ся ў за лу з но-

вы мі сі ла мі.

«Пад час бою ні чо га 
не ад чу ваю»

— У рын гу вам бы ло ка-

лі-не будзь страш на?

— Страх пры сут ні чае ў 

лю бо га, ня ма лю дзей, якія 

не ба яц ца. Як ка жуць, не 

ба яц ца толь кі дур ні. Страх 

па ві нен быць, гэ та рэч, якой 

трэ ба ўмець кі ра ваць і на-

кі роў ваць у па трэб нае рэ-

чы шча, та ды ўсе ін стынк ты 

па чы на юць пра ца ваць на 

ка рысць (рэ ак цыя, па чуц цё 

дыс тан цыі). Ты ў баі знач на 

мац ней шы, чым на трэ ні роў-

цы, та му што за кошт стра-

ху, ка лі пра віль на яго на кі ра-

ваць, мо жаш уклю чыць свае 

да дат ко выя рэ сур сы.

— Ча ла век пры вы кае да 

фі зіч на га бо лю?

— Пад час бою на огул ні-

чо га не ад чу ваю, хоць мы 

б'ём адзін ад на го на га мі 

кост ка ў кост ку, трап ля ем 

у лок ці, гэ та ўсё ад рэ на лін. 

Рас ся чэн не ад чу ва ец ца як 

укол. Боль па чы нае ад чу вац-

ца на на ступ ны дзень.

На шчас це, сур' ёз ных 

траў маў у мя не не бы ло. 

Пе ра лом ру кі, рас ця жэн не 

звя зак, рас ся чэн не — звык-

лыя рэ чы для на ша га ві ду 

спор ту.

— Што вы ад чу ва е це, ка-

лі б'я це ін ша га ча ла ве ка?

— Я ста ра юся быць сум-

лен ным, зра зу ме ла, што 

гэ та спорт, мы абод ва вы-

хо дзім у рынг і хо чам вый-

граць, але зра біць гэ та мо-

жа толь кі адзін. Та му кож ны 

ста ра ец ца ра біць усё маг-

чы мае, да во дзіц ца біць. Але 

на са май спра ве я вель мі 

спа кой ны ча ла век і вы ха-

ва ны ў тым пла не, што не 

стук ну са пер ні ка ў па ты лі цу 

або пас ля ка ман ды «Стоп». 

Ёсць шмат бруд ных бай цоў, 

якія вы ка рыс тоў ва юць та кія 

мо ман ты, каб вый граць лю-

бой ца ной. Я ні ко лі та ко га 

не ра біў.

«У дзя цін стве змя ніў 
пяць школ»

— Вы вы рас лі ў Мін ску 

ў спаль ным ра ё не. Гэ та за-

гар та ва ла ваш ха рак тар?

— Так, я рос на аў та за-

вод зе, мож на ска заць, на 

ву лі цы з сяб ра мі. Са мі ра зу-

ме е це, як пад лет кі ў тыя ча-

сы жы лі, пры сут ні ча ла ўсё. 

Пэў ную за гар тоў ку я атры-

маў ме на ві та там. Ад бы ло-

ся фар мі ра ван не ха рак та ру, 

пе ра адо лен ня не ка то рых 

стра хаў.

На са май спра ве, мне 

зда ец ца, я быў, з ад на го 

бо ку, дзі цем спа кой ным, 

але з ін ша га — не вель мі. 

Ця пер ужо ву чу ся ў 7-й або 

8-й уста но ве, а ў дзя цін стве 

змя ніў пяць школ. З-за па во-

дзі наў у мя не не склад ва лі-

ся ад но сі ны з на стаў ні ка мі, 

часта і не па ма ёй ві не. Лі чу, 

што гэ та нар маль на, муж чы-

на па ві нен умець ад стой ваць 

свой пункт гле джан ня, аба-

ра ніць ся бе і сва іх бліз кіх.

— У да рос лым уз рос це 

да во дзі ла ся біц ца?

— Вель мі даў но, та му што 

я ра зу мею: мо гуць быць на-

ступ ствы. Наш за кон ка жа пра 

тое, што ка лі ты ма еш зван не, 

вы шэй шае за май стра спор-

ту, і ў бой цы на ня сеш ча ла ве-

ку якія-не будзь ка лец твы, бу-

дзеш па ка ра ны стра жэй, чым 

прос ты ча ла век. І, на огул, мне 

гэ та не трэ ба, імк ну ся вы ра-

шаць усё сло ва мі або прос та 

сы хо дзіць.

«Жон ка слу хае 
толь кі мя не 
і трэ не ра»

— Ва ша жон ка Ма рыя 

так са ма зай ма ец ца тай-

скім бок сам...

— Так, ня даў на ў Мек сі-

цы яна за ня ла трэ цяе мес-

ца на чэм пі я на це 

све ту. Па сут нас ці, 

мы з ёю праз спорт 

і па зна ё мі лі ся. Нам 

бы ло па 17 га доў, і 

з та го ча су мы ра-

зам. Ужо пяць га доў 

у шлю бе. Я да па ма-

гаю ёй у пад рых тоў-

цы. У дзяў чат зу сім 

ін шая псі хі ка і псі ха-

ло гія, яны па-ін ша му 

ад чу ва юць ся бе пе-

рад ба я мі. Яна чуе 

толь кі мя не і свай го 

трэ не ра, больш ні-

ко га не ўспры мае. 

У сваю чар гу Ма ша 

пад трым лі вае мя не, 

ра зу мее, што та кое 

спорт, як бы вае цяж-

ка, ка лі зга ня еш ва-

гу і зна хо дзіш ся на 

мя жы. Ду маю, ка лі б жон ка 

бы ла не са спор ту, бы ло б 

знач на ця жэй.

— Вы пры сут ні ча е це на 

па ядын ках адзін ад на го?

— Так, вя до ма. Ка лі мы 

ез дзім на чэм пі я на ты ра зам, 

то я вы хо джу се кун да ваць 

ра зам з яе трэ не рам.

— Цяж ка гля дзець, як 

б'юць жон ку?

— Цяж ка. Я за яе як за 

бліз ка га ча ла ве ка больш 

пе ра жы ваю, чым за ся бе. 

Па-пер шае, гэ та дзяў чы на, 

яна траў мі руе твар. Ча сам 

на ват з'яў ля юц ца дум кі, што 

я не асаб лі ва ха чу, каб яна 

зай ма ла ся спор там, але ба-

чу, што Ма ша атрым лі вае 

ад гэ та га за да валь нен не, 

да во дзіц ца пад трым лі ваць, 

вый сця ня ма.

— А Ма ша як на зі рае за 

ва шы мі ба я мі?

— Яна ней кім чы нам ад чу-

вае, ка лі мне бу дзе скла да-

на, а ка лі — не, та му ней кія 

баі гля дзіць спа кой на, а пад-

час ін шых не мо жа знай сці 

са бе мес ца.

— Яна мо жа зра біць вам 

за ўва гі?

— Мо жа, але я іх асаб лі-

ва не ўспры маю, усё ж та кі 

ў мя не за слуг больш, і раз бі-

ра ю ся я ў спор це лепш, але 

па слу хаю, каб ёй бы ло пры-

ем на (усмі ха ец ца).

— Вы атрым лі ва е це 

дру гую вы шэй шую аду-

ка цыю, пры тым яна не 

спар тыў ная. Ці пла ну е це 

вы ка рыс тоў ваць на прак-

ты цы?

— Шчы ра, па куль не ма гу 

ска заць. У мя не бы ла мэ та 

пай сці ад ву чыц ца, і вось я 

хут ка за кан чваю Ака дэ мію 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це. 

Да лей не ве даю, з чым бу-

дзе звя за на маё жыц цё. Вя-

до ма, ха це ла ся б за стац ца 

ў спор це, але трэ нер ская 

дзей насць — не над та ўдзяч-

ны від пра цы і дрэн на аплач-

ва ец ца ў нас у кра і не, та му 

не ве даю.

— Вы не як ка за лі, што 

ма ры це ад крыць сваю за-

лу...

— Так, але не ха чу яе 

аран да ваць, ха це ла ся б вы-

ку піць у ка гось ці па мяш кан-

не і зра біць пад ся бе. Бо ў 

Бе ла ру сі ця пер вель мі па пу-

ляр ны наш від спор ту, больш 

па пу ляр ны, чым кла січ ны 

бокс або ба раць ба. Вель мі 

шмат мо ла дзі трэ ні ру ец ца, 

шмат за лаў ад чы ня ец ца. 

Гэ ты кі ру нак до сыць мод ны, 

ды і на огул, спорт у апош-

нія га ды стаў вель мі мод ны, 

усе па ча лі ха дзіць у за лы, 

мод на мець пры го жае це ла. 

Я лі чу, гэ та пра віль на: зда-

ро выя лю дзі — гэ та зда ро-

вая на цыя.
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Матэрыялы падрыхтавала Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«Біц ца дзе ля гро шай не ці ка ва»
Ся мі ра зо вы чэм пі ён све ту па тай скім бок се рас ка заў пра га на ра ры, сваю аду ка цыю і жон ку-бак сёр ку

Дзміт рый ВА ЛЕНТ у бок се ўжо больш 

за дзе сяць га доў, яго ты ту лы па вы-

ступ лен нях у пра фе сій ным і ама-

тар скім спор це вы лі ча юц ца так са ма 

дзя сят ка мі. Ма ты ва цыю быць най-

леп шым Дзміт рый атры маў яшчэ ў 

дзя цін стве, пра жыў шы ў ад ным з 

са мых не спа кой ных ра ё наў ста лі цы. 

Пра тое, як за гар тоў ваў ха рак тар на 

аў та за вод зе, пра жон ку, якая так са ма 

зай ма ец ца тай скім бок сам, і ня даў ні 

бай цоў скі тур нір «Ахмат», які пры няў 

Мінск, Дзміт рый рас ка заў у ін тэр в'ю 

«Звяз дзе». Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Дзмітрый з жонкай Марыяй.


