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На шы вес ля ры ста лі 

са праўд ны мі тры-

ум фа та ра мі ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў, на іх 

ра хун ку дзе сяць ме да-

лёў, пяць з іх — за ла-

тыя. Воль га Ху дзен ка 

ста ла ўла даль ні цай 

дзвюх уз на га род вы-

шэй шай про бы, а акра-

мя гэ та га, ся рэб ра ным 

і брон за вым пры зё рам 

тур ні ру. Та кі вы нік 

важ ны асаб лі ва ця пер, 

за паў та ра ме ся ца да 

лі цэн зій на га чэм пі я-

на ту све ту, дзе ста не 

зра зу ме ла, ці вы сту-

піць Воль га на трэ цяй 

для ся бе Алім пі я дзе.

Пас ля тыд нё ва га ад па-

чын ку дзяў чы на зноў дня мі 

зні кае на вяс ляр ным ка на-

ле ў Го ме лі, тут спартсме-

ны, не звяр та ю чы ўва гі на 

даждж лі вае на двор'е і моц-

ны ве цер, ад пра цоў ва юць 

па дзве трэ ні роў кі ў дзень. 

У пе ра пын ку па між імі Воль-

га рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» пра свой зві ліс ты 

шлях у спор це і пра тое, як 

маг ла вы рас ці чэм пі ён ка па 

вес ла ван ні ў мес цы, дзе ня-

ма ні вод на га ва да ёма.

«На фі ні шы 
ска ла на ла ся ва да»

— Вя до ма, пач нём з 

ва ша га па спя хо ва га вы-

ступ лен ня на Еў ра пей скіх 

гуль нях у Мін ску, рас ка-

жы це, якія ўра жан ні ў вас 

у цэ лым за ста лі ся ад гэ та-

га тур ні ру?

— Гэ та бы ло вель мі маш-

таб нае ме ра пры ем ства для 

на шай кра і ны, я лі чу, што 

яно прай шло на вы со кім 

уз роў ні. Бе ла русь па ка за-

ла ся бе ва ўсёй кра се, та-

му ў да лей шым, я ду маю, 

яе бу дуць раз гля даць для 

пра вя дзен ня сур' ёз ных 

маш таб ных тур ні раў. Што 

да май го вы ступ лен ня, я, 

вя до ма, бяз мер на ра дая 

ме да лям. Нам з Ма ры най 

Літ він чук (дзяўчаты разам 

на фота) ледзь не па шан-

ца ва ла ў бай дар цы двой цы 

на 200 мет раў. Лі та раль на 

пе рад за ез дам па чаў ся са-

праўд ны шторм: шква ліс-

ты ве цер з даж джом. Мы 

да апош ня га спа дзя ва лі ся, 

што за езд ад ме няць. Са 

стар ту не тра пі лі ў гра бок, 

але, дзя куй бо гу, за ва я ва лі 

«брон зу». У цэ лым, я лі чу, 

што мы год на прад ста ві лі 

сваю кра і ну — з шас ці дыс-

цып лін узя лі пяць ме да лёў. 

Ка ман да бы ла мак сі маль на 

га то вая, мы ра зу ме лі, што 

ўся кра і на бу дзе гля дзець 

на нас, як на фа ва ры таў, та-

му бы ло яшчэ і хва лю ю ча. 

Да та го ж на тры бу нах бы лі 

ма ма, свая кі, сяб ры і зна ё-

мыя з май го го ра да. Ма ма 

па тэ ле ві за ры на ват ні ко лі 

не гля дзіць мае гон кі, та-

му што вель мі пе ра жы вае, 

хва лю ец ца. Гэ та для яе быў 

пер шы раз не па срэд на на 

ка на ле. На па пя рэд ніх за ез-

дах яна вы бя га ла з тры бун, 

на столь кі не маг ла ся бе 

кант ра ля ваць. Але ў пла не 

пад трым кі я яшчэ не ад чу-

ва ла та ко га па то ку сіл, мне 

зда ва ла ся, што на фі ні шы 

ска ла на ла ся ва да.

— Да та кіх скла да ных 

умоў на двор'я вы бы лі га-

то выя?

— Зразумела, ве да ем, 

што наш ка нал раз ме шча-

ны ў та кім мес цы, дзе ўмо вы 

мо гуць быць роз ныя, трэ нер 

нас да гэ та га пад во дзіў. Мы 

рых та ва лі ся да Еў ра пей скіх 

гуль няў у Пар ту га ліі, ка ля 

акі я на. Там дзьму ла кож ны 

дзень, кож ную га дзі ну.

— Ве даю, што вам не 

ўда ло ся па бы ваць на цы-

ры мо ніі ад крыц ця Гуль-

няў.

— Так, бо мы за яз джа лі 

ў Вёс ку спарт сме наў толь кі 

22 чэр ве ня, а вось на цы-

ры мо нію за крыц ця сха дзілі. 

Я ўдзель ні ча ла ў дзвюх 

Алім пі я дах, у Еў ра пей скіх 

гуль нях у Ба ку, але ні ра зу 

не бы ла ні на ад ной з цы-

ры мо ній, так што для мя не 

гэ та ўпер шы ню. Та кі та бун 

му ра шак па це ле пра бег, ка-

лі вы хо дзі ла на ша ка ман да, 

увесь ста ды ён апла дзі ра ваў 

сто я чы. Гэ та не вы моў ныя 

эмо цыі.

— Вы ад зна ча лі, што не 

надта свят ка ва лі свае пе-

ра мо гі.

— На ця пе раш нім эта-

пе ра зу ме ем, што вы сту пі-

лі доб ра, але праз паў та ра 

ме ся ца спа бор ніц твы больш 

сур' ёз ныя — лі цэн зій ны чэм-

пі я нат све ту, дзе мы па він ны 

ўзяць мак сі маль ную коль-

касць пу цё вак для та го, 

каб як ма га лепш прад ста-

віць кра і ну на Алім пі я дзе ў 

Токіа.

«На мі ру хае 
алім пій скае 
«зо ла та»

— Вы з 2013 го да не вы-

сту па лі ра зам з Ма ры най 

Літ він чук у двой цы, з чым 

гэ та бы ло звя за на?

— На той мо мант, мо жа, 

я яшчэ бы ла ма ла дая, тэх-

ніч ныя на шы маг чы мас ці не 

су па да лі, Ма ры на бы ла ўжо 

вы шэй уз роў нем. Маг чы ма, 

нам абедз вюм ча гось ці не 

ха па ла. У нас быў вы нік, але 

не бы ло ста біль нас ці. Ма ры-

на вы ра шы ла па спра ба ваць 

двой ку з ін шы мі дзяў ча та мі. 

А пас ля та го як яна вяр ну ла-

ся ў спорт пас ля на ра джэн-

ня дзі ця ці, мы зноў па спра-

ба ва лі сес ці ра зам. Пер шы 

старт у двух сот цы ле тась 

атры маў ся не вель мі ўда лы, 

але вы ра шы лі, што трэ ба 

па пра ца ваць яшчэ. Вы сту-

пі лі пер шы раз за шэсць га-

доў на 500 мет раў і вый гра-

лі этап Куб ка све ту. Па ча лі 

ад на ад ну ад чу ваць, гэ та 

вель мі важ на ў ка манд ным 

экі па жы.

— На коль кі скла да на 

па да браць са бе парт нё ра 

ў вес ла ван ні?

— У пер шую чар гу лю дзі 

па він ны су па даць па тэх ні-

цы, по тым па сі ла вых якас-

цях і па ма не ры пра хо джан-

ня дыс тан цыі. Яны па він ны 

ехаць пры клад на на ад ным 

уз роў ні і пра хо дзіць ад ноль-

ка вую пад рых тоў ку.

— Якія дыс тан цыі па-

да ба юц ца вам больш за 

ўсё?

— На трэ ні роў цы «лю бі-

мая» — 5 кіламетраў. Скла-

да на мне яна да ец ца, але 

пры хо дзіц ца пе ра адоль ваць 

ся бе для фі зіч на га раз віц-

ця. А на са май спра ве, мая 

лю бі мая дыс тан цыя — гэ та 

500 мет раў — і ў двой цы, 

і ў чац вёр цы, і ў адзі ноч цы. 

200 мет раў так са ма па да ба-

ец ца, але па куль мне кры ху 

не ха пае стар та вай хут ка сці. 

Я пра цую над гэ тым.

— Вес ла ван не — фі зіч-

на адзін з са мых цяж кіх 

ві даў спор ту. Што да па-

ма гае вам пе ра адоль ваць 

вар' яц кія на груз кі кож ны 

дзень?

— Са праў ды, вес ла ван не 

мож на на зваць уні вер саль-

ным ві дам спор ту, та му што 

ў ім спа лу ча ец ца сі ла, ця-

га ві тасць і цяр пен не. Вяс-

ляр па ві нен умець пла ваць, 

ска каць, вы кон ваць сі ла-

вую ра бо ту і на ват на лы-

жах ез дзіць. Што да ты чыц-

ца што дзён най ма ты ва цыі, 

я ду маю, кож ны спарт смен 

ад ка жа вам, што на мі ру-

хае алім пій скае «зо ла та». 

Ад Алім пі я ды да Алім пі я ды 

ты толь кі гэ тым і жы веш. 

У мя не ўжо прой дзе на двое 

Гуль няў, а ней кая не да вы ка-

за насць за ста ец ца. Крыўд-

ная «брон за» ў Рыа... Мне 

зда ва ла ся, мы бы лі га то выя 

на боль шае, але з-за вя до-

май усім сі туа цыі са зняц-

цем прак тыч на ўсёй на шай 

ка ман ды, умо вы там бы лі 

скла да ныя. Гэ та ад бі ла ся на 

на шым вы ні ку. Ця пер на мі 

ру хае яшчэ і тое, што хо чац-

ца да ка заць: мы са праў ды 

вар тыя больш сур' ёз ных 

уз на га род ва ўсіх экі па жах. 

Кож ны дзень ты вы хо дзіш 

і ра зу ме еш, што аба вя за-

ны, па ві нен у пер шую чар-

гу сам са ма сцвер дзіц ца і 

да ка заць род ным, бліз кім, 

трэ не ру, што год ны гэ тых 

уз на га род.

— Ду ма е це, ка лі ў То кіа 

вый гра е це «зо ла та», спы-

ні це ся?

— Не, я яшчэ не хут ка 

спы ню ся. Але пе ра пы нак, 

хоць бы ў го дзік, ха це ла б 

зра біць, та му што тры алім-

пій скія цык лы — гэ та сур' ёз-

на. Па трэ бен ад па чы нак.

— Эма цы я наль на бы-

вае цяж ка, ад вас жа па-

ста ян на ча ка юць доб ра га 

вы ні ку?

— Я ста ра юся пра гэ та 

ўво гу ле не ду маць, та му што 

гэ та са праў ды за га няе. Для 

мя не га лоў нае — устаць і 

па ка заць тое, на што я 

здоль ная.

— На Еў ра пей скіх гуль-

нях вы вый гра лі ў алім пій-

скай чэм пі ён кі, гэ та дае 

да дат ко вую ўпэў не насць 

пе рад лі цэн зій ным чэм пія-

на там све ту?

— Да ну та Ко зак — пя ці-

ра зо вая чэм пі ён ка Алім пій-

скіх гуль няў, на між на род-

ных стар тах у адзі ноч цы 

да гэ та га яна прай гра ла, 

на пэў на, толь кі ад ной чы, 

у 2011 го дзе. Мне заў сё ды 

зда ва ла ся, што яна як ро-

бат — не пе ра мож ная. Ле-

тась, ка лі я ста ла з ёй у адзін 

за езд, ра зу ме ла, што не ма-

гу ў яе вый граць, не ўяў ля ла, 

што мне трэ ба зра біць для 

гэ та га, над чым пра ца ваць. 

І вось па пра ца ваў шы яшчэ 

га док, я зра зу ме ла, што з ёй 

мож на зма гац ца. Але ця пер 

я вый гра ла ў ся бе до ма, а ў 

жніў ні мы бу дзем спа бор ні-

чаць у яе до ма.

«Я бы ла 
та кая сла бая, 
ня зграб ная, 
ня ўстой лі вая»

— Вы на ра дзі лі ся ў Хой-

ні ках, там раз ві та вес ла-

ван не?

— Ды вы што, у нас ня-

ма ні ад на го ва да ёма, мо-

жа, толь кі ма лень кае ба-

ло та. Я зай ма ла ся лёг кай 

ат ле ты кай, як усе школь ні-

кі, а ў адзін мо мант хтось-

ці вы зна чыў, што ў мя не 

шы ро кія пле чы, зна чыць, 

тэр мі но ва трэ ба іс ці ў вес-

ла ван не. У Хой ні кі пры ехаў 

мой пер шы трэ нер — Мі хаіл 

Кан стан ці на віч Азём ша — 

і за браў мя не ў Ма зыр скае 

ву чы лі шча алім пій ска га рэ-

зер ву. Не ве даю, што ён 

ува мне раз гле дзеў, я бы ла 

та кая сла бая, ня зграб ная, 

няўстой лі вая, вы ва роч ва ла-

ся раз за ра зам. На столь кі ў 

мя не пер ша па чат ко ва ні чо га 

не атрым лі ва ла ся. Тэ ле фа-

на ва ла, скар дзі ла ся ма ме, 

ды і пер ша па чат ко ва не ха-

це ла ехаць у Ма зыр, але 

мя не ўсе сва я кі ўга вор ва лі, 

пе ра кон ва лі, што гэ та, маг-

чы ма, мой адзі ны шанц, каб 

з'е хаць з Хой ні каў і да сяг-

нуць ча гось ці ў гэ тым жыц ці. 

На пэў на, на той мо мант гэ-

та са праў ды бы ло так. А як 

толь кі пай шлі ма лень кія пе-

ра мо гі, мя не ўсё гэ та за цяг-

ну ла, я лю бы мі спо са ба мі, 

за лю быя ні тач кі ха па ла ся, 

толь кі каб за стац ца ў гэ тым 

ві дзе спор ту.

— А пер шыя пос пе хі 

прый шлі хут ка?

— Я па ча ла зай мац ца 

вес ла ван нем у 14 га доў, 

у 18 вый гра ла юні ёр скі чэм-

пі я нат Еў ро пы ў адзі ноч цы 

на 1000 мет раў і 500 мет раў. 

У 2009 го дзе па сту пі ла ва 

ўні вер сі тэт і пе рай шла трэ-

ні ра вац ца да свай го ця пе-

раш ня га трэ не ра Ге на дзя 

Мі ка ла е ві ча Га ліц ка га. Лі-

та раль на праз год на бра ла 

вель мі доб рую фор му, маг-

чы ма, пад рас ла, па ра зум-

не ла, па ду жэ ла фі зіч на. Ге-

надзь Мі ка ла е віч на кі ра ваў 

мя не ў па трэб нае рэ чы шча. 

А пер шым па спя хо вым го-

дам у да рос лых спа бор ніц-

твах для мя не стаў 2011-ы.

— Што для вас зна чыць 

пе ра мо га сён ня?

— Для мя не гэ та не 

прос та ме даль. На ўрад ці 

які-не будзь спарт смен, па-

ды ма ю чы ся на п'е дэс тал, 

ус па мі нае, як яму гэ та ўсё 

да ва ла ся, усве дам лен не 

пры хо дзіць праз ней кі час. 

Гэ та слё зы, пот, гэ та нер-

вы, ня ўда чы. Бо на са май 

спра ве ня ма ні я кай пра мой, 

шлях спарт сме на на столь кі 

зві ліс ты... Прос та му ча ла ве-

ку цяж ка зра зу мець, што пе-

ра жы вае спарт смен пад час 

што дзён ных зня сіль ва ю чых 

трэ ні ро вак. Асаб лі ва ў та кія 

сур' ёз ныя га ды, як ця пер, у 

пе рад алім пій скія. Та му для 

мя не пе ра мо га — гэ та перш 

за ўсё са ма рэа лі за цыя, на-

го да да ка заць трэ не ру, род-

ным, бліз кім, што ў ця бе не 

дар ма ўкла да юць сі лы. Ка лі 

ты ста іш, раз вя ва ец ца твой 

сцяг, іг рае гімн — гэ та прос-

та не вы моў ныя ад чу ван ні. 

Дай бог кож на му спарт сме-

ну гэ та ад чуць.

— Вам 27, а за пля чы ма 

ўжо дзве Алім пі я ды...

— У Лон дан я тра пі ла ў 

20, гэ та ўзро вень. Ат мас-

фе ру та ды асаб лі ва не ад-

чу ла, та му што мы жы лі за 

30 кіламетраў ад го ра да, 

не ў алім пій скай вёс цы. 

Што да ты чыц ца Рыа, мы з 

дзяў ча та мі пры еха лі ту ды 

ўча ты рох, на ват без свай го 

трэ не ра. Бы ло цяж ка, ра зу-

ме лі, што па він ны вы сту піць 

за ўсіх. Та му ў Бра зі ліі атры-

ма лі ся не зра зу ме лыя гон кі, 

з не зра зу ме лы мі эмо цы я мі. 

— Які ад бі так на клад-

вае пра фе сій ны спорт на 

ва ша жыц цё?

— Пра фе сій ны спорт мя-

не вель мі моц на за гар та ваў 

як асо бу, вы ха ваў. У кож на-

га спарт сме на не заў сё ды 

бы ва юць пе ра мо гі, ча сам, 

вель мі цяж ка, але ка лі шчы-

ра, без яго я на огул ся бе не 

ўяў ляю. На ват на ад па чын-

ку заў сё ды ўмуд ра ю ся пай-

сці на ва ду. Да та ко га ла ду 

жыц ця пры вы ка еш, гэ та ста-

но віц ца ўжо нар маль ным.

— Што за хап ляе вас па-

за спор там?

— Люб лю чы таць. Ад даю 

пе ра ва гу лі та ра ту ры для 

спарт сме наў і бія гра фі ям. 

Спра бую вы ву чаць анг лій-

скую мо ву.

— Чыя бія гра фія вас 

ура зі ла больш за ўсё?

— Бір гіт Фі шэр — са-

мая ты ту ла ва ная ня мец кая 

спарт смен ка ў вес ла ван ні. 

Я ёю заў сё ды за хап ля ла-

ся, для мя не гэ та эта лон і 

прык лад для пе рай ман ня. 

Як ча ла век і спарт смен ка 

яна мя не вель мі ма ты вуе, 

та му што Бір гіт па ча ла вый-

гра ваць з 18 га доў і бу ду чы 

ў 50-га до вым уз рос це, ха-

це ла вяр нуц ца ў спорт, каб 

вы сту піць на Алім пі я дзе ў 

Бра зі ліі. Ня мец кія ўра чы не 

да пус ці лі яе па ста не зда-

роўя, але, ду маю, яна па ка-

за ла б ня дрэн ны вы нік там і 

маг чы ма на ват мне ўда ло ся 

б па спа бор ні чаць са сва ім 

ку мі рам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

г. Гомель.

Воль га ХУ ДЗЕН КА:
«Я ЯШЧЭ НЕ ХУТ КА СПЫ НЮ СЯ»

Пра слё зы, пот і пе ра мо гі са ма га бе ла рус ка га ві ду спор ту

Вольга наперадзе.


