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— У шко ле, у кла се 3—4-м гля-
дзеў, як гу ля юць ста рэй шыя хлоп-
цы, по тым трэ нер і мя не за пра сіў 
на за ня ткі. Прый шоў, па спра ба ваў, 
мне спа да ба ла ся, хоць та ды мы гу-
ля лі, му сіць, ва ўсе ві ды спор ту, — 
рас каз вае Іван. — Пас ля 8 кла са 
мя не ўжо пе ра вя лі ў ін шую шко лу ў 
спе цы яль ны ганд боль ны клас.

— Баць кі ак тыў на пры ма лі 
ўдзел у ва шым ста наў лен ні як 
спарт сме на?

— Яны да гэ та га ча су ўдзель ні-
ча юць, хо дзяць на ўсе мае гуль ні, 
што ад бы ва юц ца ў Мін ску. Ка лі быў 
ма ла ды, у нас на ват адбылася раз-
мо ва пра тое, што мне не па да ба ец-
ца іх пры сут насць на тры бу не. Ве-
даю, што на гуль нях ма ма заў сё ды 
п'е за спа ка яль ныя, да гэ туль так і не 
змог ні чо га з гэ тым зра біць, за ста-
ец ца толь кі гу ляць як ма га лепш, 
каб таб ле так бы ло менш (усмі ха-
ец ца). А та ды, у спец кла се, моц на 
ўпа ла мая ву чо ба, та му баць кі бы лі 
су праць ганд бо ла, але мне ўда ло ся 
вы пра віц ца.

— Вась мі клас нік Іван Броў ка 
ад роз ні ваў ся чымсь ці ад сва іх 
ад на год каў?

— Быў ма лень кім, ху дзень кім — 
ка лі толь кі гэ тым. Трэ ні ра ваў ся, 
ста ра ўся, і з ча сам у мя не ста ла 
неш та атрым лі вац ца ў ганд бо ле. У 
юным уз рос це на ват па ду маць не 
мог, што гэ тая гуль ня за цяг не мя-
не на доў га. Пра фе сій ны ўзро вень 
па чаў ся дзесь ці з 17 га доў, ка лі я 
тра піў у СКА.

— Як гэ та ад бы ло ся?

— А вось тут ці ка вая гіс то рыя. 
Пас ля та го як мы вый гра лі се раб-
ро на юні ёр скім чэм пі я на це све-
ту, пла на ва ла ся, што ўсе хлоп цы 
з на шай збор най, а гэ та, мож на 
ска заць, «Ар кат рон-2», па сту пяць 
у ад ну на ву чаль ную ўста но ву і 
пра цяг нуць гу ляць ра зам. Але, як 
той ка заў, штось ці пай шло не так. 
Са мых перс пек тыў ных за бра лі ў 
асно ву «Ар кат ро на», а ас тат нім, у 
тым лі ку і мне, ска за лі: «Вы ба чай-
це, шу кай це са бе клу бы». Па вя-
лі кім ра хун ку мы ака за лі ся ні ко му 
не па трэб ныя, мно гія та ле на ві тыя 
хлоп цы та ды скон чы лі з ганд бо лам, 
наш 80-ы год знік. І ў СКА так са ма 
з рас па сцёр ты мі аб дым ка мі мя не 
ні хто не ча каў.

Муж сяст ры та ды пра ца ваў у аэ-

ра пор це, а ка ман да Мі ра но ві ча ля-

це ла на ней кую гуль ню, Ула дзі мір 

па ды шоў да Спар та ка Пят ро ві ча і 

спы таў: «Вы Броў ку ве да е це?» Мі-

ра но віч ад ка заў ста ноў ча, на што 

шва гер ска заў: «Дык за бі рай це яго 

да ся бе!» Яны да мо ві лі ся, што па 
пры лё це Ула дзі мір прый дзе на трэ-
ні роў ку СКА для раз мо вы. У вы ні ку 
Спар так Пят ро віч да зво ліў мне па-
спра ба ваць свае сі лы ў СКА.

— Пер шая трэ ні роў ка з ар мей-
ца мі вас, на пэў на, ура зі ла.

— Вя до ма, мы та ды з Анд рэ ем 
Кур ча вым бы лі са мыя ма ла дыя — 
17—18 га доў, ас тат нім хлоп цам па 
22—23. Су стрэ лі нас, як звы чай на 
су стра ка юць ма ла дых, га ня лі па 
поў най пра гра ме, па-спар тыў на му 
вы хоў ва лі. Заў сё ды так бы ло. Але 
ка лі пра ца ваў, ста ра ўся, вы клад ваў-
ся на ўсе 100%, то ста рэй шыя ця бе 
толь кі пад трым лі ва лі, а вось ка лі 
сач ка ваў, вя до ма, да ста ва ла ся.

На огул, за сваю кар' е ру мне па-
шчас ці ла па гу ляць з вя лі кі мі ганд-

ба ліс та мі — Кан стан ці нам Ша ра-
ва ра вым, Мі ха і лам Які мо ві чам, 
Анд рэ ем Бар ба шын скім, Анд рэ ем 
Па ра шчан кам.

— У СКА ўпер шы ню па ча лі 
атрым лі ваць зар пла ту?

— Да гэ та га на збо рах нам да ва лі 
ней кія гро шы — су тач ныя, на ма ро-
жа нае мож на ска заць. А ў 17 у СКА 
я атры маў сваю пер шую зар пла ту. 
Зда ва ла ся, гэ та та кія вя лі кія гро шы, 
што я не ве даў, што з імі ра біць. Ма ма 
з та там ра зам за раб ля лі пры клад на 
столь кі ж. Пас ля ўжо па чаў ад клад-
ваць на сваю пер шую ма шы ну.

— Як склаў ся ваш пер шы ле-
гі я нер скі во пыт?

— Праз 5 га доў гуль ні ў СКА паў-
ста ла дзве пра па но вы — Сла ве нія 
і Укра і на. Вы браў за па рож скі ЗТР, 
усё ж там бы ла маг чы масць па збег-
нуць моў на га бар' е ра, плюс з мно гі-
мі ў гэ тым клу бе я быў ужо зна ё мы. 
Не па мя таю на ват наз ву сла вен ска-
га клу ба, але ве даю, што з ча сам ён 
раз ва ліў ся, та му вы бар я дак лад на 
зра біў пра віль ны. У ЗТР да во лі хут-
ка ўліў ся ў ка лек тыў, на ват не ад-
чуў асаб лі ва, што гэ та ін шая кра і на. 
У ка ман дзе бы лі парт нё ры, заў сё ды 
га то выя пад тры маць.

— З Гер ма ні яй усё бы ло па-
ін ша му?

— Ва Укра і не пра па ноў ва лі яшчэ 
за стац ца, я па гу ляў там тры га ды, 
але мне ха це ла ся штось ці па мя-
няць, да та го ж я ўсё жыц цё ма-
рыў гу ляць у Гер ма ніі, у Бун дэс лі-
зе. Доў га раз маў ля лі з аген там, я 
быў га то вы на лю быя ўмо вы, на ват 
ехаць на пра гляд за свае гро шы. 
Так і атры ма ла ся, бы ло 3—4 клу бы 
для пра гля ду, але пры ехаў у пер-
шы «Мель зун ген» і за стаў ся там 
на доў гія 6 га доў.

З па ча т ку бы ло вель мі цяж ка. 
У пер шую чар гу моў ны бар' ер, до ма 
тры ме ся цы што дня зай маў ся з рэ-
пе ты та рам, а ка лі ў Гер ма ніі мя не 
су стрэ лі ў аэ ра пор це і неш та па ча лі 
рас каз ваць, я не ра зу меў ні сло ва. 
Ну і, вя до ма, у нем цаў зу сім ін шыя 
мен та лі тэт і ўклад жыц ця. Па ці ху 
ўліў ся, пры вык. Ця пер у мя не там 
за ста ло ся шмат доб рых сяб роў.

— А ка лі браць гуль ня вы 

склад нік, усё атрым лі ва ла ся?

— У цэ лым мне па да ба ла ся ў гэ-

тым клу бе. Ка лі я прый шоў, «Мель-

зун ген» толь кі пра біў ся ў Бун дэс лі-

гу і ра біў там пер шыя кро кі. По тым 

па вя лі кім ра хун ку заў сё ды быў 

не дзе ў ся рэ дзі не, а ця пер ста біль-

на доб ра вы сту пае. Ад ра зу ў мя-
не не бы ло шмат гуль ня во га ча су, 
усё пры хо дзі ла па сту по ва, гу ляў па 
15 хві лін, по тым 30. Але бы лі пе ры-
я ды, ка лі ся дзеў на лаў цы і на ват на 
тры бу не. Гэ та вель мі не пры ем на, 
цяж ка пе ра адо лець псі ха ла гіч на, 
але я не як пе ра жыў і да мог ся та го, 
каб трэ нер мне да вя раў.

— Ча му пас ля шасці га доў у 
Гер ма ніі вы ўсё ж та кі вы ра шы лі 
па ехаць?

— Бы ло шмат спа да рож ных мо-
ман таў. Прый шоў но вы трэ нер і па-

чаў бу да ваць ін шую ка ман ду. Мы 
па га ва ры лі з ім сум лен на і ад кры та. 
Ён ска заў, што я па да ба ю ся кі раў-
ніц тву і на ват яму, але ёсць не мец, 
які бу дзе пер шым ну ма рам, яшчэ 
два ма ла дыя бу дуць аспрэч ваць 
дру гое мес ца, а я трэ ці ў скла дзе 
на сва ёй па зі цыі. Фак тыч на гэ та 
зна чыць, што на пля цоў ку я вы хо-
дзіць амаль не бу ду. На той мо мант 
мне бы ло 31—32, вя до ма, ха це ла-
ся яшчэ гу ляць. Бы ла пра па но ва 
за стац ца ў Гер ма ніі, я доў га ду маў 
над гэ тым. Дач ка ха дзі ла там у дзі-
ця чы са док, ужо цал кам раз маў ля-
ла на ня мец кай мо ве, не ка то рыя 
яе фра зы не ра зу меў на ват я, та му 
трэ ба бы ло вы ра шаць, аль бо мы 
за ста ём ся ў Гер ма ніі на заўж ды, 
аль бо на заўж ды пе ра яз джа ем у 

Бе ла русь. Вы ра шы лі вяр нуц ца, та-
му што заў сё ды ха цеў жыць у сва ёй 
кра і не, вель мі люб лю Мінск. Ка лі 
вяр таў ся, ра бот ні кі на мя жы мя не 
па зна лі, уба чы лі пе ра гру жа ную рэ-
ча мі ма шы ну і ві да воч на не зра зу-
ме лі мой вы бар, ска заў шы: «Ва ня, 
усе на ад ва рот спра бу юць з'е хаць, 
а ты вяр та еш ся...»

— Так у ва шай кар' е ры з'я ві ла-
ся мін скае «Ды на ма». З які мі эмо-
цы я мі ўспа мі на е це той пе ры яд?

— Толь кі са ста ноў чы мі, мне 
там вель мі па да ба ла ся. Па да браў-
ся доб ры ка лек тыў, трэ нер скі штаб, 
кі раў ніц тва, але ўсё змя ні ла ся, ка лі 
прый шоў Дэ ніч.

— Вы вяр ну лі ся ў род ны СКА і 
не гле дзя чы пад пі са лі кант ракт.

— Так яно і бы ло. Я прос та спы-
таў, дзе пад пі саць. І ў гэ тым го дзе 
кант ракт не чы таў, ка лі пад аў жа лі. 
У нас з Паў лам Гал кі ным і Анд рэ-
ем Край но вым быў і ёсць поў ны 
да вер.

— Вы 19 га доў за пар вы сту па-
е це за збор ную. Як ста ві це ся да 
гуль няў за на цка ман ду?

— Тыя па чуц ці, якія ад чу ва еш, 
гу ля ю чы за збор ную, цяж ка апі саць 
сло ва мі. За кра і ну вы сту паць заў-
сё ды цяж ка, та му што гэ та зу сім 
ін шая ад каз насць.

— «Ка лі на дзя ва еш фор му, ты 
ста но віш ся ін шым ча ла ве кам».

— Гэ та мае сло вы (смя ец ца). 
Са праў ды, на пля цоў цы і ў жыц ці 
я зу сім роз ны. У гуль ні раб лю ся 
агрэ сіў ным, па-спар тыў на му злым. 
У жыц ці я так са ма, вя до ма, не па-
да ру нак, але, на пэў на, усё ж та кі 
менш эма цы я наль ны.

— Іван Броў ка — са мы вя до мы 
ганд ба ліст у Бе ла ру сі?

— Не, у нас столь кі алім пій скіх 
чэм пі ё наў! А ка лі ка заць пра су час-
насць, то, ду маю, Сяр гей Ру тэн ка 
па-за кан ку рэн цы яй.

— А па тым, як вас ві та юць 
тры бу ны, зда ец ца, што вы.

— Прос та Сяр гей не так доў га 
гу ляў у Бе ла ру сі. Заў сё ды вель мі 
пры ем на, ка лі за мя не хва рэ юць, 
пра яў ля юць сім па тыю. Дзя куй за 
гэ та. Да мя не і з кры ты кай па ды-
хо дзяць, вы дат на на гэ та рэ агую, 
мо жа на ват лепш, чым на па хва-
лу.

— Пас ля мат чаў вы заў сё ды 
пер шым ста ра еце ся па кі нуць 
пля цоў ку.

— Так, прос та я не люб лю пад вы-
ша ную ўва гу да ся бе, за га ды сва ёй 
кар' е ры я да яе так і не пры вык.

— І вель мі рэд ка раз маў ля е це 
з жур на ліс та мі...

— Гэ та звя за на з ма ім ха рак та-

рам, не люб лю вы но сіць аса біс тае 

і спар тыў нае жыц цё на па каз. Ха ця 

я спра ба ваў ся бе ў ро лі жур на ліс та 

ў су мес ным пра ек це з фут боль ным 

клу бам БА ТЭ, мож на ска заць, па-

бы ваў у ва шай «шку ры», ра зу мею, 

што не пры ем на чуць ад мо ву, але 

не ма гу ні чо га з са бой зра біць.

— Ёсць ма ра ў ганд бо ле, 

якую вам па куль так і не ўда ло-

ся спраў дзіць?

— Я вы дат на ра зу мею, да ча-

го вы хі лі це. У кож на га спарт сме-

на ёсць гэ тыя ма ры — Алім пій скія 

гуль ні, Лі га чэм пі ё наў. Але трэ ба рэ-
аль на гля дзець на рэ чы, ка лі яны да-
ся галь ныя і ка лі не. Бы вае так, што 
ма ры за ста юц ца толь кі ма ра мі.

— Ці бы лі мо ман ты, ка лі ха це-
ла ся за вяр шыць кар' е ру?

— Ча сам пас ля ня ўда лых гуль-
няў хо чац ца гэ та зра біць, але трэ ба 
па мя таць, што пас ля дрэн ных мат-

чаў заў сё ды зда ра юц ца доб рыя, 
а пас ля іх гу ляць хо чац ца яшчэ 
больш.

— Што сён ня ўтрым лі вае вас 
у ганд бо ле?

— Я раб лю тое, што люб лю, ду-
маю, без яго мне бу дзе скла да на.

— Не як ка за лі, што сак рэт ва-
ша га даў га лец ця ў спор це — гэ та 
доб рае ад наў лен не. Які ад па чы-
нак для вас са мы леп шы?

— Без умоў на, гэ та час, пра ве-
дзе ны з сям' ёй. До ма мы ста ра ем ся 
як ма га менш раз маў ляць пра ганд-
бол, та му што яго і так вель мі шмат 
у ма ім жыц ці, хоць, вя до ма, без та-
кіх гу та рак не абы хо дзіц ца.

— Хто сён ня ва шыя сяб ры?

— Я ўмею зна хо дзіць агуль ную 
мо ву з людзь мі — і з да рос лы мі, 

і з ма ла ды мі, та му маю зно сі ны не 
толь кі са спарт сме на мі. З ганд ба-
ліс таў у доб рых ад но сі нах з Сяр ге-
ем Ру тэн кам, Анд рэ ем Кур ча вым, 
які ця пер у Гер ма ніі, з Аляк санд рам 
Па цы кай лі кам.

— Што зна чыць для вас 37?

— Пад вы ша ная тэм пе ра ту ра це-
ла або спя ко та на ву лі цы (смя ец ца), 
але гэ та дак лад на не мой уз рост. 
Пас ля дрэн най гуль ні ад чу ваю ся-
бе на ўсе 55, а на са май спра ве, 
вя до ма, я не ад чу ваю ся бе на свае 
га ды. Вя до ма, сён ня я ад наў ля ю ся 
даў жэй, чым ма ла дыя гуль цы, трэ-
не ры гэ та ра зу ме юць і ідуць мне 
на су страч, дзесь ці больш да юць 
ад па чыць. Дзя куй ім за гэ та.

— Што б вы ска за лі са бе 
18-га до ва му?

— Ні чо га. Мне зда ец ца, у сва ёй 
кар' е ры я ра біў пра віль ны вы бар, 
у тым лі ку дзя ку ю чы ста рэй шым 
та ва ры шам, пры маў вер ныя ра-
шэн ні.

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

«НА ГУЛЬ НЯХ МА МА 
ЗАЎ СЁ ДЫ П'Е ЗА СПА КА ЯЛЬ НЫЯ»
Іван БРОЎ КА ад кры та і з гу ма рам рас каз вае пра сваё жыц цё ў ганд бо ле і за яго ме жа мі

Прак тыч на 20 га доў ён вы сту пае за на цы я наль ную збор ную, 
а вось у яго клуб най бія гра фіі бы ло не так шмат ка ман даў — 
мін скі СКА, «Ды на ма», укра ін скі ЗТР і ня мец кі «Мель зун ген». 
Шмат у ка го ме на ві та з проз ві шчам Броў ка аса цы ю ец ца бе ла-
рус кі ганд бол, тым не менш Іва на з лёг кас цю мож на за нес ці ў 
спіс са мых не га вар лі вых (з жур на ліс та мі) спарт сме наў кра і ны, 
хоць ён заў сё ды быў улю бён цам пуб лі кі. Сён ня Броў ка пе ра-
рваў сваё маў чан не і рас ка заў пра га лоў ныя эта пы сва ёй кар' е-
ры, ле гі я нер скі лёс і пра тое, як па чы наў ся яго шлях у ганд бо ле.

«У 17 у СКА я атры маў сваю 
пер шую зар пла ту. Зда ва ла ся, 
гэ та та кія вя лі кія гро шы, 
што я не ве даў, што з імі 
ра біць».

 БІЯ ГРА ФІЧ НАЯ ДА ВЕД КА
Пра фе сій ную гуль ня вую кар' е ру Іван Броў ка па чаў у 17-га до-

вым уз рос це ў мін скім СКА. У чэр ве ні 2002 го да ў ран гу най леп-
ша га бам бар дзі ра бе ла рус ка га пер шын ства пад пі саў кант ракт 
з укра ін скім ЗТР. У скла дзе за па рож цаў трой чы ста на віў ся 
чэм пі ё нам Укра і ны. Улет ку 2005-га пе рай шоў у стан па чат коў ца 
эліт на га ды ві зі ё на чэм пі я на ту Гер ма ніі — клу ба «Мель зун ген». 
Пас ля шас ці се зо наў, пра ве дзе ных у се рад ня коў ня мец кай Бун-
дэс лі гі, вяр нуў ся на ра дзі му, дзе вы сту паў за ста ліч ныя «Ды на-
ма» і СКА (з са ка ві ка 2014 го да).

У на цы я наль най збор най дэ бю та ваў 21 каст рыч ні ка 1998 го да 
ў мат чы ад бо рач на га тур ні ру чэм пі я на ту све ту — 1999 су праць 
збор най Сла ве ніі. Удзель нік трох чэм пі я на таў све ту (2013, 2015, 
2017) і трох чэм пі я на таў Еў ро пы (2008, 2014, 2016). У 2000 го дзе 
стаў ся рэб ра ным пры зё рам ма ла дзёж на га пер шын ства Еў ро пы.


