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«Ёсць шанц 
пе ра тва рыц ца 
ў ха кей ную кра і ну»

— Мі ха іл, да вай це пач нём з 

на дзён на га. Ужо два ме ся цы вы 

пра цу е це ў «Шах цё ры», як тра-

пі лі ў гэ ты клуб?

— Пас ля та го як вы ра шыў з'е-

хаць з ААЭ, на мя не вый шаў Мак сім 

Тру бі цын, пра па на ваў па пра ца ваць 

трэ не рам па раз віц ці ў фарм-клу бе 

«Шах цё ра». Я доў га не раз ва жаў, 

пры ля цеў і праз па ру дзён пры ехаў 

на пе ра мо вы, мя не ўсё за да во лі ла. 

Вель мі хут ка ўліў ся ў трэ нер скі ка-

лек тыў — мы думаем у ад ным кі рун-

ку. На ця пе раш ні мо мант я шчас лі-

вы, што зна хо джу ся на гэ тым мес-

цы. Сён ня пе рад на мі ста іць за да ча 

пад рых та ваць гуль цоў для пе ра да-

чы ў вы шэй шае звя но — збор ныя і 

пер шую ка ман ду «Шах цё ра».

— Ня даў на ў на цы я наль най 

збор най Бе ла ру сі з'я віў ся но вы 

га лоў ны трэ нер, як вы ад рэ ага-

ва лі на та кія пе ра ме ны?

— Аса біс та я — «за», Мі ха і ла 

За ха ра ва вы бра лі ад на га лос на, 

гэ та пра мно гае свед чыць. У ма-

ёй кар' е ры су стра ка ла ся не каль-

кі трэ не раў, якія да лі мне вель мі 

шмат у пра фе сіі, ся род іх — Мі ха-

іл Мі хай ла віч і Анд рэй Сі да рэн ка. 

Яны па да бра лі мя не з ву лі цы і да лі 

пу цёў ку ў жыц цё, та му я быў і за 

ад на го, і за дру го га. За ха раў — 

за слу жа ны трэ нер на шай кра і ны, 

ду маю, за раз ся род бе ла рус кіх 

спе цы я ліс таў гэ та ап ты маль ны ва-

ры янт. Упэў не ны, ён пад бя рэ са бе 

доб ры трэ нер скі штаб. Як бы гуч на 

гэ та ні гу ча ла, але, мне зда ец ца, 

ме на ві та ён ад ра джаў бе ла рус кі 

ха кей ра ней, та му змо жа зра біць 

гэ та і ця пер. Мне зда ец ца, ста ноў-

чая ды на мі ка са праў ды па він на 

быць. Ба лель шчы кі ча ка юць вы ні-

ку, не жа да юць цяр пець, а спе цы я-

ліс ты ка жуць, што трэ ба па ча каць. 

На са май спра ве, вя до ма, пра бе-

лы ў бе ла рус кім ха кеі ёсць, але я 

ўсё ж та кі ду маю, што ў нас ёсць 

шанц пе ра тва рыц ца ў ха кей ную 

кра і ну ў тым пла не, каб тра піць у 

вась мёр ку най мац ней шых у све це 

і за ма ца вац ца там. Прос та трэ ба 

за ка саць ру ка вы і пра ца ваць.

— Мін скае «Ды на ма» вось-

вось пач не се зон, а на пе рад се-

зон ных тур ні рах ка ман да па ка-

за ла не са мыя леп шыя вы ні кі.

— За ле жыць, з яко га бо ку гэ та 

раз гля даць: ка лі з па зі цыі ба лель-

шчы ка, то, так, вы сту пі лі ня-

ўда ла. Але трэ ба па мя таць, 

што сё ле та «Ды на ма» пай-

шло па ін шым шля ху, яны хо-

чуць пра ца ваць у доў га тэр мі но вай 

перс пек ты ве, а, зна чыць, хут ка га 

вы ні ку быць не мо жа. Вы нік ця пер 

не ста віц ца ў асно ву.

«У Эмі ра тах я ўба чыў 
гуль та ёў»

— Як у ва шай кар' е ры з'я віў ся 

ва ры янт з Эмі ра та мі?

— Мне па тэ ле фа на ва лі з Прэ-

зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба, 

пра па на ва лі па спра ба ваць па пра-

ца ваць у ААЭ. Па між на шым Прэ-

зі дэнц кім клу бам і іх фе дэ ра цы яй 

ха кея пад пі са на па гад нен не аб су-

пра цоў ніц тве. Як раз быў воль ны, 

анг лій скай мо вай ва ло даю доб ра, 

да та го мо ман ту ўжо па пра ца ваў у 

эк стра лі зе і спра ба ваў трэ ні ра ваць 

дзя цей. Праў да, га доў пяць ужо не 

гу ляў у ха кей, але бы лых ха ке іс таў 

не бы вае. Вя до ма, ка лі пры ехаў, 

да вя ло ся ста ран на па пра ца ваць, 

каб на браць фор му. Пер шы год 

ады гра лі, на дру гі вы ра шы лі, што 

для да сяг нен ня мэт нам не ха пае 

яшчэ двух трэ не раў, та му пры цяг-

ну лі бе ла ру саў Сяр гея За дзя лё-

на ва і Ар цё ма Сін ке ві ча. І на дру гі 

год з іх да па мо гай вы ка на лі ўсе 

за да чы: вый гра лі Ку бак Прэ зі дэн-

та, які яны ні ко лі не вый гра ва лі, 

пер шы ў гіс то рыі Ку бак Ку вей та, 

мяс цо вы чэм пі я нат і прай шлі яго 

ўпер шы ню без адзі на га па ра жэн-

ня, а са збор най ААЭ ўпер шы ню ў 

гіс то рыі вый шлі на чэм пі я нат све ту 

ў 3-м ды ві зі ё не.

— Што для вас бы ло са мае 

дзіў нае ў араб скім ха кеі?

— Ха кей усю ды ад ноль ка вы, уз-

ро вень роз ны. Па-пер шае, Араб-

скія Эмі ра ты зай ма юць 47-е мес ца 

з 50 у рэй тын гу ІHF, гэ та зна чыць 

уз ро вень пад рых тоў кі там вель-

мі сла бы. Хоць ёсць па ру доб рых 

хлоп цаў, якія ўме юць ка тац ца, кі-

даць, абы граць, але ў так тыч ным 

ра зу мен ні гуль ні, як мне ка за лі 

ара бы, на ад' ез дзе ад туль на ша-

га Юрыя Фай ко ва ўсё скон чы ла ся. 

Ара бы з та го па ка лен ня, да рэ чы, 

ма юць доб ры ўзро вень — на ву ча-

ныя, ма ты ва ва ныя, ці ка выя. А вось 

по тым ідзе ве лі зар ны 10-га до вы 

пра бел — ні лю дзей, ні пад рых-

тоў кі. Ка лі мы пры еха лі, уз ро вень 

быц цам бы зноў ссу нуў ся з мёрт-

ва й кропкі.

— У ха кей там гу ля юць ама-

та ры?

— Так, у ара баў ня ма ра бо ты ў 

на шым яе ра зу мен ні, усе яны зай-

ма юць вы со кія па са ды, на огул жа 

іх уся го восем пра цэн таў у кра і не. 

На прык лад, наш ка пі тан ка ман ды 

«Абу-Да бі Стормз» — гэ та наш жа 

бос. Ас тат нія 92 пра цэн ты за меж-

ні каў у кра і не пра цу юць на мяс-

цо вых. У ха кей яны так са ма гу ля-

юць не за гро шы, хоць не ка то рыя 

атрым лі ва юць зар пла ты. У ка ман-

дзе, у якой я гу ляў, бы ло ўся го пяць 

ле гі я не раў, ас тат нія — мяс цо выя, 

але гэ та ў асноў ным ста рое па-

ка лен не.

— У чым за клю ча ец ца асноў-

ная роз ні ца па між трэ ні роў ка мі 

ў ААЭ і ў Бе ла ру сі?

— У Эмі ра тах я ўба чыў гуль та-

ёў. Ка лі сён ня ты пра вёў трэ ні роў-

ку на зям лі, яны трош кі ста мі лі ся, 

то заўт ра на трэ ні роў цы ні ко га не 

ча кай, яны прос та прый дуць толь кі 

да лё ду, як ні ў чым не бы ва ла. Або 

ка лі на лё дзе іх моц на па га няць, 

заўт ра мо жа па ло ва ка ман ды не 

прый сці, ска заць, маў ляў, у мя не 

спра вы, ра бо та ці за хва рэў. Гэ та 

раз драж ня ла. Да во дзі ла ся ўжы-

ваць хіт рыя ме та ды, абы гры ваць. 

Ка лі мы іх і на гру жа лі, то ха ва лі 

гэ та гуль ня вы мі за дан ня мі, бы лі 

так зва ныя сха ва ныя бя гі — яны 

гэ та га не ра зу ме лі, але бы лі вы-

ціс ну тыя, як лі мо ны. Ча сам ка за лі, 

што заўт ра па гу ля ем у ха кей, яны 

пры хо дзі лі ўсе, а мы зноў толь кі 

трэ ні ра ва лі ся.

«Ха кей не су пя рэ чыць 
іх рэ лі гіі»

— Вы там не толь кі бы лі гуль-

цом, трэ не рам у да рос лай ка-

ман дзе, а зай ма лі ся яшчэ і з 

дзець мі?

— Так, мы трэ ні ра ва лі дзя цей 

ад са ма га пер ша га на бо ру да на-

цы я наль най збор най, плюс яшчэ 

жа но чая на цы я наль ная ка ман да. 

Да во дзі ла ся пі саць вель мі шмат 

пла наў, ду маць, які да ка го па ды-

ход знай сці, бо трэ ба бы ло пад-

ла дзіц ца пад кож ны ўзро вень. На 

лё дзе пра во дзі лі да шасці га дзін 

у дзень, трэ ні ра ва лі ся ча ты ры дні 

на ты дзень. Бы ло вель мі скла да-

на, хоць па са цы яль ным се ці ве не-

ка то рым зда ва ла ся, што мы там 

ад па чы ва лі. На са май спра ве вы-

хад ныя сы хо дзі лі на тое, каб пад-

рых та вац ца да на ступ на га тыд ня.

— Араб скія дзе ці чымсь ці ад-

роз ні ва юц ца ад на шых у пла не 

спор ту?

— Там жа шмат еў ра пей цаў, та-

му дзе ці так са ма бы лі роз ныя — і 

фі ны, і ка над цы. Араб скіх дзя цей у 

асноў ным на трэ ні роў кі пры во дзі лі 

ня ні, яны іх пе ра апра на юць, пе рад 

трэ ні роў кай кор мяць, ча го, вя до ма, 

ра біць нель га. На ту раль на, што ў 

та кіх умо вах дзе ці так са ма гуль таі, 

але ўсе яны па слух мя ныя, вель мі 

вы ха ва ныя, з вя лі кай па ва гай ста-

вяц ца да ста рэй шых і да трэ не ра. 

На шы дзе ці ў па раў на нні з усі мі 

ас тат ні мі больш за ціс ну тыя.

— Жа но чы ха кей у ААЭ так-

са ма раз ві ва ец ца?

— Так, ёсць на ват збор ная 

кра і ны. Вель мі ма ты ва ва ныя, па-

слух мя ныя, та ва рыс кія, вя сё лыя 

дзяў ча ты. Ха кей не су пя рэ чыць 

іх рэ лі гіі. У Са удаў скай Ара віі так-

са ма ця пер ства ра ец ца жа но чая 

ка ман да. На верх на хі джа б яны 

на дзя ва юць шлем.

— Як у ААЭ бу ду юц ца кат кі?

— У сла ву тым «Ду баі Мо ле» 

ка ток зна хо дзіц ца на шос тым па-

вер се. Ён пры зна ча ны і для ха кея, 

і для ма са ва га ка тан ня. Так са ма ў 

Абу-Да бі, хут чэй за ўсё, ужо ёсць 

вя лі кая арэ на — яны пла на ва лі яе 

бу да ваць. Ін шае пы тан не, на вош-

та яны ім і хто там бу дзе трэ ні ра-

вац ца? Ле тась у на бор прый шло 

18 дзя цей, сё ле та — 94. Для ара-

баў за ня ткі аб са лют на бяс плат ныя. 

Але сён ня яны прый шлі, а заўт ра 

сыш лі, у іх ха пае за баў і ім усё ці-

ка ва, па куль няцяж ка.

— Ха дзі лі чут кі, што ка ман да 

з ААЭ мо жа з'я віц ца ў КХЛ...

— Я не ба чу ара баў у КХЛ. Якім 

чы нам яны там бу дуць гу ляць? Ні 

адзін з іх па ўзроў ні не змог бы там 

вы сту паць, ім і са мім гэ та не трэ ба. 

На прык лад, у нас быў доб ры хло пец, 

яму 19 га доў, на ву чаў ся ў Ка на дзе, 

у яго ма шы на за 500 ты сяч до ла раў, 

ба га тыя баць кі і яму ця пер пле чы 

там у КХЛ раз ня суць. На вош та? Ён 

гу ляе ў сваё за да валь нен не.

«Па спра ба ваў 
ся бе на дне ха кея, 
каб уба чыць верх»

— За меж ні кі на ха кеі ў Эмі-

ра тах мо гуць за ра біць доб рыя 

гро шы?

— Вя до ма, мы атрым лі ва лі там 

знач на больш гро шай, чым бы ло б 

на гэ ты мо мант у Бе ла ру сі, хоць 

і ў нас ра ней бы лі доб рыя ча сы. 

Ад нак з сы хо дам Фай ко ва ле гі я-

не ры ў ААЭ ста лі абяс цэнь вац ца. 

Мы тра пі лі ўжо ў больш аб ру ша-

ны ры нак — яны не ра зу ме юць, 

хто пе рад імі, яко га ўзроў ню ле-

гі я нер. На прык лад, гля дзяць у 

паш парт — ка лі ча ла век фін, гэ та 

для іх аў та ма тыч на зна чыць, што 

доб ры ха ке іст, хоць ён мо жа быць і 

так сіс там. Ус ход — спра ва тон кая. 

Ад чуў на са бе.

— Ці ка рыс та ец ца там ха кей 

гля дац кай па пу ляр нас цю?

— Больш за 100 ча ла век на 

тры бу нах са браць скла да на, хоць, 

бы вае, у «Ду баі мо ле», ка лі гуль-

ня ці ка вая, гэ та атрым лі ва ец ца. 

На прык лад, ці ка выя гуль ні ў нас 

бы лі з ка ман дай «Кэ мэлс» — там 

вель мі шмат ка над цаў, гу ля юць 

яны вель мі бруд на, та му мы на-

зы ва лі іх «пэц ка лі», да во дзі ла ся 

іх увесь час трош кі ду ба сіць, шкло 

тра шча ла, лю дзей гэ та пры цяг ва-

ла. Ара бы — лю дзі га ра чыя.

— Як яны ў цэ лым ста вяц ца 

да спор ту?

— Лю бяць фут бол, ха кей, бокс. 

Спорт у іх, вя до ма, та кі па ла ві ніс-

ты, не са праўд ны. А са мае па пу-

ляр нае ў ААЭ — джыу-джыт су.

— Што да лі вам гэ тыя два га ды 

ў пла не трэ нер ска га во пы ту?

— На са май спра ве, мно гае. 

Я па раз маў ляў з за меж ны мі спе-

цы я ліс та мі, да ве даў ся шмат ці-

ка ва га, па спра ба ваў ся бе на дне 

ха кея, каб уба чыць верх. Акра мя 

та го, я ха цеў па спра ба ваць ха кей 

на анг лій скай мо ве, і гэ та ў мя не 

атры ма ла ся.

— Ці скла да на бы ло пры звы-

ча іц ца да но вай кра і ны ў бы та-

вым пла не і ча му ўсё ж та кі вы 

вы ра шы лі з'е хаць ад туль?

— Не скла да на, нас за бяс пе чы лі 

вя лі кім до мам — усе бе ла ру сы жы-

лі там, — ма шы на мі. Гэ та кра і на 

пер ша га све ту, дзе ёсць усё. Так, 

іс нуе за ба ро на на ал ка голь, але ў 

іх ёсць кра мы, дзе ты мо жаш яго 

ку піць, пры нес ці ў чор ным па ке це 

да до му і там вы піць. Праў да, пе рад 

гэ тым та бе трэ ба бу дзе ўзяць па-

пе ру ў свай го бо са на ра бо це, дзе 

ён на пі ша, коль кі ал ка го лю ты мо-

жаш куп ляць. А так — кра і на бяс-

печ ная, усе пры яз ныя, ру хо мыя, 

ня ма злых лю дзей, кан флік таў. 

По бач доб рае мо ра, праў да, га ра-

чае, асаб лі ва ў ім не асвя жыц ца. 

Ча му вы ра шыў вяр нуц ца? Я два 

га ды быў у ААЭ без сям'і, гэ та цяж-

ка. Да та го ж мы кры ху не сыш лі ся 

па ўмо вах, ну і, вя до ма, хо чац ца ў 

са праўд ны ха кей.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Мі ха іл КЛІ МІН:
«Ус ход — спра ва тон кая. 

Ад чуў на са бе»
Як бе ла ру сы гу ля юць у ха кей у Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах

З
А сваю гуль ня вую кар'е ру Мі ха іл Клі мін вы сту паў амаль 

за ўсе клу бы бе ла рус кай эк стра лі гі. За тым стаў са мым 

ма ла дым у гіс то рыі га лоў ным трэ не рам, але пас ля не-

каль кіх га доў ра бо ты на ра дзі ме вы ра шыў па спра ба ваць ся бе 

ў больш эк за тыч ным ха кеі і ад пра віў ся ў Аб' яд на ныя Араб скія 

Эмі ра ты. Там Мі ха іл на пра ця гу двух га доў гу ляў сам і трэ ні-

ра ваў не толь кі да рос лых, але і дзя цей. Пра тон ка сці Ус хо ду, 

эк за тыч ны ха кей, пра вяр тан не ў Бе ла русь (ця пер спе цы я ліст 

пра цуе ў са лі гор скім «Шах цё ры») і пе ра ме ны ў ай чын ным ха кеі 

ён рас ка заў у сва ім ін тэр в'ю.

«Ка лі на лё дзе іх моц на 
па га няць, заўт ра мо жа па ло ва 
ка ман ды не прый сці, ска заць, 
маў ляў, у мя не спра вы, 
ра бо та ці за хва рэў. Гэ та 
раз драж ня ла. Да во дзі ла ся 
ўжы ваць хіт рыя ме та ды, 
абы гры ваць».

Мі ха іл КЛІ МІН ра зам з Сяр ге ем ЗА ДЗЯ ЛЁ НА ВЫМ (пер шы зле ва) 
і Ар цё мам СІН КЕ ВІ ЧАМ (чац вёр ты зле ва).


