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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

Да стар ту Алім пій скіх гуль-

няў у То кіа за ста ло ся менш 

за год. Ува га да га лоў ных 

стар таў ужо пя ці год кі бу дзе 

ка ла саль ная. «Звяз да» зна ё-

міць сва іх чы та чоў са спарт-

сме на мі, за які мі на ступ ным 

ле там, за та іў шы ды хан не, 

бу дзе са чыць уся Бе ла русь і 

ўвесь свет.

Пе ра ліч ваць усе да сяг нен ні 

Ма ры ны Літ він чук мож на бяс кон-

ца: брон за вы пры зёр Алім пій скіх 

гуль няў у Рыа і Лон да не, трох ра-

зо вая пе ра мож ні ца Еў ра пей скіх 

гуль няў, шмат ра зо вая чэм пі ён ка 

све ту і Еўро пы ў вес ла ван ні на 

бай дар ках. І са мае га лоў нае — ма-

ла дая ма ма і жон ка алім пій ска га 

чэм пі ё на Ар ту ра Літ він чу ка. Свой 

не ве ра год ны лёс дзяў чы на з вёс-

кі Сот ні чы Го мель скай воб лас ці 

ства ры ла са ма, дзя ку ю чы баць-

кам і свай му ха рак та ру.

— Ма ры на, на пэў на сён няш-

ні ўні каль ны пе ры яд для спор-

ту даў маг чы масць інакш па гля-

дзець на мно гія рэ чы?

— Ка неш не, ня звык ла столь кі 

ча су не вы сту паць, пе ра нос Алім-

пій скіх гуль няў уво гу ле нон сэнс, 

але дзя ку ю чы гэ тым аб ста ві нам 

я на рэш це змаг ла больш ува гі 

ўдзя ліць сям'і, сы ну. Ужо прай шло 

шмат ча су пас ля ад ме ны ўсіх спа-

бор ніц тваў, эмо цыі су па ко і лі ся. Та-

му гэ тая сі ту а цыя ўспры ма ец ца як 

звык лая. У мя не толь кі скон чыў ся 

ад па чы нак, па чаў ся трэ ні ро вач ны 

збор. Та му ўжо не ду маю аб тым, 

што маг ло б быць, а імк ну ся да 

та го, што бу дзе.

— Як спра вы з ля чэн нем ва-

шых пля чэй?

— Пе ра нос Алім пій скіх гуль-

няў і ін шых спа бор ніц тваў ака-

заў ся да рэ чы. Я за ня ла ся сва ім 

зда роў ем, вы пра ві ла сваю веч ную 

праб ле му з пля ча мі, прай шла курс 

ля чэн ня ў Рэс пуб лі кан скім на ву ко-

ва-прак тыч ным цэнт ры спор ту. І 

за раз пле чы мя не не тур бу юць, 

пад час трэ ні ро вак ня ма ні бо лю, 

ні не пры ем ных ад чу ван няў. Уво гу-

ле пле чы і спі на — сла бае мес ца 

ў вес ля роў. Але ў вес ла ван ні на 

бай дар ках ня ма скрыў лен ня па-

зва ноч ні ка і, як след, асі мет рыі 

це ла.

— А ад ме на чэм пі я на ту Еў-

ро пы ста ла для вас дрэн най на-

ві ной?

— Ка лі б ён па ві нен быў прай сці 

ў лі пе ні ці жніў ні, я б за сму ці ла ся. 

Мы б мэ та на кі ра ва на рых та ва лі ся, 

каб доб ра там вы сту піць. Ад нак 

чэм пі я нат быў за пла на ва ны на 

каст рыч нік. У гэ ты ме сяц мы ўжо 

па чы на ем но вы цыкл пад рых тоў кі 

і ма ем на мэ це вы дат на пад рых-

та вац ца да га лоў ных стар таў ужо 

пя ці год кі — Алім пій скіх гуль няў у 

То кіа.

— Дзіў на бы ло вы сту паць на 

чэм пі я на це Бе ла ру сі без гле да-

чоў на тры бу нах?

— На шы спа бор ніц твы ўво гу ле 

не мо гуць па хва ліц ца вя лі кай коль-

кас цю ама та раў на тры бу нах. За 

вы клю чэн нем Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да, ка лі за вы ступ лен ня мі 

са чы ла шмат лю дзей, што бы ло 

вель мі пры ем на. Ка лі едзеш па 

вод най да рож цы, не чу ваць, што 

ад бы ва ец ца на бе ра зе. Та му я не 

звяр таю ўва гі на тры бу ны, для мя-

не гэ та не вель мі важ на.

— Ма ры на, вы ўжо вы сту па-

лі на вяс ляр ным ка на ле ў То кіа, 

дзе бу дуць пра хо дзіць алім пій-

скія спа бор ніц твы. Якое ўра жан-

не ад яго за ста ло ся?

— У цэ лым мне спа да ба ла ся. 

Адзі ны мі нус — у аква то рыі шмат 

рыб, якія вы скок ва юць і па па да-

юць пад вяс ло. Мне спа да ба ла ся, 

што амаль не ад чу ва ец ца хва ля. 

Япон цы ад каз ныя і ўваж лі выя лю-

дзі, і я ўпэў не на, што яны вы пра-

вяць усе ню ан сы і ўсё бу дзе доб ра. 

На тых тэс та вых спа бор ніц твах да 

Алім пій скіх гуль няў я за ва я ва ла 

тры за ла тыя ме да лі. Та му ма гу 

ска заць, што гэ та шчас лі вы ка нал. 

Дай бо жа, каб ён быў та кім жа і ў 

на ступ ным го дзе.

— Ма ры на, лі чыц ца, што ка лі 

муж і жон ка зай ма юц ца агуль-

най спра вай, гэ та мо жа на нес ці 

шко ду ад но сі нам. Але ваш муж 

Ар тур — алім пій скі чэм пі ён па 

вес ла ван ні на бай дар цы. Атрым-

лі ва ец ца, та кое мер ка ван не — 

стэ рэа тып?

— Аб са лют ны стэ рэа тып, ці 

спарт сме наў гэ та прос та не да ты-

чыц ца. Ні хто не зра зу мее спарт-

сме на так, як ін шы спарт смен. Мой 

муж скон чыў кар' е ру ў 2013 го дзе. 

Але ён заў сё ды мя не пад трым лі-

вае, пры сут ні чае на ма іх трэ ні роў-

ках. Ка лі з на мі на спа бор ніц твы 

ез дзіць сын, Ар тур поў нас цю бя рэ 

на ся бе кло пат аб дзі ця ці. Мой муж 

вый граў га лоў ныя стар ты ў све-

це і ў жыц ці кож на га спарт сме на. 

І ён як ні хто ін шы ве дае, якая гэ-

та ка ла саль ная пра ца і як што раз 

трэ ба пе ра адоль ваць са мо га ся бе. 

Яго пад каз кі, цяр пен не да юць мне 

да дат ко выя сі лы, ад кры ва юць во-

чы на мно гія рэ чы. Ча сам ён лепш 

ба чыць, дзе мне трэ ба пры клас-

ці больш на ма ган няў, а дзе вар та 

кры ху спы ніц ца і пры слу хац ца да 

свай го ар га ніз ма.

— Ваш сын, гле дзя чы на 

прык лад баць коў, пра яў ляе ці-

каў насць до ло дак?

— Эль дар — са праўд ны фа нат 

ло дак, вёс лаў, ва ды, і яго ін та рэс 

толь кі рас це. Ка лі ён ра зам са 

мной на збо рах, заў сё ды пер шы 

за ла зіць у экі паж, да па ма гае мне 

на сіць вяс ло. Я не ве даю, ці пра-

цяг не ён ды нас тыю вес ля роў на 

бай дар ках. Я бы ла б не су праць, 

але пад тры маю лю быя яго жа дан ні. 

На мой по гляд, на шы дзе ці па він-

ны быць леп шыя за нас.

— Ма ры на, час та спарт смен-

кі, якія ста лі ма ма мі, за вяр ша-

юць спар тыў ную кар' е ру. Вы 

ста лі вы клю чэн нем з гэ та га пра-

ві ла. Як вам уда ец ца су мя шчаць 

спорт і ма ця рын ства?

— Спорт — мая лю бі мая ра-

бо та, і я па куль па він на доб ра 

яе вы кон ваць. Ка неш не, цяж ка 

на ўсё зна хо дзіць час. Але пры 

жа дан ні ўсё маг чы ма. Уво гу ле, 

на ра джэн не сы на мя не вель мі 

змя ні ла. Я ста ла, ма быць, больш 

муд рай, і ад на знач на больш стры-

ма най. Стаў шы ма ці, я зра зу ме-

ла, што ёсць жыц цё да ра жэй шае 

за маё і што ёсць ча ла век, яко му 

я па трэб на як ні хто ін шы. Ра ней 

у кан цы дня я маг ла ду маць аб 

сва іх трэ ні роў ках, вы ступ лен нях, 

за раз пас ля пра цоў на га дня мя-

не хва лю юць толь кі ся мей ныя 

пы тан ні. З на ра джэн нем дзі ця ці 

ў ма ёй ду шы пра чну лі ся па чуц-

ці, якія апі саць і зра зу мець мо жа 

толь кі ма ці.

— А які ваш га лоў ны прын-

цып як ма ці?

— Я не бу ду вель мі ары гі-

наль ная. Мне хо чац ца да нес ці да 

свай го сы на і за ма ца ваць у яго 

свя до мас ці, што га лоў нае ба гац-

це — тое, што ўнут ры ча ла ве ка, 

а не гро шы і ін шыя ма тэ ры яль ныя 

каш тоў нас ці.

— Вы ак тыў на ве дзя це сваю 

ста рон ку ў ін стаг ра ме, не бы ло 

ду мак за вес ці свой блог, пры-

све ча ны, на прык лад, вес ла-

ванню?

— Бы лі та кія дум кі. Вес ла ван-

ню на бай дар ках і ка ноэ па трэб на 

больш па пу ля ры за цыі. У нас вель-

мі ці ка вы і за хап ляль ны спорт, і я 

ха чу, каб як ма га больш лю дзей аб 

ім ве да лі. І, ка неш не, я па він на зра-

біць свой унё сак у гэ та, мне ёсць 

што рас ка заць. Але каб якас на 

вес ці блог, трэ ба шмат ча су і сіл. 

А я па куль за ся ро джа на на сва іх 

вы ступ лен нях і вы ні ках, та му ча су 

на гэ та ня ма. Трэ ба па ча каць.

— Ма ры на, у ад ным са сва іх 

ін тэр в'ю вы ад зна ча лі, што су-

пра цоў ні ча е це з псі хо ла гам. Псі-

ха ла гіч ная пад рых тоў ка для вас 

вель мі важ ная?

— Не з псі хо ла гам, а з псі ха тэ-

ра пеў там. Спорт ба га ты на эмо-

цыі, і мож на пры вес ці без ліч пры-

кла даў, ка лі яны пе ра шка джа лі 

спарт сме ну з ідэа льнай фі зіч най 

фор май доб ра вы сту піць. Мне спа-

кай ней і пра сцей з ча ла ве кам, які 

да па мо жа ра за брац ца з тым, што 

ў ма ёй га ла ве. Праў да, мя не кры-

ху абу рае, што мы дзе лім свай го 

псі ха тэ ра пеў та з прад стаў ні ка мі ін-

ша га ві ду спор ту. Ха це ла ся б, каб 

ён па ста ян на быў по бач. Але і так 

мы мо жам у лю бы мо мант па тэ ле-

фа на ваць і аб мер ка ваць пэў ныя 

пы тан ні.

— З Воль гай Ху дзен кай, з 

якой час цей за ўсё пе ра ма га е-

це, вы ўжо ста лі сяб роў ка мі ці 

за ста я це ся ка ле га мі?

— Мне зда ец ца, мы ўжо больш 

сяб роў кі, чым ка ле гі. Усё ж столь-

кі га доў ра зам вы сту па ем і ро бім 

агуль ную спра ву. Для агуль на га 

пос пе ху, на маю дум ку, трэ ба мець 

не толь кі адзі ную мэ ту, але і су па-

даць па жыц цё вых каш тоў нас цях, 

по гля дах на свет. І з Воль гай ме-

на ві та так і атрым лі ва ец ца.

— Га лоў ны трэ нер на цыя-

наль най збор най Ула дзі мір 

Шант ро віч не як ад зна чаў, што 

вес ля ры па він ны на трэ ні роў ках 

му чыць ся бе, каб, вы хо дзя чы з 

лод кі, па даць. Вы са праў ды так 

пра цу е це?

— А як інакш? Мы са праў ды на 

трэ ні роў ках вы ціс ка ем з ся бе ўсе 

сі лы, у лю бым спор це трэ ба так 

пра ца ваць. Інакш не маг чы ма да-

сяг нуць вы ні ку і пе ра маг чы. Але, 

сто я чы на п'е дэс та ле і слу ха ю чы 

гімн сва ёй кра і ны, ра зу ме еш, што 

ўсё бы ло пра віль на і ты зра біў усё 

маг чы мае.

— Той жа Ула дзі мір Шан та ро-

віч па раў ноў вае вес ля роў з бай-

ца мі. Тое, што ў спор це вы ба-

ец, вы даў но па ка за лі. А ў жыц ці 

баец?

— Усе пра фе сій ныя спарт сме ны 

ў жыц ці бай цы. Па-пер шае, спорт 

так вы хоў вае, ён раз ві вае ўсе бай-

цоў скія ры сы ха рак та ру. Кож ны 

спарт смен зма га ец ца за тое, каб 

яго ве да лі як моц на га, ра шу ча га 

ча ла ве ка. Па-дру гое, мы аба ра-

ня ем і го нар кра і ны. Дзя ку ю чы 

спар тыў ным да сяг нен ням, увесь 

свет ба чыць сцяг і чуе гімн кра і ны. 

А без бай цоў ска га ха рак та ру гэ та-

га да сяг нуць вель мі цяж ка.

— Ма ры на, вы ка лі-не будзь 

лі чы лі, коль кі дак лад на ў вас 

ме да лёў?

— Ра ней, ка лі яшчэ быў жы вы 

та та, ма ма на лі чы ла 200 роз ных 

уз на га род. Але бацька не дзе пра-

чы таў, што лі чыць ме да лі — дрэн-

ная пры кме та, і ма ма пе ра ста ла. Я 

на ват і не ма гу ўя віць, коль кі іх дак-

лад на, ка лек цыя вель мі вя лі кая. 

Боль шасць ме да лёў за хоў ва ец ца ў 

ма мы, част ка — у На цы я наль ным 

алім пій скім ка мі тэ це. А алім пій скія 

ме да лі і ўзна га ро ды Еў ра пей скіх 

гуль няў — у мя не.

— Вы згод ны з тым, што жа-

но чую бай дар ку-двой ку мож на 

лі чыць свое асаб лі вым брэн дам 

бе ла рус ка га спор ту?

— Мне зда ец ца, та кія ка тэ го-

рыі, як «брэнд» больш важ ныя 

для жур на ліс таў, кі раў ні коў. Мы з 

дзяў ча та мі прос та ро бім сваю ра-

бо ту, не ду ма ю чы, брэнд гэ та ці не. 

Шчы ра пры знац ца, аса біс та мне 

хо чац ца боль шай вя до мас ці для 

вес ла ван ня на бай дар ках і ка ноэ, 

каб усе лепш ве да лі, хто та кія бе-

ла рус кія дзяў ча ты. Мы для гэ та га 

ста ра ем ся не толь кі ў бай дар цы-

двой цы, але і ў чац вёр цы. Па куль 

там, ма быць, нам не ха пае ўда чы. 

Спа дзя ю ся, гэ та яшчэ ча кае нас 

у бу ду чы ні.

— Ма ры на, якім эпі зо дам у 

сва ёй кар' е ры вы га на ры це ся 

больш за усё?

— За 21 год ма ёй кар' е ры бы ло 

столь кі ўся го, што вы лу чыць неш-

та ад но не ма гу. Да ра жу і га на ру ся 

ўсім, што ў мя не бы ло. Я ні чо га 

не ха це ла б у жыц ці змя ніць, хі ба 

што на кі ра ва насць вет ру пад час 

го нак. Мае пе ра мо гі і па ра жэн ні 

зра бі лі мя не та кой, якая ёсць. І я 

ўдзяч ная лё су, што мая спар тыў-

ная кар' е ра бы ла на сы ча на роз ны-

мі мо ман та мі.

— Вы ні ко лі не ду ма лі, што 

ва ша лю боў да вес ла ван ня звя-

за на з тым, што ваш знак за дыя-

ка — ры бы?

— Маё імя Ма ры на ў пе ра кла-

дзе азна чае «мар ская» і, мне зда-

ец ца, неш та ў гэ тым ёсць. І знак 

за дыя ка, і імя не прос та так су-

па лі і трош кі змаг лі паў плы ваць 

на мой лёс. Та та не пра га даў і 

пры няў пра віль нае ра шэн не, ка-

лі ад пра віў два нац ца ці га до вую 

дач ку па спра ба ваць свае сі лы ў 

вес ла ван ні.

— У чым сак рэт ма ты ва цыі 

Ма ры ны Літ він чук?

— Я шчы ра ўпэў не на, што толь-

кі руп лі вая пра ца да па мо жа да сяг-

нуць вы со кіх вы ні каў. Мя не ма ты-

ву юць лю дзі, якія пе ра ўзы хо дзяць, 

якія мац ней шыя за мя не. Мая ма-

ты ва цыя — гэ та жа дан не кож ны 

дзень ста на віц ца ле пей.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

ге ра і ні.

 «НА ШЫ ДЗЕ ЦІ БУ ДУЦЬ ЛЕП ШЫЯ, ЧЫМ МЫ»

Пе рад стар тамПе рад стар там

Ма ры на ЛІТ ВІН ЧУК:

Між на род ны алім пій скі ка мі тэт і ар га ні за цый ны ка-

мі тэт Алім пій скіх гуль няў 2021 па абя ца лі, што Гуль ні 

ў То кіа бу дуць мак сі маль на бяс печ ныя. Аб гэ тым 

па ве да міў кі раў нік арг ка мі тэ та Ёшы ра Мо ры на спе-

цы яль ным вэ бі на ры.

«Пад рых тоў ка да алім пі я ды ідзе па пла не. Арг ка мі тэт 

Гуль няў пры кла дае ўсе на ма ган ні, каб яны бы лі мак сі маль-

на бяс печ ныя. Япон скі бок пра па нуе ска ра ціць вы дат кі за 

кошт пры ёму чле наў дэ ле га цый і пла нуе па мен шыць іх 

дзя ку ю чы эка на міч на му элект ра асвят лен ню спар тыў ных 

аб' ек таў», — рас ка заў ён.

Прэ зі дэнт МАК То мас Бах ад зна чыў, што Гуль ні ў То кіа 

ста нуць пры кла дам для пра вя дзен ня на ступ ных гла баль-

ных стар таў. Ён пад крэс ліў, што ар га ні за та ры пры кла да юць 

мак сі мум на ма ган няў для аба ро ны зда роўя ўсіх удзель ні каў 

Алім пі я ды.

Га ран та ван не бяс пе кі і пла на ван не ме ра пры ем стваў па 

су праць дзе ян ні рас паў сю джан ню ві ру са COVІD-19 — ад но з 

са мых важ ных пы тан няў у пад рых тоў цы да Алім пій скіх гуль-

няў у То кіа. Пра фі лак ты кай рас паў сюдж ван ня ка ра на ві ру са 

зай ма ец ца спе цы яль ная ка мі сія, у якую ўвай шлі прад стаў-

ні кі ар га ні за цый на га ка мі тэ та, ура да і мэ рыі То кіа.

Праз пан дэ мію ка ра на ві ру са больш ак ту аль най ста ла яшчэ 

ад на са цы яль ная ро ля спор ту. У маі 2020 го да Су свет ная ар га ні-

за цыя ахо вы зда роўя і Між на род ны алім пій скі ка мі тэт пад пі са лі 

па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў ін та рэ сах ума ца ван ня зда роўя 

праз спорт і фі зіч ную ак тыў насць. Для па вы шэн ня свя до мас ці 

і аду ка цыі ў гэ тай важ най сфе ры МАК за сна ваў між на род ны 

сер ты фі кат су пра цоў ні ка па ахо ве зда роўя ў спор це.

На слы хуНа слы ху Мак сі маль ная бяс пе ка га ран ту ец ца


