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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

— Анд рэй, са май гуч най па-

дзе яй гэ та га го да стаў пе ра нос 

Алім пій скіх гуль няў у То кіа на 

на ступ ны год. Як вы ўспры ня лі 

гэ ту на ві ну?

— Для мя не гэ та не ста ла вя лі-
кім уда рам. Ка лі ўспом ніць, як раз-
ві ва лі ся па дзеі не каль кі ме ся цаў 
та му, ста не зра зу ме ла, што ўсё да 
гэ та га іш ло. Да мо ман ту афі цый-
най аб' явы аб пе ра но се Алім пій скіх 
гуль няў ужо бы лі ад ме не ныя ўсе 
спа бор ніц твы, за кры тыя гра ні цы. 
Аб якой пад рых тоў цы да алім пі я-
ды, ад бо ры для тых, у ка го яшчэ не 
бы ло лі цэн зіі, маг ла іс ці га вор ка? 
Мне зда ец ца, мно гія спарт сме ны 
на ват вы дых ну лі з па лёг кай. Пад-
трым лі ваць фор му, ка лі ўсё за чы-
не на, і паў на вар тас на рых та вац ца 
бы ло вель мі скла да на. Аса біс та 
мне пе ра нос Алім пій скіх гуль няў 
на ват ака заў ся на ру ку.

— Якім чы нам?

— У мя не на рэш це з'я віў ся час 
за няц ца сва ім зда роў ем і за ля-
чыць ста рыя траў мы. У кож на га 
спарт сме на ёсць праб ле мы, якія 
жыць і трэ ні ра вац ца не пе ра шка-
джа юць, але вы пра віць іх трэ ба. 
У мя не праб ле мы з пля ча мі, для
спарт сме на 34 га доў гэ та нар -
маль на. Та му за раз я зай ма ю ся 
зда роў ем, а по тым ад ра зу ў бой.

— На пэў на, да дат ко вы год 

ра бо ты для спарт сме на та ко га 

ўзрос ту да баў ляе цяж кас цей?

— Не ска заў бы. Го дам больш, 
го дам менш. Ка лі да зва ляе зда-
роўе і ёсць жа дан не пра ца ваць, 
ча му б і не пра вес ці яшчэ адзін год 
у та кім рэ жы ме. Я ў спар тыў най 
гім нас ты цы ўсё свя до мае жыц цё. 
І з за да валь нен нем пра вя ду з ёй 
яшчэ адзін год, а мо жа, на ват і 
бо лей.

— Рых та вац ца да дру гіх Алім-

пій скіх гуль няў у кар' е ры спа-

кай ней, ці ўсё як у пер шы раз?

— Алім пій скія гуль ні — са мыя 
га лоў ныя спа бор ніц твы ў све це 

і ў жыц ці кож на га спарт сме на. Але 
я ста ра юся на гэ тым не за цык-
 лі вац ца. Да лю бо га стар ту неаб-
ходна па ды хо дзіць ад каз на, кож ны 
тур нір — асаб лі вы. І ўсю ды трэ ба 
па каз ваць да стой ны вы нік. У спор-
це ўсё ўза е ма звя за на, нель га да 
ад на го стар ту па ды хо дзіць без-
ад каз на, а да ін ша га — сур' ёз на. 
Ад каз насць па він на быць усю ды. 
На мой по гляд, дум кі аб тым, што 
Алім пій скія гуль ні — са мы га лоў ны 
тур нір, мо гуць на ват збіць. Ха лод-
ная га ла ва і за ся ро джа насць на 
вы ступ лен ні — вось што вы зна-
чаль на для лю бых стар таў.

— У 2016 го дзе на пя рэ дад ні 

алім пі я ды ў Рыа-дэ-Жа нэй ра ў 

ін тэр в'ю вы ад зна чы лі, што не 

лі чы це Алім пій скія гуль ні куль мі-

на цы яй кар' е ры. За ча ты ры га ды 

ва ша мер ка ван не змя ні ла ся?

— Я спа дзя ю ся, што куль мі на-
цы яй ма ёй кар' е ры бу дуць Алім-
пій скія гуль ні ў То кіа. Што та кое 
куль мі на цыя спар тыў най кар' е ры? 
Гэ та най леп шы вы нік, дас ка на лае 
вы ступ лен не, за да во ле насць сва-
ёй ра бо тай. Вель мі хо чац ца ўсё 
гэ та ад чуць у То кіа ў на ступ ным 
го дзе. Ка неш не, у Рыа я быў ма-
ла дзей шы, за раз мне мо жа быць 
ця жэй вы сту паць. З ін ша га бо ку, 
за гэ тыя ча ты ры га ды ў мя не з'я-
ві ла ся больш во пы ту ў пла не пад-
рых тоў кі да спа бор ніц тваў.

— Ня гле дзя чы на тое што да 

Алім пій скіх гуль няў яшчэ год, 

пла ны ўжо вы зна чы лі?

— Мой план — да стой на вы-
сту піць і па ка заць ўсё пад рых та-
ва нае і на пра ца ва нае за гэ ты час. 
Такі мой план мі ні мум. Ка лі быць 
больш кан крэт ным, то пла ную 
вый сці ў фі нал у прак ты ка ван нях 
на ка ні. За да ча спарт сме на — па-
ка заць, на што ён здоль ны, і зра-
біць гэ та доб ра. А ад зна ка — гэ та 
ўжо спра ва су дзейс кай ка ле гіі. 
Тым больш не трэ ба за бы ваць, 
што ў ацэнь ван ні спар тыў най гім-

нас ты кі ўсё роў на ёсць мес ца для 
суб' ек тыў нас ці. 

— Пла на ва ла ся, што Алім пій-

скія гуль ні мо гуць прай сці без 

гле да чоў. На коль кі вам важ ная 

пад трым ка тры бун?

— Мне важ на, каб на тры бу нах 
бы лі лю дзі. Не ўяў ляю, як вы сту-
паць у пус той за ле. Пад трым ка 
гле да чоў ні бы ад кры вае дру гое ды-
 хан не, яна дае да дат ко вую сі лу. 
У 2019 го дзе на Еў ра пей скіх гуль нях 
у Мін ску гле да чы вель мі да па ма га лі 
на стро іц ца на вы ступ лен не і па ка-
заць доб ры вы нік. Мой брон за вы 
ме даль — част ко ва і іх за слу га.

— Анд рэй, ся род бе ла рус кіх 

гім нас таў вы адзін ма е це алім-

пій скую лі цэн зію. Га на ро ва быць 

адзі ным прад стаў ні ком кра і ны 

на Алім пій скіх гуль нях?

— Я не зу сім адзін бу ду прад-
стаў ляць Бе ла русь. Ся род дзяў чат 
алім пій ская лі цэн зія ёсць у На сці 
Аліст ра та вай. Але на са мрэч сі ту а -
цыя двая кая. Ка неш не, пры ем на
ад на му прад стаў ляць кра і ну, хоць 
гэ та над та ад каз на. Але ўсё ж та кі 
ха це ла ся б, каб по бач бы ла ка ман-
да. З ка ман дай на спа бор ніц твах 
заўж ды пра сцей, гэ та да дат ко вая 
і вель мі моц ная пад трым ка. Так, 
у нас ін ды ві ду аль ны від спор ту і 
вы сту па ем мы па ад ным. Але ўсё 
роў на кам форт ней, ка лі по бач 
ёсць твае сяб ры, якія за ця бе пе-
ра жы ва юць. І не вар та за бы ваць, 
што ў спар тыў най гім нас ты цы ёсць 
ка манд ныя спа бор ніц твы, вель мі 
ві до вішч ныя і за хап ляль ныя.

— Як вы лі чы це, ча му ў Бе ла-

ру сі вам ня ма роў ных?

— Мне цяж ка ска заць, якія 
дак лад на праб ле мы ў бе ла рус кай 
спар тыў най гім нас ты цы. Усё ж та кі 
я не зна хо джу ся ўнут ры. Мне зда-
ец ца, пры чы на ў ад нос на не вя лі кім 
на бо ры дзя цей. А для тых, хто ёсць, 
не ха пае за лаў. І някеп ска, ка лі ў 
ад ной гру пе ў трэ не ра 20 дзя цей, і 
ён фі зіч на не мо жа на леж ным чы-
нам ад да ваць ува гу са ма му та ле-
на ві та му вуч ню. Я ду маю, ка лі б у 
Бе ла ру сі бы ло кры ху больш за лаў,
дзя цей, з'я ві ла ся бы больш моц ных 
спарт сме наў. Не ве даю, пра вы я 
ці не, але бу ду чае пра фе сій на га 
спор ту за клад ва ец ца ўжо на дзі-
ця чым уз роў ні. Да рэ чы, не зга джу-
ся, што мне ня ма роў ных. У нас 
у ка ман дзе ёсць клас ныя хлоп цы 
Ягор Ша рам коў і Сла ва Дра ніц кі, 
чэм пі ён Еў ро пы ся род юні ё раў. 
Яны доб ра ска чуць і ня дрэн на вы-
сту па юць у шмат бор'і. Я ўпэў не ны, 
што ў іх усё на пе ра дзе.

— Анд рэй, па во пы це жыц ця 

і пра цы ў Гер ма ніі, мо жа це ска-

заць, дзе больш дас ка на лы па-

 ды ход да спар тыў най гім нас ты-

кі — у Бе ла ру сі ці ў Гер ма ніі?

— Аса біс та мне больш ім па нуе 
бе ла рус кая сіс тэ ма. У на шай кра і-
не шмат сек цый, ёсць шко лы алім-
пій ска га рэ зер ву, дзе дзе ці ўжо з 
ма лых га доў мо гуць сур' ёз на зай-
мац ца спор там і су мя шчаць гэ та з 
ву чо бай. У Гер ма ніі ўсе ма ла дыя 
гім нас ты зай ма юц ца ў ад ной за-
ле, у іх ад на трэ ні роў ка на дзень 
за мест дзвюх. На ўсю кра і ну пра-
цуе толь кі адзін ці два цэнт ры, дзе 
дзе ці ўжо з дзе ся ці га доў сур' ёз на 
зай ма юц ца. Зра зу ме ла, што для 
пад рых тоў кі моц на га спар тыў на га 
рэ зер ву гэ та га не да стат ко ва. Ад-
нак пе ра ва га ня мец кай сіс тэ мы ў 
тым, што трэ не ры не такія за гру-
жа ныя і ма юць маг чы масць на бі-
раць у гру пу са мых та ле на ві тых дзя-
цей і рас ціць з іх пра фе сій ных спарт-
сме наў. А ў нас як? Трэ нер на бі рае 
20 ча ла век і пра цуе з усі мі ад ра зу, 
яны па сту по ва ад сей ва юц ца, і ка лі 
за ста юц ца са мыя адо ра ныя, па чы-
на ец ца руп лі вая пра ца. Але, на ват 
ня гле дзя чы на гэ та, бе ла рус кі па ды-
ход мне па да ба ец ца больш.

— У Гер ма ніі функ цы я нуе 

клуб ная сіс тэ ма, пра віль на?

— Так, але гэ та толь кі пры го жая 
наз ва. Эн ту зі яс ты ад кры ва юць клу-
бы, каб дзе ці маг лі зай мац ца спор-
там. Гэ та не пра фе сій ныя клу бы, 
яны не за раб ля юць гро шы. У Гер-
ма ніі я доб рых пры кла даў не ба чыў. 
Ня дрэн на гэ та раз ві та ў ЗША, дзе 
лю дзі га то выя ўклад вац ца ў клу бы. 

На прык лад, шко ла Ві та ля Шчэр бы 
ў Лас-Ве га се. Пры зна ю ся, у мя не 
ёсць дум кі ў бу ду чым ад крыць свой 
клуб спар тыў най гім нас ты кі, мне 
ці ка вы гэ ты кі ру нак ра бо ты. Маг чы-
ма, ка лісь ці я ад крыю свой клуб у 
Мін ску, дум кі аб пе ра ез дзе так са ма 
ёсць. Але па куль га лоў нае — мая 
спар тыў ная кар' е ра.

— Да рэ чы, аб Ві та лю Шчэр-

бе. Яго імя ня змен на аса цы і ру-

ец ца з бе ла рус кай спар тыў най 

гім нас ты кай. Як вы ста ві це ся да 

та го, што вас мо гуць па раў ноў-

ваць?

— Зу сім пра гэ та не ду маў. 
Ві таль — ле ген да су свет най спар-
 тыў най гім нас ты кі, і яму да гэ та-
га ча су ня ма роў ных. Я ду маю, ні 
ад на му спарт сме ну не ўдас ца яго 
пе ра сяг нуць, ва ўся кім вы пад ку
ся род дзе ю чых гім нас таў. Та му па-
раў ноў ваць нас ня пра віль на. Мне 
па шан ца ва ла аса біс та па зна ё міц -
ца з Ві та лем, гэ та бы ла над та 
на тхняль ная для мя не су стрэ ча.

— Спар тыў ная гім нас ты ка ча-

соў Ві та ля Шчэр бы і тая, якую 

вы дэ ман стру е це сён ня, моц на 

ад роз ні ва юц ца?

— Гім нас ты ка ўво гу ле ін тэн сіў-
на змя ня ец ца. У 2004 го дзе бы лі 
пры ня тыя но выя пра ві лы. За раз 
ак цэнт ро біц ца на скла да нас ці 
эле мен таў, та му гім нас ты за раз 
больш ма сіў ныя і мус ку ліс тыя. 
Для та го каб на браць вы со кі бал, 
па трэб на па ка заць дзе сяць са мых 
скла да ных эле мен таў. А ра ней бы-
ло да стат ко ва ча ты рох, пас ля якіх 
іш лі да дат ко выя эле мен ты і звяз кі. 
Мне зда ец ца, ра ней у спар тыў най 
гім нас ты цы бы ло больш пры га-
жос ці і вы ступ лен ні бы лі больш 
вы тан ча ныя.

— У су свет ным спор це сён ня 

на зі рац ца тэн дэн цыя да ама ла-

джэн ня, спар тыў ную гім нас ты ку 

гэ та за кра ну ла?

— Гім нас ты ка заўж ды бы ла ма-
ла дым ві дам спор ту. Мы па чы на-
ем трэ ні ра вац ца ў шэсць га доў, а 
ў 18 не ка то рыя спарт сме ны ўжо 
вы сту па юць на Алім пій скіх гуль-
нях. Шмат ма ла дых спарт сме наў 
б'юць рэ кор ды і за ва ёў ва юць ме-
да лі вя лі кіх спа бор ніц тваў. Але 
гэ та за ле жыць ад ін ды ві ду аль ных 
асаб лі вас цяў ар га ніз ма. Я не ма гу 
ска заць, што ў спар тыў най гім нас-
ты цы пе ра ва жае мо ладзь. Ды што 
там ка заць, ка лі я ў свае 34 га ды 
вы сту паю і рых ту ю ся да алім пі я-
ды. Ру мын скі гім наст Мар' ян Дра-
гу лес ку ў свае 39 га доў па каз вае 
вы дат ныя вы ні кі. І мы не ад ны та-
кія «ды на заў ры», на спа бор ніц твах 
мож на су стрэць шмат гім нас таў, 
ста рэй шых за 30 га доў.

— Ці рэ аль на да сяг нуць ад-

ноль ка ва га пос пе ху ў вы ступ-

лен нях на ўсіх ся мі сна ра дах, 

або ўсё роў на пры хо дзіц ца не-

ча му ад да ваць пе ра ва гу?

— Пры хо дзіц ца вы лу чаць не ка-
то рыя сна ра ды. У мя не ка рон ныя 
конь, бру сы і пе ра кла дзі на. Ка лі 
ўспом ніць, то брон за ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў у мя не бы ла ў прак ты ка-
ван нях на ка ні. Але зра зу ме ла, што 
трэ ба ста рац ца на кож ным сна ра-
дзе па каз ваць да стой ны вы нік. 
У нас ёсць шмат бор'е, дзе гім нас-
ты доб ра вы сту па юць на кож ным 
сна ра дзе. А за раз уз ро вень гэ тай 
дыс цып лі ны знач на вы рас. Ра ней 
мож на бы ло ня ўда чу на ад ным 
сна ра дзе за крыць ін шым. Сён ня 
гэ та ўжо не маг чы ма.

— Анд рэй, што вас ру хае ўсё 

жыц цё ад да ваць спар тыў най 

гім нас ты цы?

— Не ха чу па ка зац ца ба наль-
ным, але лю боў. Я ў спар тыў най 
гім нас ты цы ўсё жыц цё, з са ма га 
дзя цін ства. І ўжо не ўяў ляю ся бе 
без яе.

Фо та 

з аса біс та га ар хі ва ге роя.

Анд рэй ЛІ ХА ВІЦ КІ:

АД КАЗ НАСЦЬ, 
ЗА СЯ РО ДЖА НАСЦЬ І ЛЮ БОЎ

Да стар ту Алім пій скіх гуль няў у То кіа за стаў ся год. 

Ува га да га лоў ных стар таў ужо пя ці год кі бу дзе 

ка ла саль най. «Звяз да» зна ё міць сва іх чы та чоў 

са спарт сме на мі, за які мі на ступ ным ле там, за та іў шы 

ды хан не, бу дуць са чыць уся Бе ла русь і ўвесь свет.

На Алім пій скіх гуль нях 1992 го да ў Бар се ло не бе ла рус 

Ві таль Шчэр ба стаў ула даль ні кам шас ці за ла тых 

ме да лёў у спа бор ніц твах па спар тыў най гім нас ты цы. 

Ла гіч на, што бе ла рус кая спар тыў ная гім нас ты ка 

аса цы і ру ец ца з яго іме нем. Але час ідзе і кра і не 

па трэб ныя но выя ге роі, якія па сту по ва з'яў ля юц ца 

на алім пій скім га ры зон це.

Анд рей Лі ха віц кі — прык лад та го, што геа гра фіч ныя 

ме жы спор ту не пе ра шко да. На ра дзіў ся ў Ра сіі, жы ве 

ў Гер ма ніі, не каль кі га доў вы сту пае за Бе ла русь. 

Алім пій скія гуль ні 2021 го да ста нуць дру гі мі 

ў яго кар' е ры. Сам Анд рэй не лі чыць гэ та не чым 

не звы чай ным. Ча му — ён рас ка заў «Звяз дзе».
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