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У 14 га доў хло пец са ма-

стой на пе ра ехаў у Пі цер, 

пас ля ча го пра біў ся ў адзін з 

най мац ней шых бас кет боль-

ных клу баў Ра сіі — пад мас-

коў ныя «Хім кі». У се зо не 

2013/2014 Ду ду ў скла дзе 

ма ла дзёж най ка ман ды 

«Хі мак» стаў чэм пі ё нам 

Адзі най ма ла дзёж най Лі гі 

ВТБ, а так са ма сыг раў за 

ма ла дзёж ную збор ную Ра сіі. 

У 2014 го дзе ён пе рай шоў у 

мас коў скае «Ды на ма», дзе 

ра зам з ка ман дай вый граў 

брон за выя ме да лі Су пер лі гі і 

стаў фі на ліс там Куб ка Ра сіі. 

А тры га ды та му вы ра шыў 

зноў вяр нуц ца на ра дзі му. 

Уво сень Бен джа мін на рэш-

це вяр нуў са бе бе ла рус кае 

спар тыў нае гра ма дзян ства 

і пе ра стаў лі чыц ца ле гі я не-

рам, ра зам з тым ён атры-

маў маг чы масць згу ляць 

за на цы я наль ную збор ную 

Бе ла ру сі.

— Як вас час цей на зы-

ва юць — Бен джа мін або 

Па вел?

— Маё поў нае імя Бен-

джа мін-Па вел-Ніі-Апо нса, 

але ўсё яно, ма быць, прос-

та не ўлез ла ў паш парт 

(смя ец ца). Бен джа мі нам 

мя не на зваў баць ка, гэ та 

пе ра кла да ец ца як «лю бі-

мы сын», Паў лам — ма ма, 

у го нар свай го баць кі. Ніі — 

хлоп чык ка ра леў ска га ро ду 

пле мя Га, Апо нса аба зна чае 

хлоп чы ка, на ро джа на га ў 

сям'і ці шос тым, ці дзя вя-

тым па лі ку, але па коль кі 

ця пер шмат дзя цей не на-

ра джа юць, гэ тае імя мне ку-

пі лі. Яшчэ ёсць не афі цый нае 

да маш няе імя — Ко джо, пе-

ра кла да ец ца як «хлоп чык, 

на ро джа ны ў па ня дзе лак». 

У Га не пры ня та да ваць та кія 

да дат ко выя ім ёны.

У Бе ла ру сі час цей за ўсё 

мя не за вуць прос та Бен, а 

Паў лам клі чуць толь кі до ма, 

час цей за ўсё ста рэй шае 

па ка лен не рад ні. На са май 

спра ве для мя не гэ та не мае 

зна чэн ня, хоць на Паў ла я 

ма гу зрэ а га ваць не ад ра зу 

(усмі ха ец ца).

— Як па зна ё мі лі ся ва-

шы баць кі?

— Ма ма ву чы ла ся ў Ві-

цеб ску, баць ка там жа ў 

ме ды цын скім уні вер сі тэ це 

па аб ме не. Ён доб ра, хоць 

і з не вя лі кім ак цэн там, раз-

маў ляў на рус кай мо ве. 

У Бе ла ру сі яны па жа ні лі ся, 

з'я віў ся я, але по тым баць кі 

вы ра шы лі пе ра ехаць у Га-

ну, та му што та ту пра па на-

ва лі ра бо ту га лоў на га ўра ча. 

У той час за меж ная аду-

ка цыя вель мі ца ні ла ся, ды 

і ў цэ лым пра фе сія ўра ча 

бы ла вель мі прэ стыж ная, 

та му што ад спя ко ты і ан ты-

са ні та рыі ў Аф ры цы вель мі 

шмат хва роб.

— Што вы па мя та е це са 

свай го дзя цін ства ў Га не?

— Мы пры еха лі ту ды, ка лі 

мне быў год, у тры я па чаў 

ха дзіць у шко лу, гэ та нар-

маль ная прак ты ка для ўсіх 

мяс цо вых дзя цей. Мы ву чы лі 

ал фа віт, ліч бы, на пэў на, гэ та 

больш па доб на на наш дзі ця-

чы сад. Доб ра за пом ні ла ся 

тое, што пі лі ва ду з цэ ла фа-

на вых па ке таў, та му што з 

плас ты кам там бы лі праб-

ле мы. Мы з баць ка мі жы лі 

ў ад на па вяр хо вым до ме, у 

Га не заў сё ды вель мі го ра ча, 

та му ў ха це быў кан ды цы я-

нер. Кож ную ра ні цу баць ка 

ха дзіў і вы кід ваў змей з-пад 

бал ко на, та му што ўсе яны 

сцяг ва лі ся да віль га ці і хо ла-

ду. Мо жа, на ват ад туль у мя-

не з'я ві ла ся вя ліз ная бо язь 

змей — ба ю ся на ват тых, з 

які мі пра па ну юць сфа та гра-

фа вац ца ў пар ку. Не як па-

ба чыў яе за метр ад ся бе — 

ду маў, стра чу пры том насць. 

Ма ма рас каз ва ла, што ў Га-

не су ты ка ла ся з адзі най цяж-

кас цю — ад сут нас цю ма лоч-

ных пра дук таў, але іс на ва лі 

і свае пе ра ва гі, на прык лад, 

са да ві на, якую нель га бы ло ў 

той час знай сці ў Бе ла ру сі.

— На якой мо ве вы раз-

маў ля лі ў Га не?

— На анг лій скай, хоць там 

шмат мяс цо вых моў, дыя лек-

таў. Ма ма ка за ла, што вы ву-

чыць іх вель мі скла да на. Рус-

кай у дзя цін стве я яшчэ не 

ве даў, мая пер шая мо ва — 

анг лій ская. Ка лі мы вяр ну-

лі ся ў Бе ла русь, паў ста ла 

праб ле ма са шко лай, та ды ж 

не бы ло спе цы я лі за ва ных 

уста ноў, дзе ўсе прад ме ты 

вы кла да юць на анг лій скай. 

Праз гэ та я пра вёў ліш ні год 

у сад ку, дзе мя не мэ та на кі-

ра ва на ву чы лі рус кай мо ве. 

Ма ма ўсім прос та за ба ра ні ла 

раз маў ляць са мной на анг-

лій скай.

У Га не я вы лу чаў ся, там 

мя не на зы ва лі бе лым, та му 

што я быў са мы свет лы. Для 

іх гэ та бы ло ў на ві ну, та ды 

там су стра ка ла ся ма ла еў-

ра пей цаў. А ка лі мы вяр ну лі-

ся ў Свет ла горск, для мяс цо-

вых, на ад ва рот, я зда ваў ся 

ўжо за над та цём ны.

— Пас ля пе ра ез ду ў Бе-

ла русь на ра дзі му баць кі 

вы не вяр та лі ся?

— Не, хоць ве даю, што 

сва я кі за пра ша лі, але яны 

са мі раз' еха лі ся — хто ў 

ЗША, хто ў Анг лію. У сва я коў 

пад Лон да нам гас ця ва ла мая 

сяст ра, там ёсць ра ён, дзе 

па ся лі ла ся шмат ура джэн цаў 

Га ны, яна ме ла зно сі ны з імі, 

ха дзі ла ў мяс цо вую царк ву і 

ска за ла, што гэ та зу сім ін шы 

свет, вель мі ці ка вы.

— Адап та вац ца ў Свет ла-

гор ску пас ля аф ры кан скай 

кра і ны бы ло скла да на?

— Не над та гэ та па мя-

таю, але ма ма ка за ла, што 

дзе ці бы лі ў шо ку, бо яны 

ледзь раз маў ля лі на рус кай, 

а я на анг лій скай, яна ча сам 

бы ла пе ра клад чы кам па між 

на мі. Кан флік таў з-за ко ле ру 

ску ры не бы ло, яны з'я ві лі ся 

са ста лен нем. Ка лі ку дысь-

ці вы хо джу, вя до ма, мож на 

па чуць шмат ча го ў свой 

ад рас, але я ста ра юся аб-

стра га вац ца, не рэ ага ваць 

на аб ра зы: ка лі лю дзям так 

ляг чэй, то ка лі лас ка.

— У Бе ла ру сі вас час та 

пры ма юць за за меж ні ка?

— Так, асаб лі ва ка лі я 

маў чу. Да мя не спра бу юць 

звяр нуц ца на ла ма най анг-

лій скай, а ка лі я ад каз ваю 

на рус кай, уз ні кае не вя лі кі 

шок. Бы ва юць та кія кур' ё-

зы, гэ та нар маль на, я і сам 

з гэ та га смя ю ся. Ад чу ваю 

ся бе бе ла ру сам, та му што 

ўсё свя до мае жыц цё пра-

жыў тут, ву чыў ся ў шко ле, 

упер шы ню прый шоў у бас-

кет боль ную сек цыю.

— Рас ка жы це пра пе ры-

яд жыц ця ў Ра сіі, ку ды вы 

пе ра еха лі ў до сыць юным 

уз рос це.

— Мне бы ло 14 га доў, на 

той мо мант у Ра сію час та за-

пра ша лі бе ла рус кіх хлоп цаў, 

да мя не ўжо з'е ха ла па ру ча-

ла век. На пэў на, за ўва жы лі 

мя не як перс пек тыў на га на 

ней кім між на род ным тур ні-

ры. Вый шлі на ма му, пра па-

на ва лі пе ра ехаць у шко лу-ін-

тэр нат у Санкт-Пе цяр бург. 

На той мо мант мы ду ма лі, 

што так бу дзе лепш, на пэў-

на, яно на са май спра ве 

так і атры ма ла ся. Ка лі б я 

не пе ра ехаў, то не быў бы 

ця пер тым, хто я ёсць. Пас-

ля Пі це ра мя не за пра сі лі ў 

«Хім кі», там пра вёў дзевяць 

га доў, па чы на ю чы з са ма-

га ні зу, дай шоў да га лоў най 

ка ман ды. У асноў най ка-

ман дзе атрым лі ваў ня шмат 

гуль ня во га ча су, та му па чаў 

раз гля даць ін шыя ва ры ян-

ты. З ча сам пе рай шоў у 

мас коў скае «Ды на ма», але 

клуб за крыў ся з-за фі нан са-

вых праб лем, по тым бы лі ка-

ман да ў Яра слаў лі і клуб пад 

Крас на да рам. Са мым яр кім 

мо ман там з гэ та га пе ры я-

ду кар' е ры, ма быць, бы ла 

гуль ня ў асноў най ка ман дзе 

«Хі мак». Для мя не гэ та бы-

ло штось ці не звы чай нае, та-

му што та ды там ужо гу ля лі 

май стры су свет на га ўзроў-

ню, якія вы сту па лі за на-

цы я наль ныя збор ныя сва іх 

кра ін, хтось ці ра ней гу ляў у 

най мац ней шай лі зе — NBА. 

Ад іх хут ка сцяў і шпар кас-

ці мыс лен ня на трэ ні роў ках 

спа чат ку кру жы ла ся га ла ва, 

дзесь ці не па спя ваў ра зу-

мець, але гля дзеў, ву чыў ся 

і з ча сам уцяг нуў ся. Гэ та быў 

вель мі доб ры во пыт.

— Якія ва ры ян ты пра ця-

гу кар' е ры ўзні ка лі пас ля 

Крас на да ра?

— З'я ві ла ся па ру ва ры ян-

таў у Ра сіі, але гэ та бы ло да-

лё ка тэ ры та ры яль на, па ся-

мей ных аб ста ві нах я шу каў 

што-не будзь блі жэй шае да 

ха ты. Паз ней ся бар па клі каў 

мя не ў Ма гі лёў, ска заў, што 

тут змя ня ец ца кі раў ніц тва, 

бу дзе но вы трэ нер — Анд-

рэй Кры ва нос. Даў мне яго 

ну мар тэ ле фо на, мы па гу-

та ры лі, і гэ та ака заў ся ідэа-

льны ва ры янт. Так атры ма-

ла ся, што ў «Ба рыс фе не» 

я ўжо трэ ці год. Клуб па чаў 

раз ві вац ца, сё ле та мы за-

яві лі ся ў Еў ра ку бак і Еў ра-

зій скую лі гу. Гэ та да во лі 

доб рыя тур ні ры, у якіх мож-

на і па гу ляць, і атры маць 

во пыт.

— На той мо мант вяр-

тан не ў бе ла рус кі клуб — 

гэ та крок на зад у ва шай 

кар' е ры?

— Мно гія сяб ры з Ра сіі 

ста ві лі ся скеп тыч на, ка за-

лі, маў ляў, чэм пі я нат Бе-

ла ру сі — гэ та што на огул? 

І больш на строй ва лі мя не 

на тое, каб за стац ца ў Ра сіі. 

А ця пер яны здзіў ле ны. Не 

ду ма лі, што та ко га ўзроў ню 

спа бор ніц твы бу дуць пра хо-

дзіць тут. Сам я так са ма не 

шка дую, што пры няў та ды 

та кое ра шэн не.

— На коль кі па пу ляр ны 

ў Ма гі лё ве бас кет бол?

— Са з'яў лен нем у клу-

бе РR-ме не джа ра на гуль ні 

па ча ло пры хо дзіць знач на 

больш лю дзей, з'я ві лі ся 

шоу-пра гра ма, ды джэй, 

гру па пад трым кі, кон кур сы 

ў пе ра пын ках, за баў кі для 

дзя цей. На коль кі я ве даю, 

у нас са мая вы со кая на-

вед валь насць у чэм пі я на-

це Бе ла ру сі, на рэй тын га-

выя гуль ні пры хо дзіць ка ля 

850 ча ла век, на фі на ле 

бы ло ка ля ты ся чы ба лель-

шчы каў.

— Ня даў на ФІ БА афі цый-

на да зво лі ла вам гу ляць за 

збор ную Бе ла ру сі...

— Гуль цы, якія не ма юць 

пра ва вы сту паць за на цы я-

наль ную збор ную, лі чац ца 

на пля цоў цы ле гі я не ра мі, 

ка лі гу ля юць за клуб, хоць 

і на ра дзі лі ся ў Бе ла ру сі. 

Та кое ра шэн не ў пер шую 

чар гу да зво лі ла мне мець 

больш гуль ня во га ча су. Ка-

лі ра ней у ся рэд нім я пра во-

дзіў на пля цоў цы 4—5 хві лін, 

то ця пер 16—18, а з са мы мі 

моц ны мі са пер ні ка мі на огул 

ка ля 36 хві лін. Да та го ж я з 

за да валь нен нем бы па гу ляў 

за збор ную Бе ла ру сі.

— Пра што вы ма ры це ў 

спар тыў ным пла не?

— Ха це ла ся б тра піць у 

на цы я наль ную збор ную, раз 

з'я ві ла ся та кая маг чы масць, 

і з ёй вы сту паць не толь кі 

ў ад бо рач ных эта пах, якія 

пра хо дзяць на чэм пі я на тах 

Еў ро пы, све ту і Алім пій скіх 

гуль нях. Што да ты чыц ца 

клу ба, то, вя до ма, ха це ла ся 

б вый граць чэм пі я нат, а так-

са ма ку бак кра і ны, ды і на 

еў ра пей скай арэ не не прос-

та гу ляць ад бор, але і паў-

на вар тас на ўдзель ні чаць у 

гру па вых эта пах, та му што 

гэ та зу сім ін шы бас кет бол.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та прэс-служ бы 

БК «Ба рыс фен».

Мінск — Ма гі лёў — Мінск.

Бен джа мін-Па вел ДУ ДУ:

«У ГА НЕ МЯ НЕ НА ЗЫ ВА ЛІ БЕ ЛЫМ»
Бе ла рус, яко га на ра дзі ме час цей пры ма юць за за меж ні ка, 

рас каз вае пра жыц цё ў Аф ры цы і сваю бас кет боль ную кар' е ру

«Ма ма ўсім прос та 
за ба ра ні ла раз маў ляць 
са мной на анг лій скай».

«Ад чу ваю ся бе 
бе ла ру сам, та му што ўсё 
свя до мае жыц цё пра жыў 
тут, ву чыў ся ў шко ле, 
упер шы ню прый шоў 
у бас кет боль ную 
сек цыю».

Ця пер Бен джа мін-Па вел Ду ду — бас кет ба ліст 

ма гі лёў ска га «Ба рыс фе на». Яго не ты по вае 

імя тлу ма чыц ца па хо джан нем: ма ма Бе на — 

бе ла рус ка, та та — ура джэ нец Га ны. Пас ля 

на ра джэн ня пер шын ца сям'я Ду ду пе ра еха ла 

ў Га ну, але праз пяць га доў Бен джа мін ра зам 

з ма май і сяст рой вяр нуў ся ў Бе ла русь. 

У Свет ла гор ску ён па чаў зай мац ца бас кет бо лам, 

не ўза ба ве перс пек тыў на га юна га гуль ца за ўва жы лі 

се лек цы я не ры з Ра сіі і пра па на ва лі па спра ба ваць 

свае сі лы там.


