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— Вя ча слаў, вы па ча лі ўста-
наў лі ваць рэ кор ды з 1991 го да, 
со чы це за іх лё сам?

— Рэ кард сме нам, як і алім пій-
скім чэм пі ё нам, за ста еш ся на ўсё 
жыц цё, гэ та зван не не пе ра хо дзіць, 
на ват ка лі рэ корд ужо па бі ты. Дак-
лад на ве даю, што пяць ма іх да сяг-
нен няў не па бі ты да гэ та га ча су, 
а на огул іх асноў ная част ка пры па-
ла на пе ры яд з 2013 па 2015 год.

— Што трэ ба для та го, каб рэ-
корд быў за рэ гіст ра ва ны?

— Каб тра піць у Кні гу рэ кор даў 
Гі не са, перш за ўсё, трэ ба быць 
у чымсь ці не спа сціж ным ча ла ве-

кам. По тым па даць за яў ку ў гэ тую 
ар га ні за цыю, за пра сіць ка мі са ра, 
та кая пра цэ ду ра каш туе не ма лых 
гро шай — пры клад на ад пяці ты-
сяч еў ра. Ка лі ты ўста наў лі ва еш 
рэ корд, не аб ход на, каб здым кі вя-
лі ся з трох ка мер: спе ра ду, збо ку і 
зза ду. Акра мя ка мі са ра і суд дзяў на 
ме ра пры ем стве па він на быць пэў-
ная коль касць вя до мых лю дзей, 
плюс фа то гра фы і прэ са. Толь кі 
пры гэ тых умо вах за яў ка бу дзе 
раз гле джа на.

— Які з сва іх рэ кор даў вы па-
мя та е це больш за ўсё?

— Па мя таю аб са лют на ўсе, як 
ма ці па мя тае сва іх дзя цей. Асаб лі-
вы — са мы доў гі, які пра цяг ваў ся 
двое су так, ён быў са мы скла да ны. 

Гі ру ў 42 кг я пад няў больш за шэсць 

ты сяч ра зоў. Люб лю пры мяр коў ваць 

свае да сяг нен ні да па мят ных дат, 

та ды быў 60-га до вы юбі лей Дня Пе-

ра мо гі, для мя не гэ та вель мі сур' ёз-

нае свя та. Ту ды, дзе я ўста наў лі ваў 

рэ корд, пры ехаў мі ністр унут ра ных 
спраў кра і ны (та ды гэ та быў Ула дзі-
мір На ву маў) і да тэр мі но ва даў мне 
зван не пад пал коў ні ка.

— Пад час гэ та га рэ кор ду двое 
су так вы бы лі без сну?

— У кан цы кож най га дзі ны па 
пра ві лах да зва ля ла ся ад па чыць — 
пяць хві лін днём і дзесяць ноч чу. 
У гэ ты час мож на бы ло зра біць 
ма саж, па ес ці, сха дзіць у ту а лет. 

Гэ та і сён ня са мы пра цяг лы сі ла вы 
рэ корд у све це. Я па чаў рых та вац-
ца да яго за паў го да, усё вель мі 
ста ран на пра дум ваў, рас пра ца ваў 
сіс тэ му хар ча ван ня. Пры гэ тым 
пры сут ні ча лі тры су дзейс кія бры га-
ды, якія па ста ян на мя ня лі ся і спа лі, 
увесь час ста яў толь кі я.

— На коль кі я ве даю, рэ кор ды 
Гі не са не пры но сяць фі нан са вых 
пры быт каў.

— Так. Гэ та прэ стыж на для кра і-
ны, але за іх не пла цяць гро шы і не 
да юць ква тэ ры, як, на прык лад, за 
алім пій скі ме даль. Ка лі б у мя не на 
пер шым мес цы ста я ла фі нан са вае 

пы тан не, я б ужо даў но скон чыў, 
су це шыў свае ам бі цыі і за вяр-
шыў спар тыў ную кар' е ру. Хтось ці 
ска заў: гро шы — гэ та та ло ны на 
жыц цё, але яны да лё ка не заў сё-
ды з'яў ля юц ца та ло на мі на шчас це. 

Лічу, што вель мі важ на знай сці ся-
бе ў сфе ры, дзе ты бу дзеш ад ным з 
най леп шых. Я заў сё ды ха цеў быць 
моц ным, у дзя цін стве вель мі ха це-
ла ся па да бац ца дзяў ча там. Не каль-
кі га доў зай маў ся штан гай, вы ка наў 
кан ды да та ў май стры спор ту, але 
ў гэ тым ві дзе спор ту, як і ўсю ды, 
па ві нен быць та лент, доб рая вы бух-
ная сі ла, ма гут ныя но гі. Гэ та га не 
бы ло. А вось у гі ра вым спор це ўсё 
атры ма ла ся: у мя не доб рая вы нос-
лі васць, умен не тры ваць. У спор це 
да сяг нуў усіх зван няў і па чаў пры-
дум ваць тру кі.

А ка лі вяр тац ца да фі нан са ва га 
пы тан ня, то я ж пра ца ваў вы клад чы-
кам у Ака дэ міі МУС, гэ та і быў мой 
да ход. Як ва ен ны пай шоў на пен сію ў 
45 га доў, ка лі сён ня пы та юц ца, ча му 
пра цяг ваю пра ца ваць, заў сё ды ка жу: 
пен сія доб рая, але ма лень кая.

— Мяр ку ю чы па ўсім, ува гу 
вы лю бі це і ця пер, ка лісь ці вас 
мож на бы ло ўба чыць і на тэ ле-
ба чан ні.

— Удзель ні чаў у пра ек тах «Біт ва 
га ра доў» і «Біт ва ты та наў». Ча го 
там толь кі не бы ло, лёс са дзіў на ват 
у боч ку з бы ком. Ра зам з Кі ры лам 
Шым ко на СТБ вя лі пра гра му ў рам-
ках «Доб рай ра ні цы» і ра бі лі гэ та 
цал кам бяс плат на, хоць у гэ та ні хто 
ні ко лі не ве рыў. Пяць га доў ад пра-
ца ваў у ча со пі се «Спец наз», вёў 
руб ры ку пры ёмаў аба ро ны. А не як 
у ма ім жыц ці з'я віў ся адзін з са мых 
ці ка вых пра ек таў — «Зор ны цырк». 
На пра ця гу чатырох ме ся цаў кож ны 
ты дзень мы па каз ва лі гле да чам но-
выя воб ра зы. Мя не на ву чы лі лё таць 
пад ку па лам цыр ка (хоць я вель мі 
ба ю ся вы шы ні), жанг лі ра ваць, вы-
дат на ла дзіць з жы вё ла мі. Як раз 
пас ля ну ма ра з дрэ сі роў кай ла мы 
за пра сі лі зды мац ца ў кі но.

— І там вы так са ма знай шлі 
ся бе?

— Мне гэ та па да ба ец ца, кі но 
па кі ну ла ці ка вы след у ма ім жыц-
ці. Сыг раў у дзесяці філь мах, гэ та 
ў асноў ным ра сій скія і ай чын ныя 
се ры я лы. У 2008 го дзе сыг раў эпі-
за дыч ную ро лю ў се ры я ле «За-
хоп ні кі», у мя не там ста ноў чы воб-
раз ка ман дзі ра атра да спец на за 
«Тыгр», я ла віў бан ды таў. Іг раў у 
ра бо це на ша га вя до ма га рэ жы сё-
ра Аляк санд ра Яф рэ ма ва ў філь ме 
«За мах». Быў ма ё рам су вя зі, у мя-
не там ка ро цень кая ро ля, але я ёю 
вель мі га на ру ся.

— У ад моў ных пер са на жах рэ-
жы сё ры вас не ба чы лі?

— Як раз ад на з край ніх ро ляў 
бы ла ў се ры я ле «Вяр тан не Мух-
та ра-2». Я там у ро лі зло дзея-рэ-
цы ды віс та ва ўцё ках. Не ве даю, ці 
ўда ла ся яна мне, пры яцель ска заў, 
што во чы вы да юць маю да бры ню. 
Уво гу ле, мой ду хоў ны на стаў нік у 
кі но Ге надзь Якаў ле віч Чац ве ры коў 
ка заў: «Сла ва, лю быя ро лі трэ ба 
іг раць». Праў да, ня ма ма лень кіх 
ро ляў, ёсць ма лень кія ак цё ры. На-
ват ка лі б мне пра па на ва лі сыг раць 
слуп, я б па га дзіў ся.

— З чым звя за ны са мы скла-
да ны мо мант у ва шым жыц ці?

— Ён быў не адзін. Пер шы — 
яшчэ ў ма ла дым уз рос це ў па чат-
ку 90-х. На гуль ня вой трэ ні роў цы 
атры маў пе ра лом на гі са зру шэн-
нем, мі ні мум 3—4 ме ся цы трэ ба бы-
ло ад наў ляц ца, а праз тры тыд ні 
пра хо дзіў чэм пі я нат СССР. Бы ло 
на столь кі крыўд на, што ўпер шы ню 
па ча лі на вед ваць дум кі пра тое, каб 
за вяр шыць кар' е ру. Пер шыя тры 
дні вы жы маў гі ру ле жа чы, по тым 
сто я чы на кас ты лі, але ў рэш це 
рэшт вы сту піў на гэ тым тур ні ры.

Дру гі мо мант ака заў ся ўжо 
больш сур' ёз ным. Я тра піў у тэ-
ракт у мін скім мет ро ў 2011 го дзе. 
Як ця пер па мя таю 11 кра са ві ка, на 
па мяць за стаў ся шрам на га ла ве, 
але не асаб лі ва люб лю пра гэ та 

рас каз ваць. Не ка то рыя та ды ка за-
лі, што вы бух — пі яр для Ха ра не кі, 
на са май спра ве яго там не бы ло. 
Я апы нуў ся ў мет ро вы пад ко ва, у 
пе ра хо дзе з Каст рыч ніц кай на Ку-
па лаў скую ча каў ча ла ве ка. Ас ке пак 
мар му ру рас сек га ла ву. Та ды доў-
га не мог апа мя тац ца, усвя до міць, 
што ад бы ло ся. Уве ча ры та го дня, 
ка лі з баль ні цы ад пус ці лі да до му, 
вы піў бу тэль ку кань я ку і на ват не 
ап'я неў. Та ды так са ма па ча лі на-
вед ваць дум кі, што са мы час за-
кан чваць са спор там, ад нак, ка лі 
Бог дае мне жыць, зна чыць, шлях 
яшчэ не скон ча ны.

— Як гэ тая тра ге дыя змя ні ла 

вас?

— Я стаў больш вост ра ад чу ваць 

жыц цё. Ка лі ра ней, гру ба ка жу чы, 

ца ніў кож ную хві лі ну, то ця пер я ца-

ню кож ную се кун ду. На дро бя зі ста-

ра юся не звяр таць ува гі, гэ та та кая 

мі тус ня. Са мае га лоў нае ў жыц ці 

ча ла ве ка — са мо жыц цё, зда роўе, 

якое не ку піш ні за якія гро шы.

— Ня даў на вы пе ра нес лі дзве 
скла да ныя апе ра цыі...

— Па ча лі ся праб ле мы з та-
засцег на вы мі су ста ва мі, вя до ма, 
да гэ та га пад штурх нуў спорт. Усё, 
што звя за на са звыш на груз ка мі, 
нер во вы мі або фі зіч ны мі, ні ко-
лі не пры но сіць зда роўя. Апош нія 
не каль кі рэ кор даў я ра біў ужо на 
абяз боль валь ных — цал кам сцер-
лі ся храст кі. Цяж ка бы ло на ват ха-
дзіць. Ка лі доў га пры маў таб лет кі, 
з'я ві ла ся яз ва страў ні ка, тры ваць 
бы ло ўжо не маг чы ма, толь кі та ды 
звяр нуў ся да дак та роў. На шы вель-
мі доб рыя спе цы я ліс ты зра бі лі най-
скла да ней шыя апе ра цыі вы дат на. І, 
ве да е це, пас ля гэ тых праб лем я не 
збі ра ю ся спы няц ца. Ця пер вы жы-
маю гі ру ле жа чы (сто я чы нель га), і 
ў ве рас ні, з 14 па 17, ка лі ў Ві цеб ску 
бу дзе пра хо дзіць Ку бак гу бер на та-
ра і 3-я Су свет ная алім пі я да па гі ра-

вым спор це, па спра бую ўста на віць 
чар го вы рэ корд. Усіх сак рэ таў па-
куль рас кры ваць не бу ду, але для 
мя не гэ та бу дзе ма лень кі спар тыў-
ны подз віг.

— На коль кі га доў вы ся бе ад-
чу ва е це?

— Мне ця пер 56, а лю дзі звы-
чай на да юць 40—45. Сам я ад чу-
ваю ся бе на га доў 35, а па эма цы-
я наль ным ста не на огул яшчэ юнак 
(смя ец ца).

— На за ві це не каль кі прын цы-
паў, якіх вы пры трым лі ва е це ся?

— Я ча ла век ве ру ю чы, ха джу ў 
царк ву, люб лю, ка лі там ма ла на-
ро ду, гэ та дае маг чы масць па быць 
з дум кай, па дзя ка ваць, ус пом ніць 
род ных, якіх ужо ня ма са мной. Дзя-
кую Бо гу за доб рае, а ка лі зда ра ец-
ца неш та дрэн нае, па-фі ла соф ску 
імк ну ся ста віц ца да гэ та га. Ёсць 
ча ты ры пра ві лы, якіх я пры трым-
лі ва ю ся: ста віц ца да лю дзей так, 
як ха цеў бы, каб ста ві лі ся да ця бе; 
не ства раць са бе ку мі ра; імк нуц ца 
па маг чы мас ці менш хлу сіць і не 
су дзіць ін шых. Ча ла век сам па са-
бе сла бы, у нас ёсць эга іс тыч нае і 
ка рыс лі вае, але гэ та трэ ба ў са бе 
за глу шаць.

— З кім з вя до мых лю дзей вы 
ха це лі б па зна ё міц ца?

— Іх шмат. Ка лі браць спорт, то 
гэ та су свет ны рэ кард смен Юрый 
Ула саў. Мне ха це ла ся б па гу та-

рыць з пер шым прэ зі дэн там ЗША 

Джор джам Ва шынг то нам, ду маю, 

знай шоў бы, што ў яго спы таць, мне 

зда ец ца, ён вель мі ці ка вы ча ла век. 

Люб лю кні гі і паэ зію, та му ма рыў бы 

па зна ё міц ца з Ама рам Ха я мам, мы 

б знай шлі агуль ную мо ву, та му што 

ён так са ма лю біў жыц цё, пі саў пра 

ка хан не, пра жан чын. Ну і, ма быць, 

Ка за но ва, ён увай шоў у гіс то рыю як 

спа кус нік, ла ве лас, але быў най ра-

зум ней шы ча ла век. Ве даў не каль кі 

моў, быў біз нес ме нам, пры ду маў 

ла та рэю ў Фран цыі.

— Які фільм вы лі чы це най-
леп шым?

— Па жан ры мне блі жэй за ўсё 
ка ме дыі, бо ча ла ве ка рас стро іць — 
раз плю нуць, а вось рас смя шыць... 
Люблю «Джэнтль ме наў уда чы», 
«Іван Ва сі ле віч мя няе пра фе сію», 
«Брыль ян та вую ру ку» і гэ так да лей. 
Што не тэкст, то афа рыз мы, ды і 
вель мі жыц цё выя.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by

Вя ча слаў ХА РА НЕ КА:

«ПАС ЛЯ ТРА ГЕ ДЫІ Ў МЕТ РО Я СТАЎ 
ВАСТ РЭЙ АД ЧУ ВАЦЬ ЖЫЦ ЦЁ», 
або Ча ты ры пра ві лы жыц ця ад ад на го з са мых моц ных лю дзей кра і ны

«Апош нія не каль кі 
рэ кор даў я ра біў 
ужо на абяз боль валь ных».

«Дзя кую Бо гу за доб рае, 
а ка лі зда ра ец ца неш та 
дрэн нае, па-фі ла соф ску 
імк ну ся ста віц ца да гэ та га». 

Каб пе ра лі чыць усе яго да сяг нен ні, не хо піць га зет най 
па ла сы, а ка лі ко рат ка — Вя ча слаў ХА РА НЕ КА 
ўста на віў 150 рэ кор даў у эк стрэ маль ным пад' ёме 
ця жа раў, 6 з іх за не се ны ў Кні гу Гі не са, 
130 — у кні гу рэ кор даў Ра сіі, СНД і Бал тыі «Дзі ва». 
Ён пад ні маў гі ры, ган тэ лі, штан гі і піў ныя боч кі, 
ён ра біў гэ та сто я чы, ле жа чы, се дзя чы, ку ля ю чы ся, 
у шпа га це на су шы і пад ва дой. Яго рэ кор ды 
доў жы лі ся ад ад ной хві лі ны да двух су так, а ця жа ры, 
якія ён пад ні маў, ва жы лі ад 16 да 150 кг. Сён ня 
Вя ча сла ву 56 гадоў, ён пе ра нёс не каль кі апе ра цый, 
але ў яго пла нах яшчэ ёсць рэ кор ды. Як ён пе ра жыў 
тэ ракт у мін скім мет ро, ча му зды ма ец ца ў кі но і які мі 
прын цы па мі кі ру ец ца ў жыц ці, Вя ча слаў Ха ра не ка 
рас ка заў у ін тэр в'ю «Звяз дзе».
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Адзін з рэкордаў шматразовы чэмпіён свету па гіравым спорце 
і рэкардсмен Кнігі рэкордаў Гінеса ўстанавіў у Камандна-інжынерным 

інстытуце МНС. На працягу гадзіны ён выжаў 1410 разоў 24-кілаграмовую 
гіру са становішча лежачы адной рукой. Папярэдні рэкорд 

у гэтым практыкаванні складаў 1200 разоў.


