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Бе ла рус кі тэ ніс заў сё ды сла віў ся асоб-
ны мі ім ёна мі, спа чат ку за паль ва лі ся 
ад ны «зор кі», услед за імі з'яў ля лі ся 
ін шыя. Наш сён няш ні ге рой не толь кі 
ўнёс знач ны ўклад у раз віц цё гэ та га 
ві ду спор ту ў кра і не, але і ак тыў на пра-
соў ваў Бе ла русь на су свет ных арэ нах. 
Бу ду чы гуль цом Ула дзі атар, ме на ві та 
так яго зва лі ў тэ ніс ных ко лах, да хо дзіў 
да фі на лаў са мых прэ стыж ных тэ ніс-
ных тур ні раў у адзі ноч ным раз ра дзе, 
па спя хо ва вы сту паў у па ры. У пры ват-
нас ці ме на ві та ён ра зам з Мак сі мам 
Мір ным вы веў Бе ла русь у эліт ную гру-
пу Куб ка Дэ ві са. А по тым, ка лі з вя лі-
кім спор там прый шоў час раз віт вац ца, 
Ула дзі мір Валч коў, зда ец ца, узяў для 
сва ёй кар' е ры да дат ко вы сэт. Спа чат-
ку за ня ўся юны мі тэ ні сіс та мі, по тым 
па пра ца ваў з су свет ны мі «зор ка мі», а 
ця пер вяр нуў ся на ра дзі му і раз ві вае 
ака дэ мію тэ ні са ў Бе ла ру сі. У ін тэр в'ю 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Ула дзі мір 
рас каз вае пра сваё са праўд нае пры-
зна чэн не, шан цы Вік то рыі Аза ран кі на 
Алім пій скіх гуль нях і на зы вае час, ка лі 
мы па чу ем но выя бе ла рус кія ім ёны ў 
элі це су свет на га тэ ні са.

— Ула дзі мір, ня даў на на шы дзяў ча ты 
вый шлі ў Су свет ную гру пу Куб ка фе дэ ра-
цыі. Вы гэ та га ча ка лі?

— Я ска заў бы, што на рэш це ад ноў ле на 
спар тыў ная спра вяд лі васць, та му што мець 
та ко га гуль ца, як Ві ка Аза ран ка і не быць у Су-
свет най гру пе — гэ та па мен шай ме ры дзіў на. 
Пры тым што ў жа но чай ка ман дзе ў нас ёсць 
яшчэ во пыт ная Воль га Га вар цо ва, па сту по ва 
па ды ма ец ца Аляк санд ра Са сно віч, з'я ві лі ся 
доб рыя юні ёр кі — Ве ра Лап ко і Ары на Са ба-
лен ка. Та му та кі вы нік быў за ка на мер ным, гэ та 
вы дат на, што дзяў ча ты змаг лі зра біць доб ры 
крок на пе рад. Бе ла рус кі вар тыя та го, каб гу-
ляць на вя лі кіх арэ нах з моц ны мі ка ман да мі.

— Ка лі жа но чы тэ ніс у кра і не пра грэ суе, 
то муж чын скі па куль ста іць на мес цы...

— Трэ ба паў та ра-два га ды, і мы вый дзем 
пры клад на на па доб ныя ру бя жы з муж чы на мі. 
Я шчы ра ў гэ та ве ру, і ў мя не ёсць пад ста вы. 
За на ступ ныя паў та ра-два га ды мы атры ма ем 
гуль ца топ-100, а мо жа і двух та кіх тэ ні сіс таў. 
Вы ве да е це іх ім ёны, але я не ха чу агуч ваць 
іх, каб не вы да ваць ра ней ча су аван сы. Ця пер 
па між муж чы на мі ў нас вель мі доб рая кан ку-
рэн цыя і пе ра хо дзіць з той гру пы, у якой мы 
гу ля ем за раз, у на ступ ную ад на знач на трэ ба, 
а пры спры яль най сет цы, мож на раз ліч ваць на 
пра соў ван не да лей.

— Ка лі гля дзець у цэ лым сі ту а цыю, бе-
ла ру сы лю бяць тэ ніс?

— Ад на знач на! Бе ла ру сы со чаць, ча ка юць 
доб рых вы ні каў, і сён ня мы ба чым, як кож-
ная вя лі кая пе ра мо га Вік то рыі ад гу ка ец ца ў 
ка мен та ры ях у ін тэр нэ це, у срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. Ад гэ та га хо чац ца да ваць на шым 
заў зя та рам яшчэ больш ста ноў чых эмо цый. 
У цэ лым рух тэ ні са ў нас да стат ко ва доб ры, 
за апош нія два га ды, ду маю, мы не зра бі лі ні-
вод най вя лі кай па мыл кі, ні вод на га сур' ёз на га 
пра ко лу. Ня хай мы, мо жа, на бі ра ем аба ро ты 
да стат ко ва плаў на, але га лоў нае, што ру ха-
ем ся ў пра віль ным кі рун ку. Пра гэ та свед чаць 
на шы вы ні кі на ўсіх уз роў нях.

— У кра і не не так даў но па ча ла пра ца-
ваць ака дэ мія тэ ні са. Ад яе іс на ван ня ўжо 
ёсць вы ні кі?

— Мы не бу дзем пры клей вац ца да вы ні каў 
Ві кі і Мак са Мір на га, але ўсё ас тат няе, што ад-
бы ва ец ца на ўзроў ні на цы я наль най ка ман ды і 
блі жэй ша га рэ зер ву, — гэ та за слу га ака дэ міі. 
Сён ня пад на шым да хам ёсць стан вы со кай 
унут ра най кан ку рэн цыі і па між спарт сме на мі, 
і па між трэ не ра мі, і па між уз рос та вы мі гру па-
мі. Гэ та доб ры ру ха вік, які ства рае пра віль нае 
на пру жан не для раз віц ця.

— Тое, што вя лі кі тэ ніс да ра гі від спор ту, 
— міф ці рэ аль насць?

— Я бу ду ка заць аб тым, што ад бы ва ец ца ў 
нас у ака дэ міі. Дзе ці тут атрым лі ва юць доб ры 
трох ра зо вы трэ ні ро вач ны пра цэс аб са лют на 

бяс плат на. Што ты чыц ца ін шых мес цаў, ней кіх 
сек цый, аба не мен таў, на пэў на, ёсць за ня ткі, 
якія ка мусь ці па кі шэ ні, ка мусь ці — не. Але, 
ве да е це, тэ ніс тан ней шы за ха кей, у які дзе ці 
ідуць па валь на.

— Як дзі ця  мо жа тра піць у ака дэ мію тэ-
ні са?

— На жаль, нель га аха піць не аб сяж нае, у 
рэ жы ме ака дэ міі ў нас са мыя ма лод шыя — 
гэ та збор ная да 16 га доў. Ёсць кры тэ рыі ад-
бо ру, якія за цвер джа ны га лоў ным трэ нер скім 
са ве там. Два ра зы на год, па вы ні ках зі мо ва га 
і лет ня га пер шын ства кра і ны, трэ не ры пра па-
ну юць на за цвяр джэн не склад спарт сме наў, 
якія бу дуць за про ша ныя ў ака дэ мію.

— У ва шым дзя цін стве сі ту а цыя бы ла 
ін шая?

— Вя до ма, та му што куль ту ра спор ту бы ла 
ін шай, лю дзі пры хо дзі лі з ін шы мі ідэ я мі і ма ты-
ва цы яй. За апош нія га доў 15 у тэ ніс пры хо дзі-
лі не дзе ці, а іх баць кі. Мож на бы ло прый сці ў 
лю бы тэ ніс ны цэнтр, па гля дзець на пар коў ку 
і ад ра зу зра зу мець, што тут зай ма юц ца не 
лёг кай ат ле ты кай і не пла ван нем. Ця пер, на 
шчас це, мно гія зра зу ме лі, што коль касць гро-
шай не з'яў ля ец ца вы зна чаль ным фак та рам. 
Якія б цяп ліч ныя ўмо вы ты не ства-
раў дзі ця ці, ні чо га не спра цуе, ка лі 
яно не та ле на ві тае і не да стат ко ва 
ма ты ва ва нае.

Так вый шла, што і я, і Макс, і Ві ка 
з прос тых, не ба га тых сем' яў. У мя не 
баць ка з аў та за во да, у Мак са та та 
пра ца ваў у ву чы лі шчы ме та ліс таў 
праз да ро гу ад яго дзі ця чай шко-
лы. На дзя Аст роў ская, Та ня Пу чак 
— усе з аў та за во да. На пэў на, вось 
гэ ты фак тар ма ты ва цыі і спар тыў на-
га го ла ду ады гры вае вя лі кую ро лю. 
Плюс трэ ба ра зу мець, што свае пер-
шыя кро кі мы ра бі лі яшчэ ў ста рой, 
са вец кай шко ле, дзе трэ не ры, як і 
спарт сме ны, ха це лі да ка заць, што 
сён ня ме на ві та яны леп шыя. Прос-
ты прык лад — мой пер шы трэ нер 
Вя ча слаў Ула дзі мі ра віч Кон нік, ён 
абы шоў прак тыч на ўсе шко лы аў-
та за вод ска га ра ё на, па бы ваў на 
ўро ках фіз куль ту ры, пра гле дзеў 
2,5 ты ся чы дзя цей, каб ада браць 
свае пер шыя гру пы. І ад ра зу з іх 
вый шлі я і Тац ця на Пу чак. Вось гэ та 
па ды ход і прык лад та го, як па він на 
пра віль на пра ца ваць се лек цыя.

— Што мож на ўба чыць у дзі ця ці 
ў школь ным уз рос це?

— Па-пер шае, ад ра зу бач на ка ар-
ды на цыя. Мож на вы зна чыць, ці ёсць 
рэ ак цыя на прад мет, які ру ха ец ца, 
ці мо жа дзі ця ла віць мяч. Спрыт так-
са ма бачны ад ра зу, вар та даць не-
каль кі прак ты ка ван няў, і спар тыў ныя 
дзе ці рэ аль на вы дзя ля юц ца.

— Па га во рым пра на шу га лоў-
ную «зор ку» сён ня. Вы з Вік то ры-

яй Аза ран ка, на пэў на, зна ё мыя лепш, чым 
лю бы з заў зя та раў. За кошт ча го, па-ва ша-
му, сён ня бе ла рус ка з'яў ля ец ца ад ным з 
лі да раў су свет на га тэ ні са?

— Ха це ла ся б, каб Ві ка са ма больш рас каз-
ва ла пра ся бе, але раз ужо вы спы та лі... Мя-
не пад куп ляе ў ёй вя лі кая пра ца ві тасць, та кая 
коль касць ча су, якую яна ад дае свай му це лу, 
сва ёй пад рых тоў цы... Прос та ўраж вае. Ві ка — 
гэ та ін тэ ле кту ал, та му што тры маць ка ман ду з 
трох-ча ты рох да рос лых лю дзей, ра біць так, каб 
гэ ты ка ра бель плыў, са дзіць усіх за стол пе ра-
мо ваў і вы зна чаць на прам кі ру ху па срэд на му
ча ла ве ку не маг чы ма. На мой по гляд, яна па-доб-
ра му, па-спар тыў на му вель мі ам бі цый ная, яна 
ра зу мее, што та кое вяр шы ня, як ту ды тра піць 
і чым для гэ та га трэ ба ах вя ра ваць. Да та го ж
мне зда ец ца, што яна — ча ла век, які за ра джа-
ны на апра цоў ку но вай, ка рыс най для ся бе ін-
фар ма цыі. Та кое ад чу ван не, што ў яе ўвесь час 
уклю ча ны ла ка та ры, яна па ста ян на слу хае, што 
ад бы ва ец ца на во кал.

— Як ацэ ні це шан цы Вік то рыі на пос пех 
у Алім пій скіх гуль нях?

— Яна пра фе сі я нал, і агонь у яе ва чах, ка-
жа пра тое, што яна па зма га ец ца за ме даль. 

Вік то рыя вар тая зноў ста яць на п'е дэс та ле, 
та му што за гэ тыя 4 га ды яна прай шла вя лі-
кую да ро гу і мно гае пе ра адо ле ла. Спа чат ку ў 
яе быў най ма гут ней шы ўзлёт на вяр шы ню, а 
по тым ней кая пе ра за груз ка, але яна знай шла 
ў са бе сі лы, каб вяр нуц ца.

— І да тэ ні са даб ра ўся гуч ны до пін га вы 
скан дал, у ім за мя ша на ва ша бы лая па да-
печ ная Ма рыя Ша ра па ва. Што ска жа це на 
гэ ты конт?

— Тут шмат су пя рэч лі вай ін фар ма цыі. Так, 
до пінг быў у спор це, маг чы ма, ён дзесь ці за-
ста ец ца і бу дзе жыць да лей, але спарт сме ны 
та ко га ўзроў ню — не дур ні. З на він мы чу ем 
ім ёны ве лі зар най коль кас ці ат ле таў, якія звя-
за ны з мель до ні ем, гэ та прос та фан тас тыч-
ныя ліч бы. Мя не гэ та на сця рож вае. А што 
ты чыц ца аса біс та Ма рыі, то я ма гу даць га-
ран тыю, што Ша ра па ва ні ко лі не пой дзе пад-
ман ваць лю дзей. Гэ та прос та не той ча ла век, 
яна па та ла гіч на сум лен ная.

— У вас ужо ёсць ней кі во пыт трэ нер-
скай ра бо ты, як ад чу ва е це ся бе ў гэ тай 
ро лі?

— Ду маю, што быць трэ не рам — гэ та мой 
лёс. Мне вель мі ці ка вая гэ тая ра бо та, я люб-
лю яе і спа дзя ю ся, што прой дзе ней кі час і ў 
мя не бу дзе шмат вуч няў, якія пе ра плю нуць 
мае да сяг нен ні. Гэ та мая ма ра.

— Ка жуць, што доб рым трэ не рам мо жа 
стаць толь кі той спарт смен, які не рэа лі за-
ваў свае ам бі цыі...

— Я рэа лі за ваў свой па тэн цы ял на ват 
больш, чым мне бы ло да дзе на. Заў сё ды шчы-
ра лю біў і люб лю тэ ніс, на пэў ным эта пе ў мя-
не на ват бы ла «хва ра ві тая» лю боў да спор ту, 
я за над та пе ра жы ваў і ўсё пры маў бліз ка да 
сэр ца. Гэ та пры му ша ла мя не шмат ду маць 
і ана лі за ваць псі ха ло гію ў спор це. Я ўдзяч-
ны Бо гу за тое, што ў мя не быў гэ ты шлях у 
спор це, та му што ён пра вёў мя не праз мно-
гія жыц цё выя во пы ты і ўзба га ціў ве лі зар най 
коль кас цю эмо цый, ад чу ван няў, якія ба чу і ў 
сва іх спарт сме нах. Я ра зу мею, чым яны за раз 
ды ха юць і што мне ім трэ ба пра па на ваць. Ве-
да е це, скла да на рас тлу ма чыць ча ла ве ку, які 
ні ко лі не ка хаў, што та кое ка хан не, ці сля по му 
рас ка зать, як вы гля дае не ба.

— Час та ўспа мі на е це сваю 
кар' е ру?

— Ча сам гра шу, як і ўсе бы-
лыя спарт сме ны, ка лі дзесь ці на 
тур ні рах вуч ні штось ці пы та юц ца, 
а ты між во лі ўспа мі на еш ней кія 
тур ні ры, дзе быў сам. Свое ча со-
ва ста ра юся ся бе аб ся каць, та му 
што адзін мой доб ры на стаў нік 
ска заў: «Каб стаць доб рым трэ-
не рам, трэ ба за быць, што ка лісь-
ці ты быў спарт сме нам». Трэ ба 
ра зу мець, што ця пер ты ўжо дру гі 
ну мар, ты ўжо не вя дзеш, а прос-
та па каз ва еш кі ру нак і ідзеш по-
бач са сва ім вуч нем.

— Чым зай ма е це ся ця пер, 
акра мя спор ту?

— Вель мі люб лю да чу, там у мя-
не ёсць сад, я за ім са чу, да гля даю. 
Для мя не гэ та ма гут ная ад ду шы на, 
на пэў на, ней кі кліч прод каў. Ка-
лі я пры яз джаю ту ды хоць бы на 
паў та ра дня, са праў ды ад наў ля-
ю ся. Акра мя гэ та га, вель мі люб-
лю чы таць кні гі — про зу і паэ зію, 
тут так са ма зна хо джу ад ду шы ну, 
ней кі жыц цё вы во пыт ра зум ных 
лю дзей. З аў та раў мне заў сё ды 
вель мі па да баў ся Іван Яф рэ маў, 
ня даў на пра чы таў «Час бы ка». Мя-
не прос та ўра зі ла, як у 1968 го дзе 
ча ла век прак тыч на апі саў тое, што 
мы ба чым сён ня. Ня даў на з за да-
валь нен нем пе ра чы таў «Са ба чае 
сэр ца» Бул га ка ва, ажы віў у па мя ці 
дыя ло гі, якія ста лі ўжо кла сі кай...

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

«БЫЦЬ ТРЭ НЕ РАМ — 
ГЭ ТА МОЙ ЛЁС»

Як вы ха ваць чэм пі ё на, ча му пе ра ма гае Аза ран ка, і які на са май спра ве ча ла век Ма рыя Ша ра па ва. 
Ула дзі мір Валч коў — пра сак рэ ты вя лі ка га спор ту

«За апош нія га доў 15 у тэ ніс 
пры хо дзі лі не дзе ці, а іх баць кі».

«Ша ра па ва ні ко лі не пой дзе 
пад ман ваць лю дзей. Гэ та прос та 
не той ча ла век, яна па та ла гіч на 
сум лен ная».


