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— Ула дзі мір Мі ка ла е віч, 

хут ка стар туе чэм пі я нат 

све ту па фут бо ле, і гэ та, 

без умоў на, вя лі кае свя та 

для ба лель шчы каў. А для 

ка мен та та ра тут больш свя-

та ці на пру жа най пра цы?

— Зра зу ме ла, тур нір та-

ко га ран гу, як чэм пі я нат све-

ту, для кож на га ка мен та та ра 

най перш вя лі кая ад каз насць 

і чар го вая пра вер ка на пра-

фе сі я на лізм. З той па ры, як 

уз нік спар тыў ны тэ ле ка нал 

«Бе ла русь 5», у нас да стат ко-

ва ка мен та та раў, у тым лі ку 

і фут боль ных, та му звыш на-

груз кі не бу дзе. У асноў ным 

ка мен та ваць бу дзем «пад 

кар цін ку» — ад сюль, з Ма ка-

ён ка, 9. Але на не каль кі стар-

та вых мат чаў і на за ключ ныя 

су стрэ чы — мат чы за брон зу і 

фі нал, ка ле гі па едуць у Маск-

ву і Санкт-Пе цяр бург.

Мя не ча ка юць 8—9 рэ-

партажаў. Ужо за раз да іх 

рых ту ю ся, збі раю ін фар ма-

цыю. Хо чац ца, каб яна бы ла 

ці ка вай, экс клю зіў най — дзя-

куй бо гу, за раз, у эпо ху ін-

тэр нэ ту, яе знай сці ляг чэй. 

Не хо чац ца рас каз ваць пра 

тыя фак ты, якія ба лель шчык 

мо жа пра чы таць у ра ніш няй 

га зе це. Дзя ку ю чы та му, што 

ве даю анг лій скую мо ву, а 

жон ка Свят ла на, якая скон-

чы ла ін сты тут за меж ных моў, 

ва ло дае анг лій скай і фран-

цуз скай, ста ра юся знай сці 

«фіш кі» і «ці ка він кі» на за-

меж ных сай тах.

— Ці ры зык ня це зра біць 

пра гно зы на тур нір? Хто 

вый грае?

— З мя не ня важ ны праг-

на зіст. Ёсць фа ва ры ты, а гэ-

та збор ныя, якія па ста ту се, 

зор най абой ме гуль цоў пе ра-

ся га юць ас тат ніх, але ў жыц ці 

заў сё ды ёсць мес ца подз ві-

гу, заў сё ды мо жа быць сюр-

прыз. Та му ка лі пе рад мат-

чам, тур ні рам ба лель шчы кі 

пры су стрэ чы пы та юц ца, хто 

вый грае, ад каз ваю: ана та мі-

ра ван не па ка жа. Упэў не ны 

толь кі ў ад ным: мы ста нем 

свед ка мі яр кіх, ці ка вых, ві-

до вішч ных мат чаў і не стан-

дарт ныя ка манд ныя дзе ян ні 

бу дуць доб ра пры праў ле ны 

пра ява мі ін ды ві ду аль на га 

май стэр ства гуль цоў.

— Вы ка мен ту е це мат-

чы яшчэ з са вец кіх ча соў, 

прад стаў ля лі Цэнт раль нае 

тэ ле ба чан не на чэм пі я на це 

све ту па фут бо ле 1990 го-

да...

— У ма ім доў гім ка мен-

та тар скім жыц ці, а яно пра-

цяг ва ец ца ўжо 37 га доў, два 

чэм пі я на ты све ту ста яць 

асоб на. Гэ та тур ні ры, на якіх 

я пра ца ваў з мес ца па дзей. 

Са праў ды, у 1990 го дзе ад 

Цэнт раль на га тэ ле ба чан ня, 

адзі на га ў вя лі кай кра і не, у 

лі ку шас ці са вец кіх ка мен-

та та раў мне вы паў го нар 

па ехаць на су свет нае пер-

шын ство. Пра ца ваў ра зам з 

Ула дзі мі рам Мас ла чэн кам, 

Ула дзі мі рам Пе ра ту ры ным, 

Яў ге нам Ма ё ра вым, Ка тэ 

Ма ха ра дзэ і Ге на дзем Ар ло-

вым. У жы вых на сён ня, на 

вя лі кі жаль, за ста лі ся толь кі 

Ар лоў і я. Чэм пі я нат пра хо-

дзіў у Іта ліі ў роз ных га ра дах. 

Мне па шчас ці ла рас каз ваць 

пра 13 мат чаў.

Яшчэ быў чэм пі я нат све ту 

2014 го да ў Бра зі ліі, ку ды я 

быў ка ман дзі ра ва ны ўжо як 

ка мен та тар Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі, пра ца ваў на мат чах 

на фі ні шы тур ні ру: су стрэ чы 

плэй-оф, чвэрць фі на ле, паў-

фі на лах, гуль ні за брон зу і 

фі на ле. Якім бы во пы там і 

пра фе сі я на ліз мам ка мен-

та тар не ва ло даў, знач на 

ляг чэй пра ца ваць, ка лі ты 

зна хо дзіш ся на ста ды ё не: 

ба чыш усё по ле, кар ці ну 

цал кам. Да рэ чы, мно гія ду-

ма юць, што ка лі мы ка мен ту-

ем ад сюль, з Ма ка ён ка, то ў 

нас эк ран на вя лі кую сця ну. 

Гэ та зу сім не так — ся рэд ніх 

па ме раў ма ні тор.

— Што ста іць за ка мен-

та тар скай пра цай? Пас ля 

мат ча ка мен та тар скую па-

зі цыю па кі да е це эма цыя-

наль на спус то ша ным ці, 

на ад ва рот, з на тхнен нем?

— Усё за ле жыць ад змес-

ту мат ча. Ка лі там шквал эмо-

цый, твая за да ча ад па вя даць 

па дзе ям. А зда ра юц ца ж і не 

вель мі ці ка выя мат чы, та ды 

важ на за кошт ка мен та рыя, 

па да чы, улас най экс прэ сіі па-

ста рац ца зра біць ві до ві шча 

больш яр кім. Але якім бы не 

быў матч, па-ра ней ша му для 

мя не гэ та свя та, за 

столь кі га доў пра ца 

не ста ла ру ці най.

— На мат чах вы 

час та пра цу е це ў 

ду э це з вя до мы мі 

спарт сме на мі ці трэ-

не ра мі. Ад ной чы ра-

зам з ва мі ў эфі ры 

з'я віў ся на ват Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка...

— Гэ та быў 

1998 год, зі мо выя 

Алім пій скія гуль ні ў 

На га на. Пры чым та-

кіх мат чаў, ка лі мне 

ўда ло ся атры маць ка-

мен та рый Аляк санд-

ра Ры го ра ві ча, бы ло 

на ват два. Пер шы — 

са збор най Япо ніі. На 

ха кей най арэ не ў На-

га на ка мен та тар ская 

па зі цыя бы ла не ў 

асоб най ка бі не, а не па срэд-

на на тры бу не. Вось я за няў 

сваё мес ца, а пас ля за ўва-

жыў, што на тры бу нах, на не-

каль кі ра доў вы шэй за мя не, 

з'я віў ся Прэ зі дэнт. І я спы таў 

праз асоб, якія су пра ва джа-

лі, ці мож на за пра сіць яго на 

ка мен та тар скую па зі цыю. Ве-

даў, што ра ні цай Аляк сандр 

Ры го ра віч на ве даў бія тлон-

ную гон ку, пас ля па бы ваў на 

трэ ні роў цы на шых ха ке іс таў. 

Ха це ла ся да ве дац ца яго мер-

ка ван не і на конт бія тло на, і 

на конт ха кей на га тур ні ру. 

Мер ка ваў, хві лін 10—15 удас-

ца па раз маў ляць, а атры ма-

ла ся, што на ша раз мо ва пра-

цяг ва ла ся больш за ха кей ны 

пе ры яд.

Дру гая су стрэ ча бы ла ка-

ра цей шай, у кан цы той жа 

Алім пі я ды, ка лі бы ло больш 

ура жан няў ад вы ступ лен няў 

спарт сме наў. Я зноў не змог 

не ска рыс тац ца пе ра ва гай 

пра мо га эфі ру... Без умоў на, 

хва ля ваў ся. Ра сій скія ка ле гі 

пас ля ка за лі: «Ва ло дзя, мы 

та бе зайз дрос цім: нам з Ула-

дзі мі рам Ула дзі мі ра ві чам ні-

ко лі не да во дзі ла ся вес ці рэ-

пар таж».

— Які мі яшчэ гас ця мі 

эфі ру га на ры це ся?

— Ра ней, ка лі ха кей ныя 

чэм пі я на ты све ту мы пе ра-

важ на ка мен та ва лі з мес ца 

па дзей, мне ўда ва ла ся за-

пра сіць у ка мен та тар скую 

ка бі ну мно гіх аў та ры тэт ных 

са вец кіх і ра сій скіх трэ не раў. 

Гэ та Ула дзі мір Юр зі наў, Зі нэ-

ту ла Бі ля лет дзі наў, Вя ча слаў 

Бы каў. Вель мі пры ем на гэ та 

пры гад ваць, бо, ка лі па ды хо-

дзіў і ка заў, што я ка мен та тар 

Бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня, ва 

ўсіх ад каз быў пры клад на ад-

ноль ка вы: «Вас, бе ла ру саў, 

усю ды лю бяць і па ва жа юць, 

як я ма гу ад мо віць?» Уво гу-

ле ж зна ка мі тых су раз моў ні-

каў бы ло шмат, і ўсіх пе ра лі-

чыць не атры ма ец ца.

— Коль кі Алім пі яд у вас 

за пля чы ма?

— Сё лет няя ў Пхёнч ха не 

ста ла ўжо 12-й. Не пра ца ваў 

я толь кі на ад ной — у 1996 

го дзе ў Ат лан це. Ад лік па чаў-

ся з 1994-га, ка лі ўпер шы ню 

Бе ла русь вы сту пі ла асоб най 

ка ман дай на зі мо вых гуль нях 

у Лі лі ха ме ры. Пры чым ка лі на 

боль шас ці на ступ ных Алім пі-

яд у нас бы ла вя лі кая ка ман да 

жур на ліс таў, то ў 1994 го дзе 

бы лі толь кі двое — я і Ле на 

Да ніль чан ка з «Физкуль-

турника Белоруссии». Та ды 

яшчэ мы не за ку пі лі тэ ле ві зій-

ныя пра вы і не вя лі пра мыя 

транс ля цыі. Але я ра зу меў гіс-

та рыч насць мо ман ту — гэ та 

бы лі пер шыя для су ве рэн най 

кра і ны Алім пій скія гуль ні. І з 

ві дэа ка ме рай, якую даў мне 

га лоў ны трэ нер на шых вад на-

лыж ні каў Вік тар На ва жы лаў, 

я па ехаў у Лі лі ха мер. Бы ла 

не вя лі кая дэ ле га цыя — ка ля 

30 спарт сме наў. І ў кож на га 

трэ не ра і спарт сме на мы ўзя лі 

ін тэр в'ю: я ў ро лі апе ра та ра, 

ка ле га Але на — у ро лі ін тэр-

в'ю е ра. Зды ма лі і на тры бу нах, 

і ў го ра дзе, на ву лі цах. 

Пас ля вяр тан ня ў эфір 

вый шлі тры пра гра мы 

«Рэ ха Алім пі я ды» па 

40 хві лін. Яны ёсць 

у фон дах Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі, і той 

наш алім пій скі дэ бют 

не за стаў ся па-за кад-

рам.

У 1994 го дзе, да-

рэ чы, за збор ную Бе-

ла ру сі ў фі гур ным ка-

тан ні ў спа бор ніц твах 

тан ца валь ных пар 

вы сту па ла зна ка мі-

тая Тац ця на На ўка з 

парт нё рам Сам ве лам 

Ге за ля нам. Я ў зу сім 

юнай та ды фі гу рыст кі 

браў ін тэр в'ю. Па коль-

кі ў нас не бы ло тэ ле-

ві зій ных пра воў, ой, 

як мя не га ня лі! Наш 

кань ка бе жац Ігар Жа-

ля зоў скі за ва ёў вае ме даль, і 

мне ж ха це ла ся гэ тыя эмо цыі 

зняць! Дзесь ці ўда ва ла ся, 

дзесь ці не.

Зра зу ме ла, кож ная Алім пі я-

да — гэ та най перш пра ца. Якой 

бы шмат лі кай ні бы ла на ша тэ-

ле ві зій ная ка ман да, на груз ка 

на ўсіх пры па дае пры стой ная. 

Ка лі вяр нуў ся з На га на ў 1998 

го дзе, жон ка пы тае: «Ва ло дзя, 

ты су шы, са кэ каш та ваў? — 

Све та, пра што ты ка жаш? Не 

да та го бы ло».

— Коль кі кра ін све ту аб'-

ез дзі лі?

— Не пад ліч ваў, але ня-

ма ла. Больш за ўсё шка дую, 

што не вёў ста тыс ты ку, коль кі 

за гэ ты час бы ло рэ парт ажаў. 

Та ды ду маў, што гэ та не важ-

на, у ма ла дыя га ды ка мен-

та тар ская кар' е ра, ды і жыц-

цё — усё зда ец ца веч ным... 

За раз за меж ных ка ман дзі ро-

вак у мя не, да рэ чы, ня шмат. 

Вось сё ле та бы ла Алім пі я да ў 

Пхёнч ха не — і ба дай, усё. На 

жаль, за гэ тыя дзе ся ці год дзі 

я на ву чыў ся пра ца ваць, а ад-

па чы ваць — не.

— Чы та ла ў ва шым ін-

тэр в'ю, што ад па чы нак вы 

бе ра це на пя рэ дад ні знач-

ных спар тыў ных па дзей, 

каб пад рых та вац ца да іх...

— Так, сё ле та быў тры 

тыд ні ў ад па чын ку ў сту дзе-

ні і рых та ваў ся да Алім пі я ды. 

А ся мей ны ад па чы нак — не 

для мя не. Ка лі б вяр нуць усё 

на зад, маг чы ма, жыў бы па-

ін ша му, больш ува гі ўдзя ляў 

жон цы, сы ну, унуч кам...

— Ваш сын, да рэ чы, так-

са ма пай шоў у жур на ліс ты-

ку, але вы браў не спар тыў-

ную, а ін шую сфе ру. Уплы-

ва лі на яго вы бар?

— У тым, што ён вы браў 

жур на ліс ты ку, маг чы ма, і мой 

уплыў — ён ба чыў асаб лі вас-

ці ка мен та тар скай дзей нас-

ці. Ві таль лю біў і ве даў спорт, 

але, ка лі скон чыў жур фак, 

ска заў: не ха чу, каб ду ма лі, 

што я не ча га да сяг нуў дзя ку-

ю чы баць ка вай пад трым цы. 

І вы браў свой шлях, пра ца-

ваў на АНТ, на бе ла рус кім 

ра дыё, а пас ля яго за пра сі лі 

ў Мі ніс тэр ства па над звы чай-

ных сі ту а цы ях. Я ім га на ру-

ся, мне вель мі пры ем на, што 

прэс-служ ба МНС на доб рым 

ра хун ку.

— Вы, да рэ чы, у жур на-

ліс ты ку прый шлі вы пад ко-

ва, да гэ та га скон чы лі по лі-

тэх ніч ны ін сты тут...

— У дзя цін стве я быў эру-

дзі ра ва ным ба лель шчы кам. 

Транс ля цыі, спар тыў ныя вы-

дан ні ўва хо дзі лі ў ко ла ма ёй 

ці ка вас ці, я вёў ста тыс тыч-

ныя сшыт кі. Але па сту піў у 

по лі тэх ніч ны ін сты тут, скон-

чыў энер ге тыч ны фа куль тэт, 

тры га ды пра ца ваў ін жы не-

рам і зра зу меў, што гэ та не 

маё — не ішоў на пра цу як 

на свя та. У 1981 го дзе на пі-

саў пісь мо ў спар тыў ную рэ-

дак цыю бе ла рус ка га тэ ле ба-

чан ня аб тым, што пе ра да чы 

мож на ра біць больш ці ка вы-

мі, і рас пі саў як. На шчас це, 

маё пісь мо, як твор чар го ва га 

гра фа ма на, не вы кі ну лі, а за-

пра сі лі на гу тар ку і да лі шанц. 

Па чы наў у якас ці ня штат на-

га аў та ра ра дыё ча со пі са 

«Спар тыў ны ар бітр». Ад но з 

пер шых ін тэр в'ю браў та ды ў 

зу сім юна га Ві та ля Шчэр бы. 

На тэ ле ба чан не прый шоў на 

па са ду ад мі ніст ра та ра ў рэ-

дак цыю ін фар ма цыі. За пяць 

дзён па спеў па даць да ку мен-

ты і вы тры маць эк за мен на 

за воч нае ад дзя лен не жур-

фа ка, які, да рэ чы, скон чыў 

з чыр во ным дып ло мам. Ка лі 

сту дэнт-за воч нік звы чай на 

згод ны і на «тра як», то я быў 

пер шым сту дэн там-за воч ні-

кам, які скон чыў фа куль тэт 

на вы дат на.

— Вы ма е це зван не за-

слу жа на га дзея ча куль-

ту ры. Ці за ста ец ца час 

на куль ту ру? Тэ атр, кі но, 

кні гі — што ёсць у ва шым 

жыц ці?

— Я вель мі люб лю тэ атр 

і кі но. Ра ней ні ад ны гаст ро лі 

мас коў скіх, пі цер скіх тэ ат раў 

у Мін ску не пра пус каў, усі мі 

праў да мі і ня праў да мі імк нуў ся 

да стаць бі ле ты. Апош нія га доў 

5-6 я не та кі кі на ман і тэ ат рал, 

як ра ней. На кні гі, на жаль, — і 

гэ та мой боль — ча су за ста ец-

ца так са ма ня шмат.

Але на КРА ВЕЦ.

Ула дзі мір НА ВІЦ КІ:

«НА ЖАЛЬ, Я ТАК І НЕ НА ВУ ЧЫЎ СЯ 
АД ПА ЧЫ ВАЦЬ...»Са мы па зна валь ны го лас 

бе ла рус ка га спар тыў на га 

тэ ле ба чан ня, без умоў на, на ле жыць 

Ула дзі мі ру На віц ка му. У пра мым 

эфі ры ён 37 га доў. Пры чым па чы наў 

яшчэ на са вец кім Цэнт раль ным 

тэ ле ба чан ні, ву чыў ся і пра ца ваў 

по бач з ле ген да мі спар тыў най 

жур на ліс ты кі, та кі мі як Мі ка лай 

Озе раў, Ула дзі мір Пе ра ту рын, 

Ула дзі мір Мас ла чэн ка... За час сва ёй 

кар' е ры і сам стаў ле ген дай: ад ных 

толь кі Алім пі яд за яго пля чы ма — 12! 

На пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту па 

фут бо ле мы рас пы та лі ў ка мен та та ра 

аб ча кан нях ад гэ та га тур ні ру 

і ню ан сах ка мен та тар скай пра цы.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІI квар тал або ІI паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Рых туй боч кі ле там! Са «Звяз дой»!
13 лі пе ня ся род сва іх пад піс чы каў на трэ ці квар тал 

або дру гое паў год дзе «Звяз да» ра зы грае сем ду бо вых 

бо чак ёміс тас цю 10 літ раў і ад ну (су пер прыз) — ёміс-

тас цю 30!

Не забудзьцеся за поў ніць ку пон (глядзі справа), вы-

ра заць яго і да 11 лі пе ня да слаць у рэ дак цыю на ад-

рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а. А ўжо 

да лей...

Вам па шан цуе!

Пад ра бяз ныя пра ві лы гуль ні зме-
шча ны ў ну ма ры за 31 мая. Тэр мі-
ны пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2018 
да 30.09.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі № 3284 ад 25.05.2018 г., вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


