
«Конь — 
не клюш ка»

Се зон у кон ным спор це, у 

ад роз нен не ад ін шых ві даў, 

доў жыц ца прак тыч на круг-

лы год, бы вае та кое, што ён 

і зу сім не завяршаецца. Для 

на шай ге ра і ні ця пер час пад-

рых тоў кі да эта пу Куб ка све-

ту, які кры ху менш чым праз 

ме сяц прой дзе ў Маск ве. 

Гэ та бу дзе за ключ ны старт 

ка лян дар на га го да, пас ля 

яко га ста не зразумела, ці 

тра піць Ган на ў фі нал Куб-

ка све ту.

— На огул, мы ўвесь час 

пра цу ем, — рас каз вае спарт смен-

ка. — Бо конь — гэ та не клюш ка, 

яго нель га па кі нуць на ад па чы нак 

або на ват на вы хад ныя. У ня дзе-

лю я ўсё роў на іду на ка нюш ню, 

бу ду вы во дзіць ко ней, мы тут ужо 

жы вём.

Пра біц ца ў фі нал Куб ка све ту 

для прад стаў ні цы Бе ла ру сі бу дзе 

вель мі прэ стыж на (ту ды трап ля-

юць толь кі 18 най леп шых на ез ні каў 

све ту), бо, ня гле дзя чы на ба га тую 

гіс то рыю кон на га спор ту ў кра і не, 

за раз гэ ты від у за ціш шы.

— Шан цы ёсць, у двух фі на лах 

Куб ка све ту я ўжо пры ма ла ўдзел, 

мяркую, і ў трэ ці ў сва ёй кар' е ры 

трап лю, — аб на дзей вае Ган на. — 

У мі ну лым го дзе я ста ла 15-й, для 

Бе ла ру сі гэ та бы ло вель мі прэ-

стыж на, бо Ку бак све ту па ўзроў-

ні пе ра ся гае чэм пі я нат Еў ро пы і 

све ту.

Акра мя гэ та га тур ні ру, на ступ ны 

год ста не для Ган ны вель мі важ-

ным яшчэ і та му, што ён пе рад-

алім пій скі. У пер шыя дні сту дзе ня 

2019-га бу дуць аб ве шча ны стар ты, 

у якіх мож на бу дзе за ра біць ач кі, 

каб тра піць на Алім пій скія гуль ні.

— Накіравацца ў То кіа ка ман-

дай шан цы не вя лі кія, але дзве 

аса біс тыя лі цэн зіі за ва я ваць мы 

мо жам, — дзе ліц ца ча кан ня мі 

спарт смен ка. — Для на шай геа-

гра фіч най зо ны бу дуць ар га ні за-

ва ны асоб ныя стар ты, у якіх у тым 

лі ку пры муць удзел па ля кі і ра сі я не. 

З ко ней га лоў ным прэ тэн дэн там 

па ехаць са мной на алім пі я ду з'яў-

ля ец ца За ды як, ён у доб рай фор ме, 

за раз яму дзесяць га доў, бу дзе 11, 

гэ та пік для ка ня. Ар ле кін ста рэй-

шы, та му ўжо мо жа ле на вац ца і на 

трэ ні роў ках, і на спа бор ніц твах.

«За слу гі ма мы 
ні чо га не зна чаць»

Сён ня Ган на Ка ра сё ва вы сту пае 

толь кі ў вы езд цы, хоць па чы на ла 

за ня ткі кон ным спор там дзяў чы на 

з кан ку ра, ад нак пас ля пер ша га 

ме даг ля ду ў вя лі кім спор це на ез-

ні цы за ба ра ні лі ска каць.

— Вя до ма, усё роў на ска ка ла 

ціш ком, — пры зна ец ца Ган на. — 

Але паз ней скан цэнт ра ва ла ся 

толь кі на вы езд цы. Хоць у све це 

ёсць спарт сме ны, якія вы сту па-

юць ад ра зу ў не каль кіх дыс цып лі-

нах, — вы езд ка вель мі скла да ны 

від кон на га спор ту, перш за ўсё гэ-

та кар пат лі вая пра ца. Ко ні мо гуць 

удзель ні чаць у пра гра ме Вялікага 

прыза (алімпійскай) толь кі з васьмі 

га доў, гэ та зна чыць з трох да васьмі 

ты прос та яго вы хоў ва еш, — тлу ма-

чыць спарт смен ка. — Я ду маю, та-

му ў вы езд цы боль шасць жан чын, 

яны цер пяць гэ тую па воль ную, ма-

на тон ную пра цу.

Ге ра і ня рас каз вае, што больш 

за ўсё для гэ тай дыс цып лі ны па ды-

хо дзяць ко ні ня мец кіх і га ланд скіх 

па род.

— Мы час цей га во рым на ват 

не пра па ро ды, а пра «баць коў» 

ка ня. На прык лад, ка лі конь бег 

Вя лі кі прыз, по тым ад гэ та га ка ня 

мы куп ля ем жа ра бят. Усе га лоў-

ныя якас ці пе ра да юц ца па ге нах. 

На прык лад, за раз мы ез дзі лі вы бі-

раць ко ней у Гер ма нію, яны ста яць 

на пра даж най ка нюш ні, ты ідзеш 

і на ват мя нуш ку жа ра бя ці не зна-

хо дзіш, на пі са на толь кі імя та ты. 

Гля дзіш, ней кі зна ка мі ты, мя нуш ку 

дзесь ці чуў, зна чыць, не дзе вы-

сту паў, та ды про сіш, каб жа ра бя 

вы ве лі і па ка за лі. А вось мя нуш ка 

і за слу гі ма мы на огул ні чо га не 

зна чаць.

Пра цэ ду ра вы ба ру ка ня да во лі 

ці ка вая: у пер шую чар гу жа ра бя 

вы бі ра юць па баць ку, по тым вы-

вод зяць з дзен ні ка на пра ход, каб 

уваж лі ва ацаніць яго.

— У жа ра бя ці аба вяз ко ва па він-

ны быць доў гія пя рэд нія но гі, доў-

гая шыя, хол ка вы шэй за круп. По-

тым ужо гля дзім алюр (ха да ка ня), 

як ён ру ха ец ца на во лі, — ад зна чае 

Ган на і да дае, што ца на на жа ра бя 

ад вя до ма га та ты бу дзе стар-

та ваць ад 20 ты сяч еў ра.

«Ад ка ня 
па трэб ны ге ны, 
а ад 
спарт сме на — 
га ла ва»

Пос пех па ры на спа бор-

ніц твах Ка ра сё ва па дзя лі ла б 

у пра пор цыі 50 на 50. Спарт-

смен ка за пэў ні вае: якім бы 

вя лі кім ні быў спарт смен, 

ка лі ён ся дзе на звы чай ную 

жы вё лу, ні чо га не атры ма-

ец ца.

— Ад ка ня па трэб ныя 

ге ны, а ад спарт сме на перш за 

ўсё — га ла ва. Ка лі бы ла ма лень-

кая, трэ нер мне ка за ла: «Прый-

дзеш, ка лі та бе бу дзе 30». Бо ча-

ла век ра зу мо ва сталее ме на ві та 

да гэ та га ўзрос ту, — рас каз вае 

Ган на. — За раз у мя не дзе вяць 

ко ней, атрым лі ва ец ца, дзе вяць 

трэ ні ро вак у дзень, кож ная па 45—

50 хві лін, во пыт на пра цоў ва ец ца 

з га да мі, на кож ным ка ні неш та 

спра бу еш, ро біш, псу еш, по тым 

вы праў ля еш. Трэ ба на ка таць свой 

час, на ву чыц ца пра ца ваць пра-

віль на. Цяж ка та му, што гэ та ра-

бо та не толь кі над са бой, а яшчэ і 

з жы вё лай. Мож на ся бе пры му сіць 

бе гаць ка лі трэ ба, а тут як? Гэ та 

жы вая іс то та, ка лі штосьці ба ліць, 

ён не мо жа ска заць, а я яго пры-

му шаю пра ца ваць.

«Яны ад чу ва юць 
мя не па кро ках»

Адзін з са мых важ ных кам па-

нен таў пос пе ху ў кон ным спор це — 

знай сці агуль ную мо ву з ка нём. 

Ча сам гэ та га зра біць не ўда ец ца, 

і та ды жы вё лу да во дзіц ца пра да-

ваць. Та кія вы пад кі бы лі і ў на шай 

ге ра і ні.

— Па ра на ез нік-конь па він на су-

па сці. У Га лан дыі быў конь Та ці лас, 

фе на ме наль ны, чэм пі ён све ту і Еў-

ро пы. Га ланд цы пра да лі яго нем-

цам за 15 міль ё наў еў ра, а ня мец кі 

спарт смен ні чо га не па ка заў на ім. 

Ён прос та не змог ехаць, — ка жа 

Ган на.

Та му на ла дзіць кан такт і на ву-

чыц ца ра зу мець жы вё лу лепш ад-

ра зу, з пер шых дзён зна ём ства.

— У іх, як і ў лю дзей, ёсць на-

строй. Па раз мін цы ўжо зра зу ме-

ла, ці бу дзе сён ня ра бо та. Гэ та ж 

жы вая іс то та, мо жа, устаў не з той 

на гі, або ме сяц не ў той фа зе, — 

усмі ха ец ца Ган на. — А мо жа, у яго 

ба ліць неш та, ка лі но гі, ві даць ад-

ра зу, а бы вае, што спі на. Са дзіш ся, 

а ён пра гі на ец ца, ду ма еш, ня ўжо 

пон чык ліш ні з'е ла, а по тым сяд ло 

зды ма еш, пра мац ва еш усю спі-

ну — то цяг лі ца рас цяг ну тая, то не 

ра за грэ ла ся штось ці.

На ка нюш ні Ган на кож ны дзень, 

ка лі да во дзіц ца ад' яз джаць па ін-

шых спра вах, ве ча рам яна аба-

вяз ко ва вяр та ец ца, каб прос та 

па ца ла ваць кож на га га да ван ца ў 

но сік.

— Бя ру кі шэ ню цук ру і ўсіх абы-

хо джу, свае гэ та ко ні ці не. Яны 

ад чу ва юць мя не па кро ках. Бы вае, 

зай ду на ды бач ках, каб іх не тры-

во жыць, а яны тут як тут, асаб лі ва 

Ар ле кін: ма ма прый шла. Па га ва ру 

з імі, па ца лую, свят ло вы клю чу і 

да до му.

Ня гле дзя чы на тое, што Ган на 

на зы вае ко ней са мы мі ра зум ны мі 

жы вё ла мі, яна за ўва жае, што пра-

ца з імі да во лі траў ма не бяс печ ная. 

На пэў на, гэ та па мя та юць і ама та ры 

спор ту, па ру га доў та му ў Ра там цы 

ў хо дзе спа бор ніц тваў у трох бор'і 

за гі нуў спарт смен. А ле тась у све-

це бы ло за фік са ва на ка ля дзе ся-

ці смер цяў, у асноў ным так са ма ў 

трох бор'і.

— Бы вае, што ко ні б'юць зад ні мі 

на га мі, — рас каз вае Ган на. — Мя-

не так са ма ў мі ну лым го дзе ўда-

рыў: у вы ні ку — па рва ная цяг лі ца 

на на зе. Гэ та жы вая іс то та, якая 

ва жыць 500 кі ла гра маў, што ў яе 

ў га ла ве — ні хто не ве дае. Та кі 

ў мя не Ар ле кін, у яго сва воль ны 

ха рак тар з са ма га дзя цін ства. Ка-

лі б ён тра піў ся мне та кі ця пер, не 

ўзя ла ся б за гэ та га ка ня, але та ды 

вы ба ру не бы ло. Мно гія мне ка за-

лі: кінь, ты на ім за б'еш ся, а я паў-

та ра ла, што гэ та мой конь, на якім 

за ва юю мно гае. У вы ні ку Ар ле кін 

мя не і вы веў на су свет ную арэ ну, 

на ім я атры ма ла зван не май стра 

спор ту між на род на га кла са і маё 

проз ві шча аса цы ю ец ца ме на ві та 

з гэ тым ка нём.

«Га лаў ны ўбор 
за тры ты ся чы еў ра»

Акра мя ця пе раш ніх дзе вя ці ко-

ней, хут ка ў ка нюш ню Ган ны да-

дас ца яшчэ во сем ма ла дых. Спарт-

смен ка ста ра ец ца да гля даць іх 

са ма, хоць вя лі кая част ка пра цы 

пры па дае і на ко не га доў цаў.

— У мя не ня ма спе цы яль най 

ве тэ ры нар най аду ка цыі, але я ба-

чу, ка лі з ка нём штось ці не так. 

У мя не ёсць цэ лая ку ча ўся кіх 

ма зяў. Для ка пы тоў — зі мо выя, 

лет нія; уцір кі — асту джаль ныя, 

са гра валь ныя, рэ лак са валь ныя. 

Ёсць усё для пры га жос ці ко ней: 

спе цы яль ныя шам пу ні, спрэі для 

хвас та, спрэі з па ха мі, як ту а лет-

ныя во ды. Стры жом ко ней, на-

ват цал кам го лім, та му што, ка-

лі шэрсць аб рас тае, яны моц на 

па це юць. Раз на ме сяц аба вяз-

ко ва пад коў ва ем, — рас каз вае 

суразмоўніца.

У вы езд цы вель мі важ ным з'яў-

ля ец ца не толь кі знеш ні вы гляд ка-

ня, але і знеш насць на ез ні ка. Апра-

нуц ца спарт сме ну прос та, але не 

вель мі тан на.

— Ду маю, лю бо му суд дзі пры-

ем на ўба чыць, ка лі вы яз джае 

на ез нік на ка ні, які блі шчыць, а 

спарт смен апра ну ты з іго лач кі, бо 

кон ны спорт — гэ та спорт ка ра-

лёў, — за ўва жае Ган на. — Ёсць 

спе цы я лі за ва ная анг лій ская фір-

ма, якая шые цы лінд ры, адзін га-

лаў ны ўбор каштуе тры ты ся чы еў-

ра. Праў да, мы па куль да та ко га 

не да рас лі. Я час цей за ўсё куп ляю 

адзен не ня мец кіх фір маў, фрак — 

ка ля 800 еў ра, бо ты — 1000, цы-

ліндр — 300—400, бры джы — 200, 

паль чат кі — 50, шпо ры — 50, уво-

гу ле ў ты ся чы дзве еў ра ўклас ці ся 

мож на.

«На ра джаць 
па еха ла 
з канюшні»

За сваю спар тыў ную кар' е ру 

Ган на Ка ра сё ва двой чы ха дзі ла ў 

дэ крэт, але доў жыў ся гэ ты вод пуск 

лі ча ныя ме ся цы.

— На чац вёр тым ме ся цы ця жар-

нас ці я яшчэ вы сту па ла на спа бор-

ніц твах, по тым ужо злез ла з ка ня, 

на ра дзі ла і праз тры тыд ні се ла 

зноў. Па еха ла на спа бор ніц твы ва 

Укра і ну і ад ра зу вый гра ла там тур-

нір, — на тхнё на ка жа ге ра і ня. — 

Вяр тан не да ва ла ся мне лёг ка, 

мо жа быць та му, што бы ло та кое 

вя ліз нае жа дан не вы сту паць, я ж 

увесь час на ка нюш ні і на ра джаць 

па еха ла ад сюль. Не як ця жар ная 

на ват зва лі ла ся з ка ня, не па мя-

таю, які быў ме сяц, але ўсё абы-

шло ся, уста ла і па еха ла да лей.

Не дзіў на, што і доч кі Ган ны вы-

рас лі на ка нюш ні, ста рэй шая пла-

нуе пай сці па сля дах ма мы, сён ня 

ў яе ўжо ёсць улас ны по ні, на ім 

яна трэ ні ру ец ца і вы сту пае на спа-

бор ніц твах.

— Яны тут з ча соў, ка лі бы лі 

яшчэ ў ка ляс ках, ста рэй шая — 

прос та фа нат ко ней. Падыма-

ецца ў шэсць ра ні цы: «Ма ма, на 

ка нюш ню!» Ра ней яна ез дзі ла на 

За дыя ку, але ён у мя не вя лі кі, шу-

ка ла ёй по ні і вось ня даў на зра бі ла 

сюр прыз — ку пі ла. Праў да, ён ужо 

скід ваў яе па ру ра зоў. Ад ной чы 

дач ка вель мі на па ло ха ла ся, по тым 

ба я ла ся сес ці на яго, але не як пе-

ра маг ла ся бе, се ла, на ву чы ла ся 

быць тро хі на хаб ней шай, і ця пер 

яны най леп шыя сяб ры. Я толь-

кі падтрымліваю яе захапленне, 

адзі нае, яна хо ча ска каць, ёй не 

па да ба ец ца вы езд ка, і мя не гэ та, 

вя до ма, па ло хае.
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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 «ПА ГА ВА РУ З ІМІ, 
ПА ЦА ЛУЮ»

Усё пра кон ны спорт: ха раст во і не бяс пе ка 
«жыц ця» на ка нюш ні

ГАН НА КА РА СЁ ВА — са мая ты ту ла ва ная 
ай чын ная спарт смен ка ў кон ным спор це, 

з За дыя кам і Ар ле кі нам яна вы сту пае 
ў са май пры го жай, але ад на ча со ва скла да най, 
дыс цып лі не — вы езд цы. Ган на не ад на ра зо ва 
ста на ві ла ся чэм пі ён кай Бе ла ру сі і вый гра ва ла 
эта пы Куб ка све ту. Гіс то рыя спарт смен кі 
пры ад кры ла сак рэ ты кон на га спор ту: 
ці скла да на зна хо дзіць агуль ную мо ву з ко нь мі, 
коль кі трэ ба рых та ваць жы вё лу 
да спа бор ніц тваў і як абраць 
жа ра бя-пе ра мож цу.

Фо
та

 Га
нн
ы 
ЗА

НК
АВ

ІЧ
.


