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Пра бед на га фіз ру ка, 
зла шчас ную ан тэ ну 
і на дзей ныя ру кі

У дзя цін стве ў Лю ды вы яві-
лі праб ле мы з сэр цам. Док тар 
па ра іў яе ма ці не спя шац ца з 
апе ра цы яй, але мак сі маль на 
аб ме жа ваць фі зіч ныя на груз кі. 
Але ж, вя до ма, дзі ця ёсць дзі-
ця: энер гія бі ла це раз край...

— Я заў сё ды бы ла ня ўрымс-
лі вай, — усмі ха ец ца Люд мі ла 
і вір ту оз на пра круч ва ец ца на 
зад ніх ко лах сва ёй ка ляс кі, быц-
цам ваў чок. — Та му, хоць і за ба-
ра ня лі, ад ціс ка ла ся ад пад ло гі 
і пад цяг ва ла ся больш за ўсіх. 
Бед ны на стаў нік фіз куль ту ры 
пас ля кож на га ўро ка ме раў 
мне пульс... Але больш за ўсё 
я лю бі ла бе гаць на доў гія ды -
с тан цыі, та му ціш ком за пі са ла ся 
ў сек цыю па лёг кай ат ле ты цы. 
Дзя куй ма ме — пад тры ма ла, 
ба чы ла, што без ру ху я гі ну.

...І што б вы ду ма лі? Зда-
рыў ся са праўд ны 
цуд — Лю да пе ра-
рас ла хва ро бу. І 
ўпэў не ны мі кро ка-
мі па ча ла за ва ёў-
ваць свае пер шыя 
спар тыў ныя ўзна-
га ро ды. Пас ля та-
го, як 14 га доў та му 
ста ла брон за вым 
пры зё рам Куб ка 
Еў ро пы ў бе гу на 5 
кі ла мет раў, па ча ла 
рых та вац ца да вы-
ступ лен ня на Алім-
пі я дзе ў Афі нах. Але 
ма ра аб алім пій скіх 
Афі нах аба рва ла ся 
ў ад но ім гнен не...

— 11 ве рас ня 
ад бы ла ся страш ная 
тра ге дыя: у Нью-
Ёр ку рух ну лі ве жы 
ганд лё ва га цэнт ра, 
— уз гад вае Люд мі-
ла. — А на на ступ ны 
дзень я па лез ла на 
дах ін тэр на та, каб 
па пра віць тэ ле ві зій-
ную ан тэ ну. Спа тык-
ну ла ся і па ля це ла ўніз....

Паз ней ад ура чоў 20-га до-
вая дзяў чы на па чу ла страш-
ны пры суд: «Больш ха дзіць не 
змо жаш». Для спарт смен кі, 
якая ўва хо дзі ла ў склад алім-
пій скай збор най, гэ та бы ла 
ка та стро фа...

— Ка лі б не пад трым ка 
ма мы з бра там, якія па чар зе 
дзя жу ры лі ля май го лож ка ў 
баль ні цы, не ве даю, ці спра-
ві ла ся б я... — ка жа Лю да і 
па каз вае фо та здым кі сва ёй 
сям'і. — Ра ней у нас з бра-
там бы лі ад но сі ны на ўзроў-
ні «пры ві тан не — па куль». А 
пас ля тра ге дыі ён не ады хо-
дзіў ад мя не ні на крок: мыў, 
пе ра адзя ваў, пе ра ва роч ваў, 
каб не ўтва ры лі ся про леж ні... 
«Ве да еш, я толь кі ця пер зра-
зу меў, як я ця бе люб лю...», 
— ска заў ён мне та ды. Мы з 
бра там і сён ня не раз лі ва да. 
Ён — га лоў ны муж чы на ў ма ім 
жыц ці. Ва ўсім мя не пад трым-
лі вае, заў сё ды га то вы пад ста-
віць пля чо. Ка лі трэ ба бы ло 
вы браць для дач кі хрос на га 
та ту, я на ват не за дум ва ла ся, 
бо ве даю: ка лі што, На стач ка 
бу дзе ў на дзей ных ру ках.

— Ве да еш, ка лі шчы ра, мне 
нель га крыў дзіц ца на свой лёс, 
— чую ад Лю ды зу сім не ча ка-
нае пры знан не. — Бо са ма 
яго па ста ян на вы пра боў ва ла. 
Я ж без тар ма зоў рас ла. Гля-
дзі (па каз вае фо та), за ла зі ла 

вось на гэ та дрэ ва і ска ка ла з 
вы шы ні трох па вяр хо ва га до-
ма ў плыт кую рэч ку... А коль кі 
ра зоў пад лёд на кань ках пра-
валь ва ла ся... Маг ла ж зла маць 
са бе шыю яшчэ ў дзя цін стве... 
Мне заў сё ды бра ка ва ла ад рэ-
на лі ну!.. На пэў на, у ней кі мо-
мант май му анё лу прос та на-
да ку чы ла вы ра тоў ваць... І ён 
вы ра шыў пра ве рыць мя не на 
тры ва ласць.

Пра тэ ле фон ны зва нок, 
«ця жар ны» за плыў 
і ка мя чок шчас ця

З ча сам Лю да на ву чы ла ся 
жыць па-но ва му. Ка лі вы пі са-
ла ся з баль ні цы, па ча ла ез-
дзіць у рэ абі лі та цый ны комп-
лекс для ін ва лі даў-ка ля сач-
ні каў у Ка ло дзі шчы, каб зай-
мац ца з дзет ка мі. Вы ра шы ла 
быць там, дзе маг ла ка мусь ці 
да па маг чы. Да па ма га ла і па-
ра лель на трэ ні ра ва ла ся.

— Я прак тыч на спа ла ў 

спарт за ле, — усмі ха ец ца 
Люд мі ла. — Ха це ла, каб мя-
не за ўва жы лі, узя лі ў спорт. 
Спра ба ва ла ся бе і ў штур хан-
ні яд ра, і ў паў эр ліф тын гу, і 
ў арм рэс лін гу. Я на ват нар-
ма ты вы май стра спор ту вы-
ка на ла па штан зе ў ва га вой 
ка тэ го рыі 44 кі ла гра мы, а ў 
пар ных тан цах на ін ва лід ных 
ка ляс ках ста ла чэм пі ён кай 
Бе ла ру сі. Але ні хто не ха цеў 

са мной важ дац ца, бо я на 
ка ляс цы... А ад ной чы мне па-
тэ ле фа на ва ла трэ нер Та ма-
ра Мі ка ла еў на Шы ман ская... 
Гэ ты зва нок пе ра вяр нуў усё 
маё жыц цё. Яна па ча ла ўга-
вор ваць мя не па спра ба ваць 
ся бе ў лыж ных гон ках. Я спа-
чат ку су пра ціў ля ла ся, бо са 
шко лы не да люб лі ва ла лы жы.

Але зноў ад быў ся цуд: ужо 
праз пяць га доў пас ля траў мы 
Люд мі ла Ваў чок за ва я ва ла за-
ла ты і тры ся рэб ра ныя ме да лі 
Па ра лім пій скіх гуль няў па лыж-
ных гон ках на сан ках. Тое, што 
не лю бі ла, пры нес ла не толь кі 
сла ву, але і да ход. Пас ля Алім-

пі я ды спарт смен цы ста лі пла-
ціць рэ гу ляр ную зар пла ту і вы-
дзе лі лі ўтуль ную трох па ка ё вую 
ква тэ ру ў алім пій скім га рад ку 
ў ста ліч ным ра ё не Вяс нян ка. 
Апош няя не так даў но на поў ні-
ла ся дзі ця чым сме хам...

— У Сла ве нію — за ва ёў-
ваць пу цёў ку на Па ра лім пій-
скія гуль ні па вес ла ван ні ў 
Лон да не — я па еха ла на чац-
вёр тым ме ся цы ця жар нас ці, 
— рас па вя дае Люд мі ла. — 

Трэ ба бы ло пра плыць уся го 
ты ся чу мет раў. Па ду ма ла: я 
ж не хво рая, а прос та ця жар-
ная. Еду!..

Праз ме сяц пас ля ро даў 
спарт смен ка ўжо рых ту ец ца 
да Па р а лім пій скіх гуль няў у 
Лон да не. Як вы нік — чар го-
вы ме даль. Яго ма ла дая ма ма 
пры свя ці ла да чцэ. Але пад час 
шчы рай раз мо вы пры зна ла ся, 

што ме на ві та на ра-
джэн не дзіцяці — яе 
са мая га лоў ная пе-
ра мо га.

— Ад куль у вас 
столь кі энер гіі? — 
спра бую вы свет ліць 
у Люд мі лы, якая па-
спя вае не толь кі да-
ваць ін тэр в'ю, але і 
ўця каць ад На сты, 
якая да га няе ма ці на 
дзі ця чым ве лі ку.

— Ды вось ад гэ-
та га ка мяч ка шчас-
ця... — Лю да пя-
шчот на пры ту ляе да 
ся бе да чуш ку, імя 
якой пе ра кла да ец ца 
з грэ час кай, як «тая, 
якая вяр тае да жыц-
ця». — На стач ка — 
са мы га лоў ны цуд у 
ма ім жыц ці. Ра зам з 
да чуш кай у маё жыц-
цё прый шоў но вы 
глы бо кі сэнс. Ця пер 
ве даю, што ў ад ка зе 
не толь кі за ся бе, але 
і за вось гэ ты лю бі мы 

ка мя чок. Хо чац ца зра біць для 
яе як ма га больш.

Пра моц на га муж чы ну, 
яб лы кі ў цес це і cкачок 
з па ра шу там

Па куль Лю да на трэ ні роў-
цы, за На стай пры гля дае ба-
бу ля.

— Ча сам і іх бя ру з са бой, 
— ка жа спарт смен ка. — Са-
ма іду ў трэ на жор ную за лу, а 
ма ма з На стач кай пла ва юць у 
ба сей не. Па куль я тут, мне хо-
чац ца, каб дач ка бы ла ўвесь 
час по бач са мной. Вось ця пер 
па ча лі ак тыў на рых та вац ца 
да Алім пі я ды ў Со чы. Ня даў-
на вяр ну ла ся з Эс то ніі. Ка лі 
я з'яз джаю на збо ры, На ста 
за ста ец ца з ба бу ляй. Вель мі 
су мую без дач кі. Толь кі скайп 
нас вы ра тоў вае.

З баць кам ма лой Лю да ў 
доб рых ад но сі нах, але за муж 
за яго не спя ша ец ца. Прос та, 
пры зна ла ся, хо чац ца, каб по бач 
быў моц ны муж чы на, здоль ны 
аба ра ніць, па кла па ціц ца...

— Нас тра іх ма ма ад на вы-
га да ва ла, і ні чо га, усе ў лю дзі 
вый шлі! — усмі ха ец ца энер гіч-
ная Люд мі ла. — Так што спра-
вім ся. Ёсць га ла ва, ру кі і ве ра 
ў свае сі лы. А гэ та ж га лоў нае! 
Нам ня ма ка лі рас кі саць!

У па цвяр джэн не сва іх слоў 
Лю да па чы нае збі рац ца на 

трэ ні роў ку. Як раз у гэ ты час, 
каб пры гле дзець за ўнуч кай, 
пры еха ла Га лі на Пят роў на са 
Смі ла віч.

— Дзяў чат кі, вы ж га-
лод ныя, пэў на? — па чы нае 
за ві хац ца ля плі ты ма ма 
спартсменкі, якая, як вы свет-
лі ла ся, усё жыц цё пра цуе 
фель ча рам на «хут кай». — А 
да вай це я вам юш ку па грэю. 
Ці мо тва раж ку з па від лам 
хо ча це? Па від ла з чор ных 
па рэ чак я са ма ва ры ла, за 
го ра дам ага ро дзік не вя ліч кі 
маю. А вось яб лыч кі, за пе ча-
ныя ў цес це, час туй це ся! Лю-
да іх га туе так, што паль чы кі 
аб лі жаш.

— Ве да еш, я люб лю га-
та ваць што-не будзь но вае, 
— да но сіц ца го лас Люд мі-
лы з су сед ня га па коя. — Але 
па маг чы мас ці ста ра юся не 
за мы кац ца ў ча ты рох сце-
нах. Прос та жыць хо чац ца 
паў на вар тас на. Ня даў на ў 
Тур цыю ад на ля та ла. Ад па-
чы ла па поў най пра гра ме. 
Спус ка ла ся па гор най ра цэ 
на плы тах ра зам з нем ца-
мі (па каз вае фо та, з яко га 
праз пыр скі шчас цем све-
ціц ца твар Лю ды). Бы ло так 
ве се ла! Мы там на ват пе ра-
ку лі лі ся адзін раз, упа лі ў ле-
дзя ную ва ду. Так са ма ез дзі-
ла на ма та цык ле з хут ка сцю 
250 кі ла мет раў за га-
дзі ну. У Егіп це так са-
ма не абы шло ся без 
пры год: ка та ла ся на 
квад ра цык лах. Яшчэ 
я вель мі люб лю турз-
лё ты з на чоў кай у па-
лат ках і гу тар ка мі ля 
агню. Імк ну ся час цей 
су стра кац ца з сяб ра-
мі. Вось сён ня ўве ча-
ры нас з На сцяй за пра сі лі 
на ха кей.

У воль ны час Лю да гу ляе 
ў тэ ніс, пла вае ў ба сей не і на-
ват... скок ну ла з па ра шу там.

— Ду ма еш, пас ля траў мы я 
ста ла ба яц ца вы шы ні? — яна 
ўлоў лі вае здзіў лен не ў ма іх ва-
чах. — Зу сім не! На ад ва рот, зра-
зу ме ла, што на огул ні чо га не ба-
ю ся і ма гу спра віц ца з лю бой сі-
ту а цы яй. Ка лі аб ста ві ны скла да-
юц ца су праць мя не — гэ та толь кі 
да дае ад рэ на лі ну і ўпарт асці. Я ў 
блін рас пляс ка ю ся, але зраб лю 
тое, што на ме ці ла. Гэ та му мя не 
на ву чы лі жыц цё і спорт. І яшчэ я 
ні ко лі не бы ваю ў рос па чы. Лі чу, 
што на ват з са май цяж кай сі ту а-
цыі заў сё ды ёсць вый сце.

— А дэ прэ сія?..

— Ды яна час цей ад гуль-
тай ства! А лепш спы тай у ма-
ёй ма мы, што та кое дэ прэ сія! 
Яна та бе і пра дэ прэ сію, і пра 
міг рэнь рас ка жа — пра ўсе 
гэ тыя пры го жыя сло вы. Яна 
ўсіх вы ле чыць! На кал гас нае 
по ле пус та зел ле па лоць па-
ста віць — та ды ўсе ня го ды 
ў мо мант прой дуць (смя юц-
ца)!

Ка лі Га лі на Пят роў на па ка-
за ла мне пры го жыя кар ці ны, 
якія Лю да вы шы вае сва і мі 
ру ка мі, я, шчы ра пры знац ца, 
вель мі здзі ві ла ся. Ну ні як не 
су мя шча ла ся ў ма ёй свя до-
мас ці не па сед лі вая спарт-
смен ка, якая на ват пад час 
ін тэр в'ю умуд ра ла ся пе ра-
клю чац ца на ней кія ін шыя 
спра вы, і гэ тая кар пат лі вая 
пра ца!..

— Пе рад спа бор ніц тва мі 
трэ ба ад па чы ваць, кан цэнт-
ра ваць энер гію, а не рас трач-
ваць. Та му на збо рах у мя не 
заў сё ды з са бой вы шыў ка. 
Так я на ву чы ла ся ся бе стрым-
лі ваць.

Ра зам спус ка ем ся ўніз на 
ліф це. Лю да энер гіч на ві та ец-

ца з двор ні кам Мі ха і лам, дач-
кой трэ не ра, які жы ве па су-
сед стве, ці ка віц ца, як у іх жыц-
цё... І я лаў лю ся бе на дум цы, 
што ўжо на ват і не за ўва жаю 
яе ін ва лід най ка ляс кі. Згад-
ваю пра яе толь кі та ды, ка лі 
Лю да, якая па спе ла пе ра сес ці 
за руль свай го «Фоль ксва ге на 
Па са та» з руч ным кі ра ван нем, 
па пра сі ла за кі нуць ка ляс ку ў 

ба гаж нік.
— А «зор най» хва-

ро бы не ба і це ся? — пы-
та ю ся ў спарт смен кі на 
раз ві тан не.

— Што ты! Ад яе 
ёсць эфек тыў ныя ле кі: 
па ста ян ныя фі зіч ныя 
трэ ні роў кі. І по тым, я 
па-фі ла соф ску стаў-
лю ся да рэ ча іс нас ці. 
Так, ця пер я чэм пі ён-

ка, ку па ю ся ў сла ве, мя не 
ў пра мым сэн се га то вы на 
ру ках на сіць... А заўт ра ўсё 
мо жа скон чыц ца. Жыц цё ж 
не прад ка заль нае. Хто б мне 
ска заў у шко ле, што я скон чу 
ма гіст ра ту ру? (смя ец ца) Але 
ж скон чы ла ле тась. Атры ма-
ла спе цы яль насць «ту рызм 
і гас цін насць». Та кі вось за-
чын на бу ду чы ню. Бо, са мі 
ра зу ме е це, спорт не веч ны, 
га ды бя руць сваё... Та му, ка-
лі што, зма гу пра ца ваць у 
ту рыз ме, па ды маць пы тан ні 
пра без бар' ер нае ася род дзе. 
Без пра цы не за ста ну ся, і не 
мар це!

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та Над зеі БУ ЖАН 

і з ар хі ва Люд мі лы ВАЎ ЧОК.

Ад ура чоў 20-га до вая дзяў чы на 
па чу ла страш ны пры суд: 
«Больш ха дзіць не змо жаш». Для 
спарт смен кі, якая ўва хо дзі ла ў 
склад алім пій скай збор най, гэ та 
бы ла ка та стро фа...

«Ве да еш, я толь кі ця пер 
зра зу меў, як я ця бе 
люб лю...», — ска заў ён 
мне та ды. Мы з бра там і 
сён ня не раз лі ва да.

«Трэ ба бы ло пра плыць 
уся го ты ся чу мет раў. 
Па ду ма ла: я ж не 
хво рая, а прос та 
ця жар ная. Еду!..»

Па ра лім пій ская чэм пі ён ка 
Люд мі ла ВАЎ ЧОК: «НА СТАЧ КА — 
ГА ЛОЎ НЫ ЦУД У МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»

Лёс Люд мі лы Ваў чок на гад вае па ла су пе ра шкод. Спа-
чат ку пры ро джа ная хва ро ба сэр ца, за тым — пе ра лом 
па зва ноч ні ка і ін ва лід ная ка ляс ка... Але ні вод нае з гэ тых 
вы пра ба ван няў не здо ле ла стры маць ва ля вую дзяў чы ну, 
якая на су пе рак лё су ста ла не толь кі трох ра зо вай па р -
а лім пій скай чэм пі ён кай, але і... ма май.

Старэйшы брат — Старэйшы брат — 
галоўны мужчына ў жыцці Людмілы.галоўны мужчына ў жыцці Людмілы.


