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У ДЭ КРЭТ
У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 
пра тое, ча му Вік то рыя Аза-
ран ка зро біць паў зу ў кар' е ры, 
якія зме ны ад бы лі ся ў аса біс-
тым жыц ці Да р'і До мра ча вай, 
і з які мі праб ле ма мі су тык ну-
лі ся ай чын ныя вес ля ры.

1. Леп шая тэ ні сіст ка кра і ны 
Вік то рыя Аза ран ка па ве да мі-
ла аб тым, што ча кае дзі ця, не-
маў ля па він на з'я віц ца на свет 
ужо ў кан цы гэ та га го да. У сва ім 
зва ро це да фа на таў спарт смен ка 
ад зна чы ла, што яна і яе ка ха ны 
вель мі ра ды гэ та му фак ту і рых-
ту юц ца да но ва га эта пу ў іх жыц ці. 
Акра мя та го, Вік то рыя за пэў ні ла, 
што не збі ра ец ца назаў сё ды спы-
няць сваю кар' е ру, а на ад ва рот, 
яна на тхнё ная гіс то ры я мі ін шых 
дзяў чат-спарт сме нак, якія пас ля 
на ра джэн ня дзя цей да ся га лі яшчэ 
боль шых вы шынь, і хо ча зра біць 
тое ж са мае.

2. Сур' ёз ныя зме ны ў аса біс-
тым жыц ці ад бы лі ся і ў ін шай 
вя до май спарт смен кі — Да р'і 
До мра ча вай. На пя рэ дад ні трох-
ра зо вая алім пій ская чэм пі ён ка 
вый шла за муж за нар веж ска га 
бія тла ніс та Уле Эй на ра Б'ёрн да-
ле на. На га да ем, во сен ню ў па ры 
на ро дзіц ца дзі ця.

3. Тэ ні сіс ты збор най Бе ла ру сі 
абы гра лі ка ман ду Лат віі з лі кам 
4:1 у дру гім раў ндзе дру гой гру-
пы Еў ра-Аф ры кан скай зо ны ро-
зыг ры шу Куб ка Дэ ві са.

У пер шы дзень спа бор ніц тваў 
бе ла ру сы ўзя лі два ач кі: Іл ья Іваш-
ка вый граў у трох пар ты ях у Мар-
цін ша Под зу ша, а Яра слаў Шы ла 
пе рай граў Мі ке лі са Ліб' е ці са. У 
пар ным мат чы лат вій скі тан дэм Мі-
ке ліс Ліб' е ціс — Яніс Под зуш узяў 
верх над бе ла рус кім ду э там Анд-
рэй Ва сі леў скі — Аляк сандр Бу ры. 
У за ключ ны дзень мат ча дзве пе-
ра мо гі бы лі за бе ла ру са мі.

У на ступ ным раў ндзе на шы 
тэ ні сіс ты су стрэ нуц ца са збор най 
Да ніі.

4. Пяць ай чын ных ка на іс таў 
ад хі ле ны ад удзе лу ў Алім пій скіх 
гуль нях у Рыа-дэ-Жа нэй ра. Та кое 
ра шэн не Між на род ная фе дэ ра цыя 
вес ла ван ня на бай дар ках і ка ноэ 
пры ня ла 13 лі пе ня на па ся джэн ні 
вы ка наў ча га са ве та ў Кра ка ве.

Ім ёны і проз ві шчы ат ле таў па-
куль не па ве дам ля юц ца. Га вор ка 
ідзе пра ка ман ду бе ла рус кіх ка на-
іс таў, якія пры зна ныя ві на ва ты мі ў 
па ру шэн ні ан ты до пін га вых пра ві-
лаў і вы ка ры стан ні за ба ро не ных 
рэ чы ваў пад час трэ ні ро вач на га 
збо ру ў Фран цыі ў кра са ві ку бя-
гу ча га го да.

Бе ла рус кія чэм пі ё ны і пры зё-
ры Алім пій скіх гуль няў звяр ну лі ся 
з ад кры тым ліс том да прэ зі дэн та 
Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ-
та То ма са Ба ха ў пад трым ку муж-
чын скай збор най па вес ла ван ні на 
бай дар ках і ка ноэ.

«Не ма ю чы ні я кіх до ка заў і кан-
крэт ных фак таў, чле ны вы кан ка ма 
ІСF тым не менш пры ня лі бес прэ-
цэ дэнт нае ра шэн не, бес пад стаў на 
па зба віў шы бе ла рус кіх спарт сме-
наў — су свет ных лі да раў у вес ла-
ван ні на бай дар ках і ка ноэ — пра-
ва зма гац ца за ме да лі га лоў на га 
спар тыў на га фо ру му ча ты рох год-
дзя», — га во рыц ца ў ліс це.

Вя до мы фут боль ны спе цы я ліст 
рас ка заў пра тое, якая ка ман да 
здзі ві ла яго больш за ўсё і на-
коль кі якас ную гуль ню па каз ва-
лі ўдзель ні кі чэм пі я на ту Еў ро-
пы. А так са ма пры га даў са мыя 
яр кія мо ман ты ў сва ёй кар' е ры 
і рас ка заў пра свае ма ры.

— Ана толь Мі ка ла е віч, якое ўра-
жан не за ста ло ся ад Еў ра-2016?

— Гэ ты чэм пі я нат да лё ка не леп-
шы па ўсіх па каз чы ках. У мя не атры-
ма ла ся аса біс та па бы ваць толь кі на 
ад ной гуль ні — Ра сія — Анг лія, але 
шмат што ба чыў па тэ ле ві за ры.

З пунк ту гле джан ня ар га ні за цыі 
дыс цып лі ны, бяс пе кі — усё гэ та бы ло 
не на вы со кім уз роў ні. Ка лі б у Ра сіі 
так пра вя лі чэм пі я нат све ту, я ду-
маю, шмат бру ду вы лі лі б на кра і ну, 
а тут усё ці ха.

— Атрым лі ва ец ца, вы пры сут ні-
ча лі на ад ным з са мых скан даль-
ных мат чаў. Бес па рад кі на свае 
во чы ба чы лі?

— У пор це Мар се ля бы лі ад ны 
анг лі ча не, ней ма вер ная коль касць, 
па во дзі лі яны ся бе там, як свін ні. Усё 
бы ло бруд на, па кі ну лі га ру смец ця. 
Рус кіх не ба чыў на огул, не ве даю, дзе 
там ад бы ла ся бой ка. Пе рад ста ды ё-
нам так са ма мы іш лі воль на, а пас ля 
гуль ні ад ра зу з'е ха лі, мо жа не дзе ў 
нач ных ба рах і бы лі бес па рад кі.

— Што ска жа це пра якасць фут-
бо ла на чэм пі я на це?

— Для мя не, як для трэ не ра, гэ-
ты тур нір ні чо га но ва га не пры ўнёс. 
Два па пя рэд нія еў ра пей скія пер шын-
ствы вый гра ва ла збор ная Іс па ніі, і 
да мі на ваў ата ку ю чы фут бол, гэ ты 
чэм пі я нат вый гра ла Пар ту га лія, якая 
пра па ган да ва ла аба рон чую гуль ню. 
Та кая сіс тэ ма не дае пра грэ су. Увесь 
фут бол спрад ве ку па бу да ва ны на 
про ці бор стве на па дзен ня і аба ро ны. 
Сё ле та Еў ра на га даў мне чэм пі я нат 
све ту 2004 го да, ка лі вый гра ла збор-
ная Грэ цыі. Яны ўвесь час за кры ва лі-
ся, абы за біць адзін гол, пар ту галь цы 
ра бі лі тое ж са мае.

З ін ша га бо ку, гэ ты чэм пі я нат па-
ка заў важ насць трэ не ра ў ка ман дзе. 
Пар ту галь скі на стаў нік, на прык лад, 
ма ю чы пэў ны на бор гуль цоў і ве да ю-
чы маг чы масць сва ёй ка ман ды, пра-
віль на вы бу да ваў і так ты ку, і стра тэ-
гію і так да мог ся вы ні ку. Тое са мае 
мож на ска заць пра трэ не раў Іс лан дыі 
і Уэль са, яны па мак сі му ме вы ка рыс-
тоў ва лі маг чы мас ці сва ёй ка ман ды.

Мне аса біс та най больш ім па на-
ва ла гуль ня збор най Гер ма ніі, я лі чу, 
што лёс ад вяр нуў ся ад іх, не дзе ім не 
па шан ца ва ла. З пунк ту гле джан ня 
змес ту гуль ні, нем цы бы лі най больш 
ці ка выя, на огул паў фі наль ны матч 
Фран цыя — Гер ма нія, я лі чу, быў са-
мым яск ра вым на чэм пі я на це.

— Ду маю, у ба лель шчы каў маг-
ло ўзнік нуць пы тан не: ці вар тыя 
пар ту галь цы зван ня чэм пі ё наў?

— Ка лі лю дзі вый гра лі, зна чыць, 
яны вар тыя. Яны пе ра маг лі не ў ад-
ным вы пад ко вым мат чы. Збор ная 
Пар ту га ліі прай шла ўвесь тур нір ра-
зам з усі мі, а як яны гэ та га да маг лі ся 
і якія срод кі вы ка рыс тоў ва лі... гэ та 
прос та вы дат ная пра ца трэ не ра.

— Ці бы лі для вас сюр пры зы 
на Еў ра?

— Усе ка жуць пра Іс лан дыю. Так, 
зра зу ме ла, што гэ та сюр прыз. Але 
ка жуць вель мі ня пра віль на, маў ляў, 
ка ман да афі цы ян таў і цы руль ні каў. 
У гэ тай кра і не вель мі доб ра вы бу да-
ва на сіс тэ ма раз віц ця фут бо ла, яны 
прос та рэ аль на аца ні лі свае маг чы-

мас ці. Па бу да ва лі шмат за кры тых 
ста ды ё наў і фут боль ных па лёў. Прак-
тыч на ўся кра і на ў іх гу ляе ў фут бол, 
а са мых та ле на ві тых ад праў ля юць за 
мя жу, дзе яны пра хо дзяць доб рую 
пад рых тоў ку, а по тым пры яз джа юць 
з за да валь нен нем гу ляць за сваю 
кра і ну. Ка жуць пра тое, што трэ нер 
Іс лан дыі — дан тыст. Та ко га не бы-
вае. У іх цу доў ны на стаў нік, доб ры 
спе цы я ліст.

— Што ста ла га лоў ным рас ча-
ра ван нем?

— Гуль ня збор най Іс па ніі. Там 
доб ры пад бор фут ба ліс таў, але 
ча мусь ці яны прай гра юць. Ду маю, 
шмат за ле жыць ад та го, што іс пан-
скія ка ман ды фак тыч на вый гра юць 
усё на клуб ным уз роў ні. І там яны 
гу ля юць да са ма га апош ня га дня. 
Псі ха ла гіч на фут ба ліс ты ста мі лі ся. 
Ка лі фі зіч на штось ці мож на па ста-
рац ца пад цяг нуць, то псі ха ло гію 
вель мі скла да на.

— Як вам но вы фар мат тур ні-
ру — 24 ка ман ды?

— У мя не скла ла ся ўра жан не, што 
чэм пі я нат быў за над та доў гім. 16 ка-
мандаў для Еў ро пы — гэ та ап ты маль-
ны ва ры янт. Больш за двац цаць «раз-
мы ва юць» чэм пі я нат, ду маю, і гле да чы 
па чы на юць губ ляць ці ка васць.

— Прык лад і во пыт та кіх ма-
лень кіх кра ін, як Іс лан дыя і Уэльс 
мо жа быць ка рыс ны для нас?

— Кож ная кра і на па він на наладж-
ваць сваю сіс тэ му, зы хо дзя чы з маг-
чы мас цяў, мэ т і за дач. Мы, вя до ма, 
мо жам па гля дзець на ка гось ці, але 
вы бу доў ваць свой фут бол. Да та го 
ж, у Бе ла ру сі ён быў на доб рым уз-
роў ні. Мін скае «Ды на ма» — чэм пі ён 
СССР, а пер шын ство Са ю за, ка лі хто 
не па мя тае, ува хо дзі ла ў трой ку най-
мац ней шых чэм пі я на таў Еў ро пы, а 
мо жа, бы ло і най мац ней шым. Та му ў 
нас ёсць улас ны прык лад, лепш вяр-
нуц ца да яго, а мы ж усё каш тоў нае 
лю бім за бы ваць.

Коль кі ця пер бру ду лі ец ца на 
збор ную Ра сіі, тое са мае бы ло пас-
ля па пя рэд ня га чэм пі я на ту Еў ро пы, 
і пас ля чэм пі я на ту све ту, але трэ ба 
ж неш та ра біць, а яны толь кі па ру 
спус цяць, і ўсё ста не на свае мес цы, 
ні чо га не зме ніц ца, вось гэ та са мае 
страш нае.

— Раз ужо ўспом ні лі пра Ра сію, 
як вам іх вы ступ лен не?

— Я ду маў, што гу ляць горш, чым 
яны гу ля лі пры Ка пэ ла нель га, аказ-
ва ец ца — мож на. У збор най Ра сіі 
вель мі доб рыя фут ба ліс ты, яны не 
сла бей шыя за тых, хто гу ляе ў збор-
най Іс лан дыі або Уэль са, але та кое 
ад чу ван не, што ра сі я не не бы лі за-
ра джа ныя ней кай ідэ яй, бы лі не пад-
рых та ва ныя, дзей ні ча лі раз роз не на. 

Я не ма гу па пра кнуць іх у тым, што 
яны не ха це лі пе ра ма гаць, ня ма та-
ко га фут ба ліс та, які пры е дзе на чэм-
пі я нат Еў ро пы і не хо ча вый граць. 
Але яны не змаг лі рэа лі за ваць свае 
маг чы мас ці, та му, ду маю, гэ та гор-
шае вы ступ лен не ра сі ян.

А той бруд, які лі ец ца на фут ба ліс-
таў ця пер, я гэ та ўсё пра хо дзіў і ад-
чу ваў на сва ёй шку ры. Пас ля фі на лу 
чэм пі я на ту Еў ро пы 1972 го да, мне 
бы ло 19 га доў, за дру гое мес ца нас 
пра па ноў ва лі ад пра віць у Сі бір.

У пра ва лах трэ ба спа кой на раз-
бі рац ца, фут бол — гэ та гуль ня, не 
трэ ба лі чыць лю дзей здрад ні ка мі, не 
трэ ба лі чыць гро шы ў чу жой кі шэ ні, 
на што ён там іх вы дат ка ваў, на шам-
пан скае ці яшчэ на штось ці. Хоць я 
на 250% упэў не ны, што Ка ко рын і 
Ма ма еў не ла дзі лі бан кет, хут чэй за 
ўсё гэ та ра бі лі ба га тыя заў зя та ры. 
Хлоп цы ста лі ах вя ра мі ін тэр нэ ту.

— Ра сі ян час та аб ві на вач ва юць 
у ад сут нас ці па тры я тыз му...

— У мой час па тры я тызм быў у 
нас у кры ві, по бач жы лі лю дзі, якія 
прай шлі вай ну, усё гэ та ўплы ва ла. А 
ў па ка лен ня, якое на ра дзі ла ся, ка лі 
раз ва ліў ся Са вец кі Са юз, з гэ тым 
уз нік лі праб ле мы. Я не ду маю, што 
ў фут ба ліс таў збор най Ра сіі ад сут ні-
чае па тры я тызм. Мя не дзі віць, ка лі 
пра гэ та ка жуць лю дзі, якія, хут ка 
за быў шы ся пра тое, што тур кі збі лі 
іх лёт чы каў, ужо па еха лі ад па чы ваць 
у Тур цыю. Та му тут трэ ба гля дзець 
перш за ўсё на ся бе.

— Які тур нір, з чэм пі я на таў 
Еўро пы, стаў для вас са мым за-
па мі наль ным?

— Вель мі спа да баў ся чэм пі я нат 
88-га, ка лі збор ная СССР зноў за-
ва я ва ла «се раб ро». Якасць гуль ні 
бы ла вель мі вы со кая, у фі на ле та-
ды прай гра лі га ланд цам, гэ та бы ла 
леп шая ка ман да све ту. Тое на пру-
жан не, якое бы ло та ды, вель мі мне 
спа да ба ла ся.

— За бе ла рус кім фут бо лам за-
раз со чы це?

— Больш за ме сяц быў у Іс па ніі, 
та му ні чо га не ма гу ска заць з на го ды 
сё лет ня га чэм пі я на ту, а так, вя до ма, 
ці каў лю ся. За апош нія га ды ў бе ла-
рус кім фут бо ле не вы рас ла ні вод-
на га та ле на ві та га гуль ца. Глеб быў 
апош нім. Гэ та свед чыць пра струк ту-
ру, як дзі ця ча га фут бо ла, вы ха ван ня 
та ле на ві тых гуль цоў, так і пра клу бы, 
якія ўдзель ні ча юць у чэм пі я на це кра-

і ны. Па-пер шае, у клу ба не па він на 
быць вя лі кіх гро шай, у нас і кра і на 
не су пер ба га тая, але ў клу бе па він на 
быць вы бу да ва на доб рая сіс тэ ма зні-
зу давер ху. Сіс тэ ма пад рых тоў кі і вы-
ха ван ня гуль ца, асо бы як ча ла ве ка і 
фут ба ліс та. Па-дру гое, ро ля трэ не ра 
сён ня ады шла на да лё кія пла ны, га-
лоў нае — гро шы, пра трэ ні ро вач ны 
пра цэс на огул за бы лі ся — гэ та ня-
пра віль на. Па-трэ цяе, трэ нер, які не 
гу ляў у фут бол, не мо жа вы ха ваць 
гуль ца, ства рыць ка ман ду. Гэ так жа, 
як ча ла век, які не ўмее ма ля ваць, не 
мо жа на ву чыць гэ та му ін ша га.

— Чым зай ма е це ся ця пер?
— Ез джу, гля джу, ана лі зую. Кож-

ны дзень дзве га дзі ны ад даю за рад-
цы і пра гул цы, хо чац ца вы гля даць 
доб ра. Чым больш зай ма еш ся, тым 
больш з'яў ля ец ца рэ аль ных сіл. Ця-
пер я ў та кім пе ры я дзе, ка лі асаб лі ва 
ўжо ні чо га і не трэ ба, да та го ж усё 
ёсць: і сям'я, і ўну кі, але пры гэ тым 
ду ма еш, як бы да па маг чы, хо чац ца 
зра біць штось ці доб рае. Пі саць кні гу 
не вель мі ха чу, мне шмат ра зоў пра-
па ноў ва лі, але лі чу, што я не тая ве-
лі чы ня. Ча сам за крад ва юц ца дум кі і 
жа дан не вяр нуц ца ў фут бол, мо жа 
атры ма ец ца яшчэ вы рас ціць доб ра-
га гуль ца.

— Час та ўспа мі на е це мо ман ты 
з сва ёй кар' е ры?

— Вя до ма! Ус па мі наю, ка лі гу ляў 
фі нал Куб ка ўла даль ні каў куб каў у 
Бар се ло не, вель мі дра ма тыч ны матч 
быў. Ус па мі наю і чэм пі я нат Еў ро пы, 
ка лі мы гу ля лі су праць нем цаў. У нас 
не бы ло ні вод на га шан цу вый граць. 
Акра мя та го, што гэ та бы ла са мая 
моц ная ка ман да за ўсю гіс то рыю ня-
мец ка га фут бо ла, праз 2 га ды яны 
ста лі чэм пі ё на мі све ту. 68 ты сяч 
нем цаў бы ло на ста ды ё не ў гэ тай 
гуль ні, а на шых бы ло — 4 ча ла ве кі 
з па соль ства. Ус па мі наю, ка лі толь кі 
па чы наў трэ нер скую кар' е ру, як мы з 
ма гі лёў скім «Дняп ром» з апош ня га 
мес ца за 3 га ды вый шлі ў пер шую лі гу 
са юз на га чэм пі я на ту. Та ды пра сцей 
бы ло ў кос мас па ля цець, чым ту ды 
па тра піць. Мне, як ма ла до му трэ не ру, 
бы ло вель мі ці ка ва на зі раць за тым, 
як хлоп цы рас лі, як по тым у вы шэй-
шай лі зе гу ля лі. Той пе ры яд вы зна чыў 
для мя не, што трэ ба быць трэ не рам.

Вось ця пер у Сі рыі ідзе вай на, а 
я ўспа мі наю, як мы ста лі чэм пі ё на мі 
Азіі (у ро лі трэ не ра). Які там цу доў-
ны на род, як лю дзі да мя не ста ві лі-
ся, праз 15 га доў пры ехаў, а мя не 
там па зна ва лі на ву лі цах. Я аса біс та 
раз маў ляў з Ба ша рам Аса дам, з яго 
баць кам, та му за раз з бо лем ус пры-
маю па дзеі, якія там ад бы ва юц ца.

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

«ЧЭМ ПІ Я НАТ ПА КА ЗАЎ 
ВАЖ НАСЦЬ ТРЭ НЕ РА»

Ана толь Бай дач ны дзе ліц ца ўра жан ня мі ад Еў ра-2016
Бія гра фіч ная 
да вед ка

Ана толь Мі ка ла е віч Бай дач-
ны на ра дзіў ся 1 каст рыч ні ка 
1952 го да ў Маск ве.

З 1969 па 1974 год гу ляў за 
мас коў скае «Ды на ма». Вы сту-
паў за збор ную СССР, у скла-
дзе якой на чэм пі я на це Еў ро пы 
1972 го да за ва я ваў ся рэб ра ныя 
ме да лі. З-за кан флік ту з кі раў-
ніц твам мас коў ска га «Ды на-
ма» вы му ша ны быў сыс ці ў 
мін скае «Ды на ма». У 1979 го-
дзе пад час мат чу з мас коў скім 
«Спар та ком» атры маў сур' ёз-
ную траў му на гі, праз што быў 
вы му ша ны ра на скон чыць кар'-
е ру гуль ца. Ужо з на ступ на га 
се зо на пры сту піў да ра бо ты 
га лоў ным трэ не рам.

Трэ ні ра ваў збор ную Бе ла ру-
сі, мін скае «Ды на ма» і «Да ры-
ду» (Жда но ві чы), быў га лоў ным 
трэ не рам клу баў у Ра сіі — «Це-
рак» (Гроз ны), «Фа кел» (Ва ро-
неж) і «Рас тоў».

Пас ля фі на лу чэм пі я на ту 
Еў ро пы 1972 го да, 
мне бы ло 19 га доў, за дру гое 
мес ца нас пра па ноў ва лі 
ад пра віць у Сі бір.

За апош нія га ды ў бе ла рус кім 
фут бо ле не вы рас ла ні вод на га 
та ле на ві та га гуль ца. 
Глеб быў апош нім.

pressball.by.


