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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як ні дзіў на, ня гле дзя чы 
на ўсю не бяс пе ку, у дзі ця чым 
уз рос це я зу сім не ба я ла ся 
ко ней. Ез дзі ла, ска ка ла праз 
бар' е ры на ма ла дых жы вё-
лах. Ка та лі ся ў по лі, на сі лі-
ся там на вы пе рад кі, у ней кіх 
ка за коў-раз бой ні каў гу ля лі, 
па да лі і зноў са дзі лі ся. А вось 
пас ля на ра джэн ня дзя цей 
па ча ла трош кі па бой вац ца, 
і ця пер за дум ва ю ся, перш 
чым па ехаць, на прык лад, у 
по ле, па га няю ка ня на кор це 
пе рад тым, як на яго сес ці. 
Маг чы ма, гэ та ўплыў та го, 
што ця пер я ма ма і ад чу ваю 
ад каз насць не толь кі за ся бе, 
але і за сва іх дзя цей, — пра-
цяг вае Ган на.

Пад час гу тар кі яна ўспа мі-
нае і свай го пер ша га парт нё-
ра па скач ках, рас каз вае пра 
яго з асаб лі вым хва ля ван нем.

— У пер шую чар гу конь для мя-
не — гэ та ся бар. Ска кун і я — адзін 
спарт смен з дву ма сэр ца мі. Ко ней 
у мя не бы ло вель мі шмат. На ват не 
па лі чу, на пэў на, ця пер, коль кі дак-
лад на. На ця пе раш ні мо мант у мя-
не 23 улас ныя ка ні. Але, вя до ма ж, 
пер ша га га да ван ца я за пом ню на-
заўж ды. Гэ та вы дат ны парт нёр Ар-
ле кін, мы ра зам з ім ужо 12 га доў, 
прай шлі роз ныя эта пы май го жыц-
ця і кар' е ры. Каб вы ра зу ме лі — ён 
са праўд ны член сям'і.

На быц цё ка ня для су раз моў ні цы 
з'яў ля ец ца ад каз ным мо ман там. 
Да ня даў ня га ча су Ган на куп ля ла 
ўсіх жы вёл у Лат віі на ко не за во дзе 
«Бурт ні е кі». Ста ра ла ся ўсіх браць 
у ад на го і та го ж за вод чы ка. Апош-
нія два га ды на ша ге ра і ня ез дзі ла 
на аў кцы ён у Гер ма нію і куп ля ла 
ко ней там. Пры вы ба ры бу ду ча га 
ча ты рох ка пыт на га парт нё ра яна 
не звяр тае ўва гі на яго «ма му» і 
«та ту», бо ўпэў не на, што кож ны 
ска кун — ін ды ві ду аль ны. За тое на-
дае зна чэн не ру хо мас ці ка ня, гэ так 
жа пра вя рае цал кам вет чэк — поў-
нае ме ды цын скае аб сле да ван не, 
якое пра во дзіц ца пе рад про да жам. 
Пас ля ўсіх гэ тых мо ман таў Ган на 
на бы вае двух га до вых з не аб' ез-
джа ных жы вёл, а по тым з да па мо-
гай на ма ган няў, лю бо ві і руп лі вас ці 
рых туе «на ва бран цаў» да трэ ні ро-
вак і спа бор ніц тваў.

— У мя не бы ло мност ва тур-
ні раў, але ўсё па чы на ла ся, 
ка неш не ж, з юнац кіх за ез даў на 
ко нях. Пер шае пра фе сій нае вы-
ступ лен не прай шло ў Анг ліі. Мне 
та ды бы ло ча тыр нац цаць га доў, мы 
па еха лі ў Вя лі ка бры та нію, нам там 
да ва лі аран да ва ных жы вёл. І я на 
ад ным з іх, дак лад ней на ад ным з 
за ез даў, вый гра ла, на браў шы, па-
мой му, 72 або 73 ач кі. Гэ та бы ло 
для мя не та ды чымсь ці не ве ра год-
ным: пер шае сур' ёз нае спа бор ніц-
тва і з та кім вы ні кам. Ну і, вя до ма ж, 
вель мі знач ным для мя не стаў уд-
зел у фі на ле Куб ка све ту. Ця пер 
за пля чы ма ўжо два фі на лы Куб ка 
све ту, чэм пі я нат Еў ро пы, а сё ле та 
я вы сту па ла на вель мі кру тым пя-
ці зор ка вым тур ні ры ў До се, ста лі цы 
Ка та ра, у якім за ня ла дру гое мес-
ца, — рас ка за ла Ган на.

У лю бым ві дзе дзей нас ці на-
сту па юць та кія мо ман ты, ка лі хо-
чац ца пе рад ых нуць, ад нак на ша 
ге ра і ня не пры вык ла скар дзіц ца 
на стом ле насць і заў сё ды га то вая 
да трэ ні ро вак.

— Я імк ну ся да бі вац ца сва ёй 
мэ ты, ня гле дзя чы ні на што. З-за 
спе цы фі кі спор ту час та ўзні ка юць 
праб ле мы з ка ле ня мі і спі най, але 
і та ды праз боль са джу ся на ка-
ня, п'ю абяз боль валь ныя таб лет-
кі і ез джу ў спе цы яль ным по ясе, 
які зды маю толь кі на ноч. А яшчэ 
бы ва лі сур' ёз ныя па дзен ні, мно гія 
пас ля та кіх спы ні лі б сваю дзей-
насць, але толь кі не я. Па мя таю, 

на дру гім ме ся цы ма ёй ця-
жар нас ці конь за ча піў ся і я не 
змаг ла яго спы ніць. У вы ні ку 
мы ра зам з ім па ва лі лі ся на 
па ва ро це... І ні чо га страш-
на га, се ла і па еха ла да лей. 
А на огул, да ча ты рох ме ся цаў 
ця жар нас ці ез дзі ла вер хам. 
І праз ме сяц пас ля ро даў із-
ноў — у сяд ло. А яшчэ праз 
два ме ся цы па еха ла вы сту-
паць ва Укра і ну і вый гра ла 
там тур нір. Та му зда вац ца 
на паў да ро зе — дак лад на 
не пра мя не, — зноў вяр-
та ец ца да цяж кас цяў і ма-
ты ва цыі ў кон ным спор це 
су раз моў ні ца.

Ця пер Ган на не толь кі 
пра фе сій ная на ез ні ца з су-
свет ны мі да сяг нен ня мі, але і 
ма ма дзвюх вы дат ных да чок. 
Па сло вах спарт смен кі, ста-
рэй шая пай шла па яе сля дах і 
ўжо зай ма ец ца кон ным спор-

там, вы сту па ла на спа бор ніц твах 
па вы езд цы і кан ку ры і на ват мае 
ўлас на га по ні. А вось ма лод шая не 
моц на рвец ца раз ві вац ца ў гэ тай 
сты хіі, ад ча го зна ка мі тая ма ма не 
за сму ча ная, бо лі чыць, што ад ной 
спарт смен кі ў сям'і да стат ко ва, 
і што дзі ця са мо па він на вы бі раць, 
чым хо ча зай мац ца ў жыц ці.

— Я б не ста ла той, кім з'яў ля ю-
ся, ка лі б не да па мо га і пад трым ка 
бліз кіх лю дзей. Мне мно гім ха це-
ла ся б ска заць дзя куй. У пер шую 
чар гу сва ёй сям'і, якая заў сё ды 
по бач, хва рэе за мя не і па ва жае 
мае ра шэн ні. Так са ма трэ не ру 
Свят ла не Еў шчык, якая да вя ла 
мя не да зван ня май стра спор ту. 
Я вы сту па ла на яе ко нях, яна мя не 
са дзі ла, як у нас ка жуць, у цёп лае 
сяд ло пас ля ся бе, я пра хо дзі ла за-
ез ды і шмат вый гра ва ла. По тым 
трэ нер ад да ла мне свай го агуль-
на пры зна на га ска ку на Па хва ла, 
і мы ра зам да вя лі яго да пе ра мо гі. 
Гэ та быў пер шы конь, на якім я па-
ча ла вы сту паць на між на род ным 
тур ні ры на вя лі кіх за ез дах. Ну і, 
ка неш не ж, сло вы ўдзяч нас ці ха-
це ла ся б ска заць май му дзе ю ча-
му трэ не ру Іры не Ка ра чо вай. Гэ та 
пра фе сі я нал з вя лі кай лі та ры. Яна 
да вя ла мя не да зван ня май стра 
спор ту між на род на га кла са. Мы з 
ёй пад рых та ва лі двух ко ней уз роў-
ню гран-пры. Ця пер у нас на па-
ды хо дзе ўжо трэ ці. Іры на са мной 
кож ны дзень на трэ ні роў ках з ра-
ні цы да абе ду, пад каз вае і тры вае 
ўсе мае кап ры зы.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

«КОНЬ І Я — «КОНЬ І Я — 
АДЗІН СПАРТ СМЕН АДЗІН СПАРТ СМЕН 
З ДВУ МА СЭР ЦА МІ»З ДВУ МА СЭР ЦА МІ»

«Як ні дзіў на, ня гле дзя чы 
на ўсю не бяс пе ку, у дзі ця чым 
уз рос це я зу сім не ба я ла ся 
ко ней». 

«Ко ні — стат ка выя жы вё лы, 
і ў іх ад па вед ныя ін стынк ты: 
ка лі адзін бя жыць, 
дру гі так са ма мо жа рва нуць, 
па бег чы».

СЕК СУ — БЫЦЬ?..
Сум ная на ві на, спа дар ства... Прый шла, ад куль і не ча ка лі... 

У гэ та цяж ка па ве рыць, але... На ву коў цы да ка за лі, што лю дзі 

ўсё менш зай ма юц ца сек сам. («У СССР сек су не бы ло, але ў 

кож най сям'і бы ло па два—ча ты ры дзі ця ці. Ця пер секс ёсць, 

але прак тыч на ў кож най сям'і па ад ным дзі ця ці. Вы сно ва: дзе-

ці з'яў ля юц ца не ад сек су. Усё-ткі бус лы...») Больш за тра ці ну 

аме ры кан цаў ад 18 да 24 га доў сцвяр джа юць, што за апош ні 

год не зай ма лі ся лю боў ны мі ўце ха мі. («Усе га во раць, што доб-

ры ка ха нак — гэ та той, пас ля сек су з якім зня сі ле ная жан чы на 

ад ра зу ж за сы нае. На са май спра ве яны — сла ба кі. У мя не 

жан чы на за сы нае яшчэ пад час сек су!»)

Так, усё менш ма ла дых аме ры кан цаў ці ка вяц ца сек сам, і псі хо ла гі 
ад но сяць гэ та да гла баль ных трэн даў ХХІ ста год дзя, які ад во дзіць 
ча ла вец тва ў вір ту аль нас ці. («Не, секс у ма шы не — гэ та вель мі не-
кам форт на. Тут ся дзен не, тут акно, на гу не вы цяг нуць. Яшчэ гэ та 
«Пе ра дай це за пра езд» уво гу ле з пан та лы ку збі ла».) Асаб лі ва гэ та 
да ты чыц ца муж чын. («— Я сваю ме ру ве даю. Упаў, зна чыць, хо піць! — 
Ты пра ал ка голь? — Пра секс».) У 2002 го дзе ана ла гіч нае апы тан не 
па ка за ла, што та кіх бы ло 19 пра цэн таў, а, зна чыць, за апош нія га ды 
коль касць аме ры кан цаў, якія не зай ма юц ца сек сам, іс тот на па вя лі-
чы ла ся. («— На вош та ты ўвесь час пы та еш ся, ка лі я з та бой ажа ню-
ся? — Мне па да ба ец ца ба чыць страх у тва іх ва чах».)

Да лей — бо лей. Да след чы кі ад зна ча юць, што ў пе ры яд з 
2000 да 2018 го да не да хоп сек су аль най ак тыў нас ці вы рас ся род 
жан чын і муж чын ад 25 да 34 га доў. («Мая дзяў чы на гэ та га не ве-
дае, але я ад клад ваю ў кан верт па до ла ры кож ны раз, ка лі ў нас з 
ёй секс. Усё гэ та я па тра чу на яе на Ка ля ды. Па куль што ёй све ціць 
чыз бур гер».) Да сле да ван ні пра во дзі лі на ву коў цы Ка ра лін ска га ін-
сты ту та ў Стак голь ме. («Ка лі вы на цяг ва е це ад ну шкар пэт ку на 
ле вую на гу, дру гая аў та ма тыч на ста но віц ца пра вай. Пры чым, ім-
гнен на, не за леж на ад ад лег лас ці па між ва шы мі на га мі. Гэ та і ёсць 
сут насць кван та вай звяз нас ці».) Яны на зва лі і маг чы мыя пры чы ны 
зні жэн ня сек су аль най ак тыў нас ці. («Ён га ва рыў ёй, што ка хае яе. 
Устаў це сло ва «толь кі» ў лю бое мес ца гэ та га ска за і па гля дзі це, як 
яно змя няе сэнс...») Ся род іх стрэс з-за ву чо бы і ра бо ты, а так са ма 
вя лі кая раз на стай насць ін шых фор маў «соль ных за баў», на прык-
лад, тыя ж ві дэа гуль ні. («На быц цё прэ зер ва ты ваў, кні гі і шпа та ля 
свед чыць аб ня вы зна ча нас ці пла наў на ве чар».) Да след чы кі з 2000 
да 2018 го да рэ гу ляр на апыт ва лі ад воль на ада бра ных 10 ты сяч муж-
чын і жан чын ва ўзрос це ад 18 да 44 га доў. («У Адэ се: — Па слу хай, 
Ізя, ты ўжо да рос лы са ма стой ны ча ла век. Та бе 30 га доў. За ця бе 
та кі ўжо даў но ўсё па він на вы ра шаць твая жон ка, а не ма ці!») Ва 
ўсіх ці ка ві лі ся пра коль касць сек су аль ных кан так таў за мі ну лы год 
і аб коль кас ці па ла вых парт нё раў. («— Коль кі ў ця бе дзяў чат бы-
ло ў пла не сек су? — У пла не сек су бы ло 150. Але я вель мі-вель мі 
моц на ад стаю ад пла на».)

На ву коў цы так са-
ма да ве да лі ся, ча му 
жан чы ны не хо чуць 
зай мац ца сек сам. 
(«А вы так са ма 
за ўва жы лі, што з уз-
рос там у дзяў чат зні-
жа юц ца па тра ба ван-
ні да хлоп цаў? 10 га-
доў: прынц з зам кам, 
15 га доў: рок-зор ка, 
20 га доў: пры го жы 
ра зум ны за мож ны 
хло пец, 25 га доў: ра зум ны ба га ты муж чы на, 30 га доў: гас па дар лі вы 
му жык, 35 га доў: му жык, 40 га доў: кот».)

Усё гэ та ўста на ві лі да след чы кі з уні вер сі тэ таў у Глаз га і Са ўтгемп-
та не ў Вя лі ка бры та ніі: яны знай шлі пры чы ны, па якіх жан чы ны час цей 
за муж чын аказ ва юц ца не за ці каў ле ныя ў сек се. («Ад ной чы я ку пі ла 
са бе вя лі кі бу кет кве так. Прый дуць, ду маю, сяб роў кі, спы та юць, маў-
ляў, ад куль, а я толь кі за гад ка ва ўсміх ну ся... Прый шла сяб роў ка: «О! 
Кве так са бе ку пі ла?») На ву коў цы пра вя лі экс пе ры мент з удзе лам 
6669 жан чын і 4839 муж чын. У іх да ве да лі ся, як час та яны на зі ра юць 
пра цяг лыя пе ры я ды ніз кай ці ка вас ці да лю боў ных уцех (больш за тры 
ме ся цы). («Ён за вёў са бе за пра ві ла вы кур ваць пас ля кож на га сек су 
па цы га рэ це. Так па кры се і кі нуў...») Ака за ла ся, што гэ та на зі ра лі ў 
ся бе 33 пра цэн ты жан чын за апош ні год. («— Я ра зу мею, што гэ та 
глуп ства, што мы зна ё мыя ўся го толь кі ты дзень, што я за над та ра-
ман тыч ная і пры спеш ваю па дзеі... Але, мо жа, рас ста нем ся?») Ся род 
муж чын гэ ты па каз чык ака заў ся ў два ра зы мен шы — 15 пра цэн таў. 
(«Пры яз джай, — ка за ла яна. — Бу дзе пры ем ны паў змрок, свеч кі, ві но». 
Вось так мя не раз вя лі на вян чан не».) Ха рак тэр на, што ў муж чын і 
жан чын бы лі ад ноль ка выя пры чы ны для зні жэн ня ці ка вас ці да па ла-
вых зно сін: сек су аль ны пры мус, дэ прэ сія, ін фек цый ныя за хвор ван ні 
і ўзрос та выя зме ны, па ве дам ляе mеdіkfоrum. («Учо ра быў у яе до ма. 
Усе сце ны аб ве ша ны стрэль ба мі для па ля ван ня. І што мя не на пруж-
вае больш за ін шае, гэ та тое, што яна мя не па ста ян на на зы вае «зай-
чык»...») Так са ма ў жан чын бы лі і свае ін ды ві ду аль ныя асаб лі вас-
ці, якія зні жа лі іх ці ка васць да сек су. Гэ та на яў насць ма лых дзя цей, 
ця жар насць і роз ны ўзро вень сек су аль най ак тыў нас ці ў парт нё раў. 
(«Дзяў чы на па пя рэдж вае хлоп ца: — Бу дзеш ся бе дрэн на па во дзіць, 
я за ця бе за муж вый ду і жыць у ця бе за ста ну ся».)

Та кія яны, на ві ны... («Ду ма е це, вы ве да е це, што та кое стрэс? 
У ма ім дзя цін стве, ка лі вы пра пус ка лі се рыю муль ці ка па тэ ле ба чан ні, 
вы пра пус ка лі яе на заў сё ды. Вось гэ та стрэс».) Як ду ма е це, мо жа, не 
спраў дзіц ца ўсё гэ та?..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.
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