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Пер шым алiм пiй цам — вы хад-

цам з Бе ла ру сi лi чыц ца Ка раль 

Ру мель, удзель нiк Алiм пiй скiх 

гуль няў 1912 го да ў скла дзе ка-

ман ды Ра сiй скай iм пе рыi, брон за-

вы пры зёр IX Алiм пi я ды 1928 го да 

ў Амстэр да ме ў скла дзе ка ман-

ды Поль шчы. А су час ная гiс то рыя 

Алiм пiй ска га ру ху ў на шай кра i не 

па чы на ец ца з 1952 го да, ка лi ўпер-

шы ню са вец кiя спарт сме ны, а ў iх 

лi ку i бе ла ру сы, пры ня лi ўдзел у 

ХV лет нiх Алiм пiй скiх гуль нях у 

ста лi цы Фiн лян дыi — Хель сiн кi. 

Та ды сем на шых су ай чын нi каў вы-

сту па лi ў спа бор нiц твах па вес ла-

ван нi на бай дар ках i ка ноэ, лёг кай 

ат ле ты цы i фех та ван нi. Ме да лёў 

за ва я ваць у iх не атры ма ла ся, але 

за тое атры ма ла ся на быць пер шы 

во пыт удзе лу ў та кiх маш таб ных 

спа бор нiц твах. Ужо ў 1956 го дзе 

бе ла рус кiя спарт сме ны ад кры лi 

лiк алiм пiй скiм уз на га ро дам на 

XVI Алiм пi я дзе ў Мель бур не. Лёг-

ка ат лет Мi ха iл Кры ва но саў быў 

уз на га ро джа ны ся рэб ра ным ме-

да лём у кi дан нi мо ла та. У 1960 го-

дзе ў Ры ме на XVII Алiм пiй скiх 

гуль нях ба рэц кла сiч на га сты лю 

ў паў лёг кай ва зе Алег Ка ра ва еў 

быў уда сто е ны за ла то га алiм пiй-

ска га ме да ля, чэм пi ё на мi так са ма 

ста лi вес ля ры (у ка ноэ-двой цы на 

дыс тан цыi 1000 м) Сяр гей Ма ка-

ран ка i Ле а нiд Гей штар, а так са ма 

фех та валь шчы ца Тац ця на Са му-

сен ка.

Пра ца ва ла 
ў Эк ва до ры 
i Нi дэр лан дах...

Ад на знач ным ад ка зам на пы-

тан не пра са мую вя до мую бе ла-

рус кую плыў чы ху ста не iмя Аляк-

санд ры Ге ра сi ме нi, ад нак у на шай 

кра i не ёсць i больш ты ту ла ва ная 

спарт смен ка ў гэ тым вi дзе спор ту. 

Але на Руд коў ская ста ла алiм пiй-

скай чэм пi ён кай на Гуль нях-1992 

у Бар се ло не на дыс тан цыi 100 м 

бра сам i брон за вым пры зё рам у 

кам бi на ва най эс та фе це 4x100 м. 

А да гэ та га ўра джэн ка Го ме ля 

за ва я ва ла тры за ла тыя ме да лi 

чэм пi я на ту Еў ро пы на дыс тан цы-

ях 100 i 200 м бра сам, а так са ма ў 

кам бi на ва най эс та фе це 4x100 м.

У сек цыю пла ван ня Але на Руд-

коў ская прый шла, ка лi ёй споў нi-

ла ся во сем га доў, ту ды яе пры ня-

лi не ад ра зу, та му што па лi чы лi 

бес перс пек тыў най. Праз два 

га ды дзяў чын ка ўсё ж вы ра-

шы ла паў та рыць спро бу тра-

пiць у ба сейн, гэ тым ра зам 

уда ла. Праз ней кi час на пер-

шын стве Го мель скай воб лас-

цi на Але ну звяр нуў ува гу да-

свед ча ны трэ нер Ле а нiд Яфi-

ма вiч Каў фман, але пер шая 

трэ нi роў ка ў яго гру пе для 

Руд коў скай ледзь не ака за-

ла ся апош няй. Але на ад чу ла, 

што не мо жа ўгнац ца на ват за 

са мы мi сла бы мi яго вуч ня мi, 

асаб лi ва ка лi плы лi кро лем. 

За тое ў лю бi мым бра се ёй не 

бы ло роў ных.

Знач ныя пе ра мо гi ў га мяль чан кi 

па ча лi ся з юнац ка га пер шын ства 

СССР, якое ад бы ло ся ў 1987 го дзе 

ў Гру зii. На дыс тан цыi 200 м бра сам 

Але на Руд коў ская ака за ла ся па-за 

кан ку рэн цы яй. Так яна тра пi ла ў 

збор ную кра i ны. Праз год бе ла рус-

ка маг ла вый сцi на стар та вы бор-

цiк ужо ма ла дзёж на га чэм пi я на ту 

Еў ро пы ў Нi дэр лан дах, але за тры 

ме ся цы да га лоў ных спа бор нiц тваў 

на за ня тках па агуль най фi зiч най 

пад рых тоў цы, вы кон ва ю чы се рыю 

за ско каў на бе тон ны бар дзюр, 

плыў чы ха сур' ёз на траў мi ра ва ла 

ка лен ны су стаў, што скон чы ла ся 

апе ра цы яй. Але гэ та не зла ма ла 

спарт смен ку, i ўжо праз ме сяц яна 

бы ла ў вы дат най фi зiч най фор ме. 

Руд коў ская вы хо дзi ла на пры мет-

ныя ро лi ў СССР, а ў 1991 го дзе 

яна ад свят ка ва ла пе ра мо гу на 

да рос лым чэм пi я на це Еў ро пы ў 

Афi нах на абедз вюх дыс тан цы ях 

у бра се — 100 i 200 м, а так са ма ў 

кам бi на ва най эс та фе це. Але пы-

тан не аб тым, цi браць бе ла рус ку 

на Алiм пi я ду ў Бар се ло ну, ста я ла 

да апош ня га, тым больш ад бо-

рач ны нар ма тыў на кант роль ных 

спа бор нiц твах Але на не вы ка на ла. 

Ад нак трэ не ры ры зык ну лi i пас ля 

Алiм пi я ды аб гэ тым не па шка да-

ва лi.

Пас ля тры ум фу ў Бар се ло не 

жыц цё Але ны Руд коў скай бы ло 

цi ка вае i на сы ча нае, яна вы кла-

да ла ў Эк ва до ры, су стрэ ла сваё 

ка хан не ў Пра зе, але, па ка ля сiў-

шы па све це, спы нi ла ся ў ма лень-

кiм га ланд скiм го ра дзе Вей ндам, 

што ў пра вiн цыi Гро нiн ген. Ту ды 

яна пе ра еха ла ў 2004 го дзе, у Нi-

дэр лан дах Але на вы кла да ла ўро кi 

пла ван ня для дзя цей i аква а э ро-

бi ку для жан чын.

Чэм пi ён ка 
без ме да ля

«Зо ла та» ну мар адзiн. Са вец-

кая жан чы на, якой ня ма на ват у 

спi се ка ман ды». Пад та кiм не звы-

чай ным за га лоў кам япон ская га зе-

та «Май нi цi» змяс цi ла на пер шай 

па ла се фа та гра фiю Iры ны Шы ла-

вай, якая ў пер шы дзень Алiм пi я-

ды-88 ста ла най леп шай у страль бе 

з пнеў ма тыч най вiн тоў кi. Здзiў ле-

ны рэ пар цёр пi саў: «Пер шай ула-

даль нi цай за ла то га ме да ля на 

ця пе раш нiх Алiм пiй скiх гуль нях 

ста ла не вя до мая да гэ та га са вец-

кая спарт смен ка Iры на Шы ла ва. 

А ча ка ла ся, што за ла ты ме даль 

за ва юе «квет ка Бал га рыi» — чэм-

пi ён ка све ту Ве се ла Ле ча ва. На 

алiм пiй скае стрэль бi шча на кi ра ва-

лi ся 500 жур на лiс таў з на ме рам 

апi саць подз вi гi пер шай ге ра i нi 

Гуль няў, але Ве се ла бы ла толь кi 

43-й з 45 удзель нiц тур нi ру...»

На се уль скiм стрэль бi шчы Iры-

на Шы ла ва зра бi ла 50 стрэ лаў, 

тры ма ю чы ў ру ках 5-кi ла гра мо вую 

вiн тоў ку, нi бы пу шын ку, i за ва я-

ва ла сваю са мую да ра гую спар-

тыў ную ўзна га ро ду ў жыц цi. Ура-

джэн ка Грод на з'яў ля ец ца ад ной з 

са мых ты ту ла ва ных спарт сме нак у 

страль бе. Яна ста ла рэ кард смен-

кай не толь кi Бе ла ру сi, але i све ту, 

i Еў ро пы, а так са ма алiм пiй скай 

чэм пi ён кай у Се у ле (Паўд нё вая 

Ка рэя) у 1988 го дзе, двух ра зо вай 

чэм пi ён кай све ту ў аса бiс тых i ка-

манд ных спа бор нiц твах, чэм пi ён-

кай Еў ро пы, пя цi ра зо вай чэм пi ён-

кай СССР.

А за 14 га доў да Се у ла ху дзень-

кая i не вы со кая гiм наст ка-пер ша-

раз рад нi ца ўпер шы ню ўзя ла ў ру кi 

гру васт кую вiн тоў ку. Яна прый шла 

ў цiр вы пад ко ва, але там ёй вель мi 

спа да ба ла ся. Пос пе хаў ма ла дой 

дзяў чы не доў га ча каць не прый-

шло ся, яна хут ка ста ла май страм 

спор ту, па еха ла на ўсе са юз ную 

спар та кi я ду школь нi каў, абы граў-

шы на ват хлоп цаў, i пе ра маг ла ў 

фi на ле трэ цiх усе са юз ных спар-

тыў ных гуль няў мо ла дзi. У 1982 го-

дзе Iры на ўпэў не на пер шын ства-

ва ла на чэм пi я на це СССР у ма ла-

ка лi бер ным стан дар це, але пас ля 

гэ та га прый шла па ла са ня ўдач. 

«Хтось цi па дра паў ствол вiн тоў-

кi, а но вы доў га не да ва лi. По тым 

з'я вiў ся но вы, але да лё ка не най-

леп шы, i яго цэ лы год прый шло-

ся пад га няць. Се зон за се зо нам 

пра хо дзi лi бяс след на. I тое, што я 

ка лiсь цi з'яў ля ла ся чле нам збор-

най СССР, усi мi за бы ла ся. А тут 

яшчэ i кан флiкт з трэ не рам... 

Я ака за ла ся на раз да рож жы, 

па дум ва ла на ват за чах лiць 

зброю, — рас каз ва ла та ды 

спарт смен ка. — На шчас це, 

у цяж кую хвi лi ну мя не пад-

тры ма лi род ныя i блiз кiя. Яшчэ 

адзiн ча ла век, дзя ку ю чы яко-

му не па кi ну ла спорт, — мас-

коў скi трэ нер Вiк тар Пят ро вiч 

Авi лаў. З iм я i рых та ва ла ся 

да Се у ла».

З 1986 го да Iры на Шы ла-

ва па ча ла но вае ўзы хо джан-

не. Яна вяр ну ла са бе зван не 

чэм пi ён кi кра i ны, аб на вi ла не-

каль кi ўсе са юз ных рэ кор даў. 

Асноў ны ўпор у пад рых тоў цы 

зра бi ла на пнеў ма ты ку, хоць 

i ў гэ тым вi дзе страль бы кан-

ку рэн так у яе ха па ла. Не ка-

то рыя доб ра зыч лiў цы ка за лi 

ёй у во чы: «Ну, ча го ты, ма ла-

вя до мая, ды яшчэ з пе ры фе-

рыi, без па ста ян на га трэ не ра 

мо жаш да сяг нуць?» Але гэ та 

толь кi гар та ва ла ха рак тар. 

На га лоў ных ад бо рач ных спа-

бор нiц твах — чэм пi я на це кра i ны ў 

Мы цi шчах — бе ла рус ка не толь кi 

вый гра ла ў зна ка мi тых са пер нiц, 

але i ўста на вi ла два ўсе са юз ныя 

рэ кор ды. Алiм пi я да ў Се у ле ста-

ла для Iры ны Шы ла вай тры ум фам 

у спар тыў най кар' е ры. «Леп шай 

Алiм пi я ды я не па мя-

таю, хоць i бы ла на 

ча ты рох. Не та му, што 

вый гра ла, мне па да-

ба ла ся ў Се у ле лi та-

раль на ўсё — i го рад, 

i вёс ка ат ле таў, i лю-

дзi, i кух ня. Пры ем на, 

што на стэ ле алiм пiй-

скiх чэм пi ё наў, якая 

ця пер ста iць у Се у ле, 

вы бi та i маё проз вi-

шча», — ус па мi нае 

Iры на Але гаў на.

На на ступ ных трох 

Алiм пi я дах да ме да-

лёў бе ла рус цы на-

блi зiц ца не ўда ло ся. 

«Я вы сту па ла ўжо за 

Бе ла русь — ма ла дую 

кра i ну, якая, па сут-

нас цi, усё па чы на ла 

з ну ля. Па тро ны, вiн-

тоў кi — усё за ста ло-

ся ў Са вец кiм Са ю зе. 

Не, зброю ў нас нi хто 

не за браў, але вiн тоў-

ка ў лю бым вы пад ку па тра буе ма-

дэр нi за цыi. Мой трэ нер за стаў ся ў 

Ра сii, i я вы цяг ва ла толь кi за кошт 

во пы ту».

Пас ля Алiм пi я ды ў Се у ле ква-

тэ ру Шы ла вай аба кра лi, у тым лi-

ку знiк i алiм пiй скi ме даль. Сваю 

кар' е ру Iры на скон чы ла ў 45, але 

пра цяг ва ла ез дзiць па кра i не яшчэ 

10 га доў: ка жа, што стра ля ла для 

та го, каб ства раць мо ла дзi кан-

ку рэн цыю i спа дзя ва ла ся, што 

яе до свед ка мусь цi спат рэ бiц ца. 

Пас ля гэ та га ней кi час алiм пiй ская 

чэм пiён  ка пра пра ца ва ла ў прад-

стаў нiц тве НА Ка ў Гро дзен скай 

воб лас цi, а пас ля ра зам з му жам 

пе ра еха ла ў Бе ла сток.

Свае пе ра мо гi 
ба чыў у сне

Унi каль ным вес ля ром на зы-

ва юць Ула дзi мi ра Ула дзi мi ра вi ча 

Пар фя но вi ча, якi трой чы ўзды-

маў ся на най вы шэй шую пры ступ-

ку п'е дэс та ла го на ру Алiм пiй скiх 

гуль няў у Маск ве. За ла тыя ме да лi 

ён за ва я ваў у бай дар цы-адзi ноч-

цы на 500 м i бай дар цы-двой цы 

з укра iн цам Сяр ге ем Чух ра ем на 

500 i 1000 м. Бе ла рус стаў дзе-

вяцi ра зо вым чэм пi ё нам све ту, 

дзевя цi ра зо вым чэм пi ё нам Еў ро-

пы, сям нац ца цi ра зо вым чэм пi ё нам 

СССР.

У дзя цiн стве Ула дзi мiр ма рыў 

аб спар тыў ных пе ра мо гах, але не 

на ва дзе, а на бар цоў скiм ды ва не. 

Тры га ды ўпар та трэ нi ра ваў ся, але 

ад ной чы за хва рэў i вы му ша на пра-

пус цiў за ня ткi. У бар цоў скую за лу 

ён больш не вяр нуў ся, бо па ба яў ся, 

што за «пра гул» на яго пач нуць сва-

рыц ца i вы га няць з сек цыi. Бу ду чы 

чэм пi ён жыў у ста лi цы не да лё ка 

ад Кам са моль ска га во зе ра, та му 

не ўза ба ве ад пра вiў ся ў вес ла ван-

не. Пер шая спро ба ў маi 1973 го да 

ака за ла ся ня ўда лай, трэ нер, якi на-

бi раў хлоп цаў, не ўба чыў у Ва ло дзю 

бу ду ча га чэм пi ё на. Хлап чук не здаў-

ся, прый шоў яшчэ раз, у лю тым, i 

ўсё ж та кi сеў у бай дар ку. Пер шыя 

спар тыў ныя пос пе хi прый шлi да яго 

яшчэ на дзi ця чых спа бор нiц твах, а ў 

збор ную Са вец ка га Са ю за Пар фя-

но вiч тра пiў у 18 га доў. Яму ўда ло ся 

вый граць два мiж на род ныя стар ты 

i тым са мым за явiць пра ся бе. Го-

дам паз ней Ула дзi мiр Пар фя но вiч 

вы пус цiў пе ра мо гу толь кi на ад ных 

спа бор нiц твах — чэм пi я на це све ту. 

Але пас ля гэ та га нi ко му не да зва-

ляў пе ра ма гаць ся бе ў адзi ноч цы. 

Праб ле ма ад бо ру на мас коў скую 

Алiм пi я ду пе рад Ула дзi мi рам Пар-

фя но вi чам не ста я ла, у Са вец кiм 

Са ю зе ў яго ўжо не бы ло кан ку-

рэн таў, у адзi ноч цы ён вый гра ваў 

ва ўсiх. Да 1983 го да пер шын ства-

ваў на ўсiх стар тах, у якiх пры маў 

удзел, уклю ча ю чы кант роль ныя. 

Дзiў ны факт: з ней ка га мо ман ту 

ўсе свае га лоў ныя стар ты Ула дзi-

мiр Ула дзi мi ра вiч стаў ба чыць у сне. 

За 20 дзён да па чат ку Алiм пi я ды 

ён ужо «пра гле дзеў», як усё скла-

дзец ца. «На гэ тай Алiм пi я дзе мы 

за ва я ва лi апош нюю для са вец кай 

збор най сiм ва лiч ную вась мi дзя ся-

тую залатую ўзна га ро ду. Я з удзяч-

нас цю ўспа мi наю ўро кi, да дзе ныя 

мне вы дат ным май страм вес ла-

ван ня Сяр ге ем Чух ра ем», — ус па-

мi нае Ула дзi мiр Ула дзi мi ра вiч. На 

мас коў скай Алiм пi я дзе Пар фя но вiч 

з Сяр ге ем Чух ра ем за вяр шы лi су-

мес ную кар' е ру. Бе ла рус раз вi таў ся 

са спор там да во лi ра на, у 26 га доў. 

«Я ста мiў ся. Пе ра стаў хва ля вац ца 

на стар це. Ра ней ка ла цiў ся, сэр ца 

сту ка ла, манд раж... Ка лi знi кае гэ та 

па чуц цё, трэ ба за кан чваць», — ка-

жа ён.

Пас ля за кан чэн ня кар' е ры спарт-

сме на Пар фя но вiч зай маў ся па-

лi ты кай, уз на чаль ваў фе дэра цыю 

вес ла ван ня на бай дар ках i ка ноэ 

Бе ла ру сi, пра ца ваў трэ не рам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

IХ ЖЫЦ ЦЁ — ЯК РА МАН
Якiм быў шлях бе ла рус кiх алiм пiй цаў да са мых знач ных пе ра мог

Бе ла рус кiя спарт сме ны за ва я ва лi 96 алiм пiй скiх 
ме да лёў: 20 за ла тых, 32 ся рэб ра ныя i 44 брон за выя. 
Iм ёны алiм пiй скiх чэм пi ё наў апош ня га дзе ся цi год дзя 
вя до мыя жы ха рам на шай кра i ны ад ма ло га да вя лi ка га, 
але не ўсе бе ла рус кiя алiм пiй цы ма юць та кую ж 
па пу ляр насць, як Да р'я До мра ча ва, Вiк то рыя Аза ран ка, 
Анд рэй Арам наў i iн шыя. Сён ня, роў на за ме сяц 
да Мiж на род на га Алiм пiй ска га дня, па чы на ем се рыю 
пуб лi ка цый пра бе ла рус кiх алiм пiй скiх чэм пi ё наў 
мi ну лых га доў.


	23may-11_optim

