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ЗМЕСТ

Беларусь. Belarus
Грамадска-палітычны часопіс
№ 5 (1028), май, 2019
Выдаецца з 1930 года.
Адноўлены ў 1944 годзе.
Заснавальнік:
Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова «Выдавецкі
дом "Звязда"»
Галоўны рэдактар
Харкоў Віктар Міхайлавіч
Адказны сакратар
Валянціна Ждановіч

8

падзея ў гісторыі
суверэннай краіны

6

Пытанні глабальнага маштабу

42

У Пекіне Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у
II Форуме міжнароднага супрацоўніцтва
«Пояс і шлях»

Сёлета часопіс «Беларусь.Belarus», які прадстаўляе нашу краіну ў свеце, адзначыў адзін
са сваіх юбілеяў — 75 гадоў з часу
ўзнаўлення ў 1944 годзе. З гэтай нагоды ў
Прэс-цэнтры Дома прэсы адбылася прэсканферэнцыя, на якую былі запрошаны
сябры выдання, а таксама героі публікацый
апошняга часу

52

10
18

Каралева спорту ў новым фармаце

Нашы гады — наша багацце

Сустрэліся, пасмяяліся, паплакалі...
Валянціна Еранькова — тэатральны рэжысёр з імем, з якім асацыюецца пошук, эксперымент, кідкая тэатральная форма, —
адзначыла свой юбілей паказам спектакляў,
пастаўленых ёю і ў папярэднія гады. Праект
доўжыўся на працягу тыдня на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага. І завяршыўся
прэм’ерай спектакля «Дзявочнік» паводле
п’есы Лоры Канінгем

Вызначаны канчатковы склад камандаў,
якія будуць змагацца за ўзнагароды спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы на Еўрапейскіх гульнях у Мінску

32

Падпісны індэкс — 74820.
Рэгістрацыйнае пасведчанне 8,
выдадзена 16.07.2018 г.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.

Дызайн і вёрстка:
Таццяна Старажэнка
Любоў Малышава
Карэктар:
Аліса Гюнгер
«Беларусь.Belarus» выходзіць
на беларускай, англійскай
і кітайскай мовах.
Часопіс распаўсюджваецца
ў 50 краінах свету.
За дакладнасць фактаў,
іх інтэрпрэтацыю адказнасць
нясуць аўтары публікацый.
Пры выкарыстанні матэрыялаў
часопіса спасылка на «Беларусь.
Belarus» абавязковая. Рэдакцыя
не нясе адказнасці за змест
рэкламных паведамленняў.
Падпісана да друку 20.04.2019.
Фармат 60х84 1⁄8.
Афсетны друк.
Папера крэйдаваная.
Ум.-друк. арк. 6,51
Ул.-выд. арк.
Агульны наклад — 1639 асобнікаў
(на беларускай мове — 444).

Заказ

«Нам імпануе рытм жыцця
ў Беларусі»
Дасведчанага журналіста здзівіць складана,
але арганізатары прэс-тура кітайскіх прадстаўнікоў СМІ, які праходзіў у нашай краіне,
сур’ёзна пастараліся. Напрыклад, у адзін з
дзён госці танцавалі менуэт, прымяралі рыцарскія даспехі, елі дранікі з квашанай капустай і знаёміліся з будучымі перакладчыкамі з кітайскай мовы

Адрас рэдакцыі:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а,
г. Мінск, Беларусь, 220013.
Тэл.: +375 (17) 287-19-19,
+375 (17) 292-66-92.
Тэл./факс: +375 (17) 287-15-26.
www.zviazda.by
E-mail: belarus.mag@mail.ru

Будзьце ў курсе!

36

Друкарня:
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«БудМедыяПраект»
ЛП № 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61, Мінск,
Рэспубліка Беларусь, 220123.

© Рэдакцыйна-выдавецкая
ўстанова
«Выдавецкі дом "Звязда"», 2019
На першай старонцы вокладкі
фота www.minsk2019.by
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Дарагія ветэраны!
Паважаныя суайчыннікі, замеж
ныя госці!
Віншую Вас з вялікім святам —
Днём Перамогі. Восьмае дзесяцігоддзе
беларускі народ жыве і працуе пад мір
ным небам. Магчымасць дыхаць свабо
дай, гадаваць дзяцей і радавацца кож
наму новаму дню даў нам ратны подзвіг
нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў.
С ёння мы праслаўляем м у ж
насць воінаў, гераізм партызан і пад
польшчыкаў, тытанічныя намаганні
працаўнікоў тылу.
Менавіта на беларускай зямлі са
вецкія салдаты развянчалі міф пра
непераможнасць ваеннай машыны
Трэцяга рэйха. Яны змагаліся за Ра
дзім у. Стаялі насмерць пад Мінскам і
Магілёвам, на берагах Дняпра і Бярэзі
ны, і кожны рубеж абароны для ворага
быў Брэсцкай крэпасцю.
Бяда прыйшла тады ў кожную бе
ларускую сям’ю. Дзве траціны загіну
лых і памерлых у гады ваеннага ліха
лецця — мірныя жыхары. Страшныя
адрасы генацыду беларускага народа
ведае ўвесь свет: Хатынь, Дальва, Аза
рычы, Шунеўка, Трасцянец… Гэтаму
журботнаму спісу канца няма.
Асаблівая тэма — лёсы дзяцей
вайны. Сёння гэтыя людзі старэйшага
ўзросту — жывыя сведчанні і сведкі
зверстваў акупантаў. У іх на вачах за
бівалі родных і блізкіх. Яны раслі ў го
ладзе і холадзе першых пасляваенных
гадоў. Нароўні з дарослымі адстойвалі
і адбудоўвалі потым краіну.
Найбольш змрочныя старонкі ў
журботнай кнізе вайны — дзіцячыя
донарскія канцлагеры. Праз іх прайшлі
тысячы дзетак, а выжылі адзінкі. Усім,
хто сёння заахвочвае мітынгі неана
цыстаў і шэсця састарэлых ваякаў з
батальёнаў СС, варта прыехаць у Бе
ларусь і пабываць у пасёлку Чырвоны
Бераг, дзе быў такі канцлагер. Убачыць
пранізлівы мемарыял няздзейсненых
дзіцячых мараў.
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Яўген Пясецкі

Выступленне
Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь Аляксандра Лукашэнкі
на цырымоніі ўскладання
вянкоў да манумента Перамогі
з нагоды 74-й гадавіны Вялікай
Перамогі 9 мая 2019 года

Беларусь
памятае

с
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Вялікая Перамога — безумоўная
перамога жыцця над смерцю. І буду
чыя пакаленні павінны ведаць, якую
цану заплаціў наш народ за свабоду.
У імя дабра, міру і справядлівасці. Каб
такое ніколі не паўтарылася.
Мы смуткуем аб ахвярах вайны —
жанчынах, старых, дзецях. Яны да
канца выпілі горкі келіх акупацыі.
Вечная памяць тым, хто вельмі хацеў
жыць, але склаў галаву ў баях за Ра
дзіму, памёр ад ран, загінуў у канцла
герах і гета! Схілім жа галовы перад
тымі, хто не прыйшоў з той вайны,
ушануем іх памяць хвілінай маўчання.
(Гучаць дваццаць удараў метранома.)
Час няўмольны, усё менш вет э
ранаў Вялікай Айчыннай застаецца з
намі ў страі. Наш святы абавязак —
падтрымаць, акружыць клопатам
франтавікоў і працаўнікоў тылу, забяс
печыць ім годнае жыццё.
А вам, паважаныя ветэраны, як
звычайна, ад мяне наказ — жыць!
Сёння вы можаце ганарыцца сваімі
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дзецьмі і ўнукамі. Цяперашняе па
каленне вайскоўцаў свята захоўвае
пераможныя традыцыі. Бо галоўны
ўрок Вялікай Перамогі ў тым, што за
мір трэба змагацца. Асабліва ў нашы
дні, калі ён знаходзіцца пад прыцэ
лам глабальнага тэрарызму, і не толь
кі яго. Прычым усім разам, адзіным
фронтам. Як гэта было тады, у далёкія
суровыя саракавыя, калі ў шэрагах
беларускага супраціўлення змагаліся
тысячы антыфашыстаў з еўрапейскіх
дзяржаў: Польшчы, Чэхіі, Славакіі,
Аўстрыі, Францыі, Італіі і нават Гер
маніі.
На жаль, у Еўропе сёння такога
адзінства няма. Ідзе ўзмацненне ваен
най прысутнасці на нашых межах. Пе
ракрэслена Дамова аб ракетах сярэд
няй і малой далёкасці.
Але мы ўпэўненыя ў неабходнасці
канструктыўнага дыялогу з усімі краі
намі. Таму што мір — гэта жыццё. Таму
што любы мір — гэта лепш, чым тыя
гады ліхалецця, якія мы перажывалі
не аднойчы. І мы да гэтага дыялогу га
товыя.

Дарагія сябры!
Падзеі лета 1941 года назаўжды
падзялілі гісторыю краіны на да і па
сля вайны. Пра яе напісаны тысячы
кніг, знятыя сотні фільмаў. Але бе
лых плям застаецца нямала. Перш за
ўсё гэта тычыцца лёсаў канкрэтных
люд зей — воінаў і партызан, якія
прапалі без вестак, падпольшчыкаў,
закатаваных у засценках гестапа,
вязняў гета, невядома калі і як загі
нулых.
Захаваць святую памяць пра кож
нага ўдзельніка вайны для нашчад
каў — галоўная мэта рэспубліканскай
акцыі «Беларусь памятае!». Гэта пра
ект, накіраваны ў будучыню, гэта са
праўды несмяротны полк!
Нам, у што б там ні было, трэба
зберагчы повязь паміж пакаленнямі.
Трэба, каб дзеці, унукі, праўнукі праз
лёсы воінаў-пераможцаў — сваіх род
ных і блізкіх, якія адстаялі мір і свабо
ду, — усвядомілі сябе часткай вялікай
гісторыі роднай краіны, адчулі боль
незаменных страт і ацанілі веліч по
дзвігу савецкага салдата.

вята

Гэткім жа высакародным мэтам —
захаваць памяць пра подзвіг народа —
прысвечаны маштабны праект «У славу
агульнай Перамогі!». На тэрыторыі ўсіх
беларускіх раёнаў і прыгранічных рэгіё
наў Расіі і Украіны, якія апаліла страш
ная вайна, з месцаў воінскіх пахаванняў
і гібелі мірных жыхароў будзе ўзятая
зямля. Зямля, палітая крывёю савец
кага салдата. Ну, а 9 мая 2020 года — у
дзень 75‑годдзя Перамогі — капсулы з
гэтай святой зямлёй і спісы з імёнамі
загінулых змесцяць у нішы Храма-пом
ніка ў гонар Усіх Святых у Мінску — га
лоўнага нашага храма.
Толькі так, агульнымі намаганнямі,
можна захаваць і ўвекавечыць для на
шчадкаў імя кожнага ваяра і зберагчы
гераічную спадчыну, якая стала част
кай генетычнага кода нашага народа.
Дарагія суайчыннікі!
У гэты святы для нас дзень я жадаю
вам моцнага здароўя, шчасця, дабра
быту і самае галоўнае — мірнага неба
над галавой.
Са святам!
З Днём Перамогі, дарагія сябры!

Яўген Пясецкі

Яўген Пясецкі

с
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пытанні
глабальнага маштабу
У Пекіне Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у II Форуме міжнароднага супрацоўніцтва «Пояс і шлях»

І

дэя гэтай маштабнай падзеі —
глабальны і талерантны якас
ны рост дзякуючы эфектыўнай
каардынацыі сумесных нама
ганняў. Падобныя пляцоўкі
заўсёды прадугледжваюць маг
чымасць двухбаковых кантак
таў лідараў дзяржаў.
У сталіцу Паднябеснай з’ехалася
больш за 5 тысяч гасцей з 150 краін і
прадстаўнікоў 90 міжнародных ар
ганізацый. Аляксандр Лукашэнка
вёў перамовы са Старшынёй КНР Сі
Цзіньпінам, намеснікам Старшыні Ван
Цішанем і Прэзідэнтам Узбекістана
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Шаўкатам Мірзіёевым. На сустрэчы з
кіраўніком Кітая Прэзідэнт запэўніў
калегу ў тым, што КНР заўсёды можа
разлічваць на падтрымку Беларусі ў
любой сферы:
— Сёння ў кантэксце абвастрэння
гандлёвых супярэчнасцяў і нежадання
некаторых краін бачыць Кітай моц
ным асабліва відаць, хто з’яўляецца са
праўдным сябрам, як прынята казаць у
Кітаі, пры любым надвор’і. У Беларусі
ніколі не было і не будзе сумненняў у
правільнасці выбраных вамі ініцыя
тыў. Кітай заўсёды можа разлічваць на
нашу падтрымку ў любой сферы, як і

мы заўсёды ўпэўнены ў падтрымцы з
вашага боку.
Аляксандр Лукашэнка шчыра па
жадаў Сі Цзіньпіну паспяховага пра
вядзення II Форуму «Пояс і шлях».
Паводле яго слоў, менавіта дзякуючы
намаганням кітайскага лідара гэтая
ініцыятыва стала карыснай і вельмі
неабходнай для рэгулярных сустрэч
аднадумцаў. Прэзідэнт Беларусі павін
шаваў Старшыню КНР і ўвесь кітайскі
народ са знакавымі юбілейнымі да
тамі. У мінулым годзе Кітай адзначаў
40‑годдзе палітыкі рэформаў і адкры
тасці. Сёлета плануюцца ўрачыстасці

ф
з нагоды 70‑годдзя стварэння Новага
Кітая.
— У гэтых палітычных і эканаміч
ных поспехах відавочная ваша роля
як гаранта стабільнасці курсу партыі
і развіцця КНР у сучасным непрад
казальным свеце, які змяняецца літа
ральна на працягу сутак, — сказаў
Аляксандр Лукашэнка Старшыні КНР.
Прэзідэнт асабліва адзначыў вы
сокія дасягненні двухбаковага ўзае
мадзеяння за апошні час. У мінулым
годзе таваразварот дасягнуў амаль
4,5 мільярда долараў. Кітай пашырае
асартымент беларускай прадукцыі на
сваім рынку. Толькі пастаўкі тавараў
аграпрамысловага комплексу і прадук
таў харчавання за год выраслі амаль у
5 разоў. А малочнай прадукцыі — у 9. І
гэта не мяжа.
Міністр сельскай гаспадаркі і хар
чавання Беларусі Анатоль Хацько рас
павёў у Пекіне журналістам, што пасля
перамоваў з калегамі з упраўлення па
рэгуляванні рынкаў Кітая і з мытнага
ўпраўлення КНР прынята рашэнне аб
допуску для продажу ў гэтай краіне пра
дукцыі яшчэ трох беларускіх вытворцаў.
— Мы прасунуліся ў пытаннях
паставак сухой тэхнічнай сыроваткі.
Ужо адкрытыя магчымасці паставак
для 54 беларускіх малочных прадпры
емстваў і двух мясакамбінатаў. Людзі
вялікага Кітая ацанілі якасць нашай
прадукцыі. Думаю, што мы яшчэ ў
разы павялічым пастаўкі харчаван
ня, — канстатаваў міністр.
Аднак ёсць і больш грунтоўныя
і капіталаёмістыя сумесныя белару
ска-кітайскія праекты, ініцыятывы. Сі
Цзіньпін на сустрэчы з Аляксандрам
Лукашэнкам адзначыў, што шэсць га
доў з моманту абвяшчэння ініцыяты
вы «Пояс і шлях» супрацоўніцтва па яе
сумеснай рэалізацыі — вельмі паспя
ховыя. Беларусь стала адным з ключа
вых апорных пунктаў гэтай задумы:
— Індустрыяльны парк «Вялікі ка
мень» стаў адным з узорных праектаў
нашага супрацоўніцтва, — перакананы
Старшыня КНР.
Сі Цзіньпін казаў пра гатоўнасць
Пекіна разам з Мінскам і далей разві
ваць магчымасці супрацоўніцтва ў кан
тэксце «Пояса і шляху» для пашырэння
і паглыблення двухбаковых адносін на
карысць народаў Беларусі і Кітая. Кітай
скі кіраўнік таксама адзначыў вялікія
поспехі Беларусі ў справе дзяржаўнага
будаўніцтва і ў прагрэсе эканомікі.

Пад заслону сустрэчы кіраўнікоў
дзяржаў у іх прысутнасці былі падпіса
ны дакументы аб развіцці двухбаковага
супрацоўніцтва. У прыватнасці, між
урадавае пагадненне аб міжнародных
аўтамабільных перавозках пасажыраў
і грузаў і канцэпцыя правядзення Фо
руму па рэгіянальным супрацоўніцтве
і развіцці ў рамках ініцыятывы «Пояс
і шлях». Усяго ж па выніках гэтага ра
бочага візіту было заключана больш за
20 двухбаковых дакументаў.
Завяршыліся зносіны кіраўнікоў
дзвюх краін на сімвалічнай ноце. Пекін
прыняў рашэнне зрабіць Мінску два
вельмі салідныя падарункі — Нацыя
нальны футбольны стадыён і басейн
для правядзення спаборніцтваў між
народнага стандарта. Макеты гэтых
збудаванняў Сі Цзіньпін прадставіў
Аляксандру Лукашэнку. Асабіста ад
сябе Сі Цзіньпін падарыў Аляксандру
Лукашэнку па-майстэрску зробленую
вазу з сіняй і белай парцаляны. Прэзі
дэнт Беларусі падарыў кітайскаму
калегу некалькі кніжных выданняў:
перакладзеныя на кітайскую мову бе
ларускія прыказкі і прымаўкі, а такса
ма 4 кнігі кітайскіх паэтаў на белару
скай мове.
Асабліва расчуліла кітайскага кіраў
ніка падораная Прэзідэнтам Беларусі
карціна з выглядам роднай вёскі, у якой
будучы Старшыня КНР жыў і дзе, як ён
заўважыў, прайшло яго станаўленне.
— Гэта важнае месца для мяне, ме
навіта там я атрымаў вельмі добрую
жыццёвую падрыхтоўку. Выдатны па
дарунак! — сказаў таварыш Сі, заўва
жыўшы, што літаральна ў сотні кіла
метраў ад тых месцаў у іншай вёсцы ў
свой час жыў і намеснік Старшыні Ван
Цішань.
Акрамя таго, па ўжо ўстоянай бела
рускай традыцыі Сі Цзіньпіну быў падо
раны кошык з беларускімі прадуктамі,
якія ўжо добра знаёмыя і палюбіліся і
Старшыні, і Кітаю ў цэлым.
Пасля сустрэчы з Сі Цзіньпінам
Аляксандр Лукашэнка правёў пера
мовы з яго намеснікам Ван Цішанем.
Кітайскі візаві сказаў, што паміж ліда
рамі Беларусі і Кітая ўсталявалася «жа
лезнае братэрства». І пры гэтым зрабіў
важнае ўдакладненне:
— Якое ніколі не ржавее.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў
Ван Цішаню за добрыя словы і заўва
жыў, што яго папярэдняя сустрэча з Сі
Цзіньпінам у большай ступені насіла
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пратакольны характар. У Старшыні
КНР у гэтыя дні вельмі напружаны гра
фік кантактаў з замежнымі лідарамі.
Тым не менш Прэзідэнт Беларусі ад
значыў, што за час візіту ў Кітай атры
малася не проста абазначыць галоўныя
кірункі двухбаковага супрацоўніцтва,
але і падпісаць важныя міждзяржаўныя
дакументы.
Іх пералік у першым набліжэнні вы
глядае так. Пагадненні аб тэхніка-эка
намічнай дапамозе; паміж Дзяржаўным
мытным камітэтам Беларусі і Галоўным
мытным упраўленнем КНР аб узаем
ным прызнанні праграмы ўпаўнаважа
ных эканамічных аператараў Беларусі і
праграмы Кітайскай Народнай Рэспу
блікі па кіраванні добрасумленнымі
прадпрыемствамі. Мемарандумы аб
узаемаразуменні падпісалі Дзяржаўны
камітэт па стандартызацыі Беларусі і
Дзяржаўная адміністрацыя па рэгуля
ванні рынку КНР у галіне стандарты
зацыі, ацэнкі адпаведнасці, метралогіі
і акрэдытацыі. Пагадненне аб супра
цоўніцтве заключылі Міністэрства
аховы здароўя Беларусі і Дзяржаўнае
ўпраўленне па справах аховы здароўя
КНР. Падпісаны мемарандум аб узаема
разуменні паміж Дзяржаўным мытным
камітэтам Беларусі і Галоўным мыт
ным упраўленнем КНР аб умацаванні
партнёрства для паскоранага здзяйс
нення мытных аперацый у дачыненні
да тавараў у рамках трансеўразійскіх
чыгуначных кантэйнерных перавозак.
Паміж Міністэрствам сельскай гаспа
даркі і харчавання Беларусі і Галоўным
мытным упраўленнем КНР падпісаны
пратакол аб ветэрынарных і санітар
ных патрабаваннях па пастаўках у
Кітай кармавых малочных прадуктаў.
На палях саміту адбылася яшчэ
адна сустрэча Аляксандра Лукашэн
кі на вышэйшым узроўні — з Прэзі
дэнтам Узбекістана Шаўкатам Мір
зіёевым. У часе размовы з узбекскім
калегам Прэзідэнт Беларусі адзначыў,
што наша краіна гатовая дзяліцца тэх
налогіямі з Узбекістанам для стварэн
ня там сучасных вытворчасцяў. Пры
гэтым Прэзідэнт Беларусі канстатаваў
паспяховасць выканання двухбаковых
дамоўленасцяў Мінска і Ташкента.
У сваю чаргу Шаўкат Мірзіёеў ад
значыў, што візіт Прэзідэнта Беларусі
ва Узбекістан у мінулым годзе даў вель
мі магутны імпульс развіццю ўзаема
адносін паміж краінамі.
Дзмітрый Крымаў
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ўрапейскія гульні-2019

падзея ў гісторыі
суверэннай краіны
На пасяджэнні выканкама Нацыянальнага алімпійскага камітэта
абмеркавалі ступень гатоўнасці Беларусі да II Еўрапейскіх гульняў

Я

Яшчэ не так даўно здавалася, што
II Еўрапейскія гульні, урачыстая цы
рымонія адкрыцця якіх пройдзе на
мінскім стадыёне «Дынама» 21 чэрве
ня, справа даволі аддаленай будучыні.
Але час ляціць імкліва, і вось ужо ды
ханне самага маштабнага ў гісторыі Бе
ларусі спартыўнага форуму адчуваец
ца ва ўсім: у настроі і ўсмешках людзей,
у хваляванні спартсменаў, у дзелавітай
паспешлівасці службаў, якія прыво
дзяць у парадак спартыўныя аб’екты і
ўпрыгожваюць горад. Мінск жыве ча
каннем гасцей і прадчуваннем вяліка
га спартыўнага свята. Але ці ўсё і ці ўсе
да яго гатовыя? І якіх вынікаў чакаць
ад нашых спартоўцаў? Гэтыя і іншыя
пытанні падымаліся на пасяджэнні
выканкама НАК з удзелам Аляксандра
Лукашэнкі.
У сваім уступным слове Прэзідэнт
сказаў пра галоўную місію Гульняў:
— Другія Еў рапейскія гульні,
безумоўна, стануць найважнейшым
грамадска-палітычным мерапрыемст
вам у гісторыі суверэннай Беларусі. Да
нас будзе прыкавана пільная ўвага сус
ветнай супольнасці. Задача — не толькі
правесці Гульні на самым высокім уз
роўні. Мы павінны ў чарговы раз па
казаць, што на нашай зямлі створаны
камфортныя і, што немалаважна, бяс
печныя ўмовы для жыцця і самарэалі
зацыі чалавека.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў ува
гу членаў выканкама, што да пачатку
II Еўрапейскіх гульняў адлік пайшоў
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літаральна ўжо на дні, і трэба працаваць
без прамаруджвання. Важна правесці
іх на самым высокім арганізацыйным
узроўні. Звяртаючыся да выканкама,
Прэзідэнт сказаў:
— Мы дамаўляліся, што будзем пе
рыядычна сустракацца на пляцоўцы
Нацыянальнага алімпійскага камітэта,
абмяркоўваць найважнейшыя пытанні
жыцця краіны. НАК займае асаблівае
месца ў сістэме фізічнай культуры і
спорту. Сярод найважнейшых напрам
каў яго працы — развіццё алімпійскага
руху ў цесным узаемадзеянні з дзяржаў
нымі органамі і мясцовымі ўладамі, ка
ардынацыя дзейнасці рэспубліканскіх
федэрацый па відах спорту. Важна, каб
менавіта НАК быў цэнтрам прыцягнен
ня для спартсменаў і трэнераў, нашых
славутых чэмпіёнаў і падрастаючага па
калення. Гэта і іх дом таксама.
Прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што
для падрыхтоўкі Гульняў вылучаюц
ца ўсе неабходныя фінансавыя срод
кі, а таксама створаны аргкамітэт на
чале з Прэм’ер-міністрам Сяргеем
Румасам:
— Спартыўныя аб’екты, тэлека
мунікацыі, дарожная сетка, пасажыр
скі транспарт, Студэнцкая вёска — усё
павінна адпавядаць самым высокім
стандартам. Як мне дакладваюць, пы
танні вырашаюцца аператыўна. Ма
дэрнізацыя задзейнічанай інфра
структуры ідзе па плане. Разам з тым
я б хацеў пагаварыць на гэтую тэму
больш прадметна, для таго, каб, магчы

ма, больш не вяртацца да яе да пачатку
Гульняў. Патрэбен глыбокі і ўсебаковы
аналіз ходу падрыхтоўкі.
У ліку тэм, якія абмяркоўваліся,
былі таксама пытанні харчавання,
працы валанцёраў, размяшчэння афі
цыйных асоб і спартсменаў. Міністру
спорту і турызму Сяргею Кавальчуку
на асабісты кантроль была пастаўлена
падрыхтоўка аб’ектаў, якія будуць за
дзейнічаны ў часе II Еўрапейскіх гуль
няў.
Прыемная, для заўзятараў наві
на: у часе спаборніцтваў цэны гатэляў
павышаць не будуць. Арганізатары
прадбачліва падпісалі з усімі буйнымі
гатэлямі адпаведныя дамовы. Прэм’ерміністр Сяргей Румас запэўніў:
— Натуральна, улада будзе адсоч
ваць выкананне гэтага пагаднення
ўсімі яго падпісантамі.
Яшчэ адзін акцэнт, які зрабіў на па
сяджэнні выканкама НАК Прэзідэнт —
максімальнае выкарыстанне ўсяго
беларускага. Гаворка пра харчаванне,
матэрыялы, інвентар… Каб грошы,
якія былі затрачаны на падрыхтоўку
Еўрапейскіх гульняў, засталіся ў краі
не. Што тычыцца агульных выдаткаў,
то яны — у рамках першапачаткова за
цверджанага каштарысу. Больш за тое,
ёсць адчуванне, што план па прыцяг
ненні беларускіх спонсараў перавыка
наны.
— Актыўна сталі ўключацца ар
ганізацыі прыватнай формы ўласнасці,
якія зацікаўлены ў рэкламе сваёй пра
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У Студэнцкай вёсцы размесцяць спартсменаў

дукцыі на Еўрапейскіх гульнях, — тлу
мачыць Сяргей Румас.
А вось наконт спонсараў замежных
Прэм’ер-міністр са шкадаваннем кан
статаваў, што Еўрапейскія алімпійскія
камітэты не справіліся са сваёй задачай
і не змаглі прыцягнуць ніводнага знеш
няга спонсара:
— Але мы кампенсуем гэта тымі
знешнімі спонсарамі, якіх у тым ліку
прыцягвае дырэкцыя Гульняў. Вядо
ма, на першапачатковыя лічбы (па
прыцягненні сродкаў ад знешняга
спонсарства. — Аўт.) не выйдзем. Калі
б ЕАК даверыў нам гэтую працу за два
гады, то, вядома, мы змаглі б прыцяг
нуць знешніх спонсараў на такое
маштабнае спартовае мерапрыемства.
Не абышлі, вядома, на выканкаме
і спартовы складнік маючага адбыцца
форуму. Выступаючы дома пры велі
зарнай падтрымцы родных трыбун,
нашы спартсмены проста не маюць
права выступіць дрэнна. Аляксандр
Лукашэнка заўважыў, што медальныя
планы на Гульні публічна не агучвалі
ся, тым не менш задача стаіць кан
крэтная:
— Не менш, чым у Баку! Мы спабор
нічаем дома, на сваіх арэнах, пры роднай
публіцы. Падтрымка ўсяго беларускага
народа, натуральна, будзе забяспечана.
Таму ў нас няма права выступіць на
гэтых Гульнях дрэнна. Хацелася б, каб

гэта патрабаванне было даведзена да
спартсменаў і трэнераў. Наладжвайце
іх на барацьбу і нацэльвайце на перамо
гу. Мы гэта можам. Апошні чэмпіянат
Еўропы па цяжкай атлетыцы паказаў,
што мы гатовыя на роўных змагацца з
вядучымі дзяржавамі планеты.
Таксама на выканкаме была пра
ведзена і кадравая перастаноўка. Вы
конваць абавязкі першага віцэ-прэзі
дэнта Нацыянальнага алімпійскага
камітэта будзе Віктар Лукашэнка. Яго
кандыдатура прапанаваная членам
выканкама і аднагалосна імі падтры
маная. Адзначым, што выконваць
новыя для яго абавязкі Віктар Аляк
сандравіч будзе часова і пасада пер
шага віцэ-прэзідэнта НАК стане для
яго грамадскай нагрузкай — ён, як і
раней, застаецца памочнікам Прэзі
дэнта па нацыянальнай бяспецы. У
далейшым на Алімпійскім сходзе трэ
ба вырашыць пытанне ў дачыненні
да кандыдатуры на пасаду першага
віцэ-прэзідэнта НАК канчаткова. У
якасці выконваючага абавязкі за Вік
тарам Лукашэнкам у першую чаргу
замацаваны пытанні міжнароднага
супрацоўніцтва і падрыхтоўка да буй
ных спартыўных форумаў: II Еўрапей
скіх гульняў і лёгкаатлетычнага матчу
Еўропа — ЗША, які пройдзе ў верасні.
Займацца гэтай працай ён будзе ў цес
ным узаемадзеянні з міністрам спорту

і турызму, а таксама віцэ-прэм’ерам,
які курыруе спорт.
Міністр спорту і турызму Сяргей
Кавальчук патлумачыў журналістам,
што дата правядзення Алімпійскага
сходу пакуль не вызначана, аднак вы
казаў упэўненасць, што мерапрыемства
пройдзе пасля Еўрапейскіх гульняў і
лёгкаатлетычнага матчу Еўропа — ЗША:
— Думаю, бліжэй да зімы — пасля
правядзення рознага роду чэмпіяна
таў. Таму што ўсе федэрацыі павінны
завяршыць год.
Адказваючы на пытанне пра на
шы медальныя перспектывы, міністр
адзначыў, што ў відах спорту, якія бу
дуць прадстаўлены на маючым адбыц
ца ў чэрвені мультыспартыўным фо
руме, беларускія атлеты паказваюць
высокія вынікі:
— Магу сказаць, што ў 2017 годзе ў
відах спорту, якія будуць прадстаўле
ны на Гульнях, на чэмпіянатах Еўропы
быў заваяваны 51 медаль, у 2018 го
дзе — 50. На II Еўрапейскія гульні бе
ларускія атлеты маюць амбіцыйныя
планы. Ад дамашніх Гульняў усе ча
каюць годнага выступлення спартсме
наў. Цяпер усе знаходзяцца ў высокай
ступені гатоўнасці на завяршальнай
стадыі падрыхтоўкі да маючых адбыц
ца стартаў.
Сяргей Канавалаў,
Дзмітры Ампераў
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Да старту гатовы!
Больш чым 4000 спартсменаў з 50 краін-удзельніц, якія разыграюць
200 камплектаў узнагарод у 15 відах спорту (23 дысцыплінах), а таксама ліцэнзіі
на Алімпіяду‑2020 у Токіа, больш чым 1000 акрэдытаваных журналістаў,
8000 валанцёраў і больш за 200 тэлевізійных камер для арганізацыі міжнародных
трансляцый — такімі будуць II Еўрапейскія гульні. Падрыхтоўка ідзе поўным
ходам, бо да спаборніцтваў застаецца зусім няшмат часу.

Нагадаем чытачу: права пра‑
вядзення II Еўрапейскіх гульняў у
2019 годзе па выніках галасавання на
45‑м пасяджэнні Генеральнай асам‑
блеі Еўрапейскіх алімпійскіх камітэ
таў (ЕАК), якое праходзіла ў Мінску
21 кастрычніка 2016 года, атрымала
Беларусь.
І неўзабаве, у цесным с упра
цоўніцтве з адпаведнымі камісіямі
ЕАК, быў створаны арганізацыйны
камітэт, які і склаў планы па падрых
тоўцы спартыўнай падзеі. СМІ, у
прыватнасці БелТА, тады паведамілі:
Беларусь гатова правесці на самым
высокім узроўні ІІ Еўрапейскія гуль
ні ў 2019 годзе. Спасылаліся на заяву
Аляксандра Лукашэнкі, — Прэзідэнта
Беларусі, прэзідэнта Нацыянальнага
алімпійскага камітэта, — які зрабіў
такую заяву на 45‑м пасяджэнні Гене
ральнай асамблеі Еўрапейскіх алім
пійскіх каміт этаў. Кіраўнік дзяржавы
падкрэсліў, што акцэнт пры правя
дзенні гэтых маштабных міжнарод
ных спаборніцтваў будзе зроблены на
душэўнасці і стварэнні камфортных
умоваў для спартсменаў і балель
шчыкаў:
«Трэба зрабіць так, каб спартсме
ны адчувалі сябе ідэальна і паказвалі
або імкнуліся паказаць самыя высокія
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вынікі. Каб фанаты і заўзятары адчу
валі, што гэта свята, каб гэтыя спабор
ніцтвы аб’ядноўвалі ўсіх не толькі ў
краіне правядзення, але і ў свеце ў цэ
лым». Прэзідэнт падкрэсліў, звяртаю
чыся да прысутных: «Беларусь усё зро
біць для таго, каб спаборніцтвы былі
добрымі, душэўнымі, і каб вы ніколі
не пашкадавалі аб прынятым рашэн
ні правесці Еўрапейскую алімпіяду ў
Беларусі».
Беларусь атрыма ла права на
правядзенне II Еўрапейскіх гульняў
2019 года пры актыўным удзеле Янэза
Качыанчыча. Ён прыязджаў у Мінск
на 45‑ю Генеральную асамблею Еўра‑
пейскіх алімпійскіх камітэтаў (ЕАК)
у 2016 годзе, як выканаўца абавязкаў
прэзідэнта гэтай спартыўнай аргані‑
зацыі. А ў канцы лістапада 2017‑га
гэты адзін з самых уплывовых спар‑
тыўных чыноўнікаў Еўропы быў абра‑
ны прэзідэнтам ЕАК і свой першы візіт
у новай якасці здзейсніў у Беларусь.
Ён застаўся вельмі задаволены,
як вядзецца падрыхтоўка да ІІ Еўра
пейскіх гульняў, а таксама сустрэчамі
з Прэзідэнтам Беларусі, прэзідэнтам
Нацыянальнага алімпійскага камітэта
Аляксандрам Лукашэнкам, Прэм’ерміністрам краіны, тагачасным стар

шынёй рэспубліканскага аргкамітэта
па правядзенні Еўрапейскіх гульняў
Андрэем Кабяковым. Вось што ён
сказаў:
«Без сумневу Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы
выразна даў зразумець, што Беларусь
можа і гатова правесці Еўрапейскія
гульні на вельмі высокім узроўні.
ЕАК, паўтаруся, не бачыць сур’ёзных
праблем у арганізацыі гэтага мульты
спартыўнага форуму…
Тут дробязяў не бывае. Калі будуць
нейкія недахопы, то свята атрымаецца
не такім яркім. Адразу адзначу, што
многае ўжо зроблена…
ЕАК задаволены тымі тэмпамі,
якія задаў беларускі бок у ходзе па
дрыхтоўкі. Мы ідзем па графіку. Вя
дома, не абыходзіцца без пытанняў,
але яны не такія глабальныя і выра
шаюцца ў рабочым парадку. У нас у
аргкамітэце вельмі добрая каманда. У
дырэкцыі фонду Еўрапейскіх гульняў
працуюць прафесіяналы. У ЕАК з ды
рэкт арам фонду «Дырэкцыя II Еўра
пейскіх гульняў 2019 года» Георгіем
Катуліным поўнае паразуменне, цесна
супрацоўнічаем і з першым віцэ-прэзі
дэнтам НАК Андрэем Асташэвічам…
На першых Еўрапейскіх гуль
нях у Баку была праведзена вялікая
работа па падрыхтоўцы. У Мінску

Е
Добра памятаецца і Вітальнае
слова дырэктара фонду «Дырэкцыя
II Еўрапейскіх гульняў 2019 года» Ге‑
оргія Катуліна, з якім ён выступіў за
100 дзён да старту:
«Да пачатку адной з самых гран
дыёзных падзей у сусветным спартыў
ным календары 2019 года — II Еўра
пейскіх гульняў — засталося роўна
100 дзён. Гэты праект носіць па-са
праўднаму агульнанацыянальны ха
рактар, бо па сваім маштабе старты ў
Мінску стануць найбуйнейшымі ў су
часнай гісторыі Беларусі.
II Еўрапейскія гульні — гэта
10 спаборніцкіх дзён па 15 відах
спорту, на працягу якіх будзе ра
зыграна 200 камплектаў узнагарод.
Гульні — гэта 50 краін Еўропы, каля
4000 атлетаў, больш чым 1000 акрэ
дытаваных журналістаў і больш чым
200 тэлевізійных камер для аргані
зацыі міжнародных трансляцый. У
выніку агульны аб’ём вяшчання са
спартыўных арэн перавысіць 500 га
дзін. Неацэнны ўклад у рэалізацыю
такога праекта, як Еўрапейскія гульні,
унясуць больш чым 8000 валанцёраў
з усяго свету, пры тым сваё жаданне
далучыцца да каманды добраахвот
нікаў выказалі больш за 24000 за
цікаўленых. Зразумела, Гульні — гэта

дзясяткі тысяч замежных гасцей,
якія прыедуць у Мінск нацешыцца
не толькі спартыўнай, але і культур
най праграмай форуму, пазнаёміцца
з нашай краінай або нанава адкрыць
яе для сябе.
Але што яшчэ б ольш в ажна:
II Еўрапейскія гульні — гэта магчы
масць для кожнага беларуса стаць
часткай маштабнай падзеі кантынен
тальнага ўзроўню. Гэта магчымасць
расказаць і пра нашу краіну не толькі
Еўропе, але і ўсяму свету, бо мільёны
заўзятараў на планеце будуць з ціка
васцю назіраць за баталіямі, якія раз
горнуцца ў Мінску ў чэрвені 2019-га.
Сёння мы ўступаем у новы этап
падрыхтоўкі да мультыспартыўнага
форуму. Сотні прафесіяналаў з роз
ных галін ужо шмат зрабілі па падрых
тоўцы да Гульняў. І важна, што гэты
праект не пройдзе бясследна, будзе
сфарміравана значная матэрыяльная
і нематэрыяльная спадчына: мадэрні
завана вулічна-дарожная і транспарт
ная сеткі, абноўлены рухомы састаў,
палепшаны спартыўная і гарадская
інфраструктуры, палепшана сістэма
аказання хуткай медыцынскай дапа
могі, узмоцнены кадравы патэнцыял,
наладжана ўзаемадзеянне на ўсіх уз
роўнях улады, што можа быць у да
лейшым выкарыстана пры рэалізацыі
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іншая сітуацыя. Тут ужо адбылося
вельмі шмат міжнародных спартыў
ных падзей: чэмпіянат свету па хакеі
ў 2014 годзе, Кубкі свету па розных
відах спорту, еўрапейскія першынст
вы. Гэты досвед неацэнны і дапамагае
пры арганізацыі такой буйной падзеі.
У арганізацыі Еўрапейскіх гульняў
у нас усё пад кантролем і адпаведна
з планам, таму вялікіх нараканняў у
ЕАК не ўзнікае…
У Старым Свеце сур’ёзныя трады
цыі ў спорце. У ЕАК не аднойчы пад
крэслівалі, што еўрапейскія атлеты
заваявалі вялікую частку медалёў на
самых буйных спаборніцтвах. Папу
лярнасць спорту сярод насельніцтва
толькі расце, таму ў мяне няма ніякіх
сумневаў: Еўрапейскія гульні ў Мінску
будуць цікавыя і заўзятарам, і спартс
менам…
Думаю, колькасць (аматараў спор
ту — Аўт.) пойдзе на тысячы. Для ва
шай краіны гэта выдатная нагода па
казаць свае магчымасці ў турызме. А
пра гасціннасць беларусаў ужо добра
ведаюць у Еўропе…
Во с ем ві даў спор т у буд у ць
к в а л і ф і к а ц ы й н ы м і д а Гу л ь 
няў-2020 у Токіа. Атлеты не ўпус
цяць магчымасць прыехаць у Мінск
і выканаць алімпійскія нарматывы.
Упэўнены, у 2019 годзе ў Беларусі
будзе шмат спартсменаў топ-узроў
ню, для іх гэта яшчэ і шанец пра
верыць свае магчымасці за год да
Алімпіяды. Мы імкнуліся, каб адзін
з самых відовішчных відаў спорту
быў прадстаўлены на Еўрапейскіх
гульнях. Еўрапейская лёгкаатле
тычная асацыяцыя таксама была
зацікаўленая ў гэтым. Выпрацава
ны спецыяльны фармат камандных
спаборніцтваў, які ўпершыню будзе
апрабаваны ў Мінску ў 2019 годзе.
Думаю, турнір па лёгкай атлетыцы
спадабаецца і стане адным з самых
відовішчных на Еўрапейскіх гуль
нях…
Гісторыя нашай краіны — гэта
гісторыя бар ацьб ы: за сваю зямлю,
незалежнасць. Гэтыя якасці ўласці
выя і людзям, якія жывуць у Славеніі.
Імкненне да барацьбы і канкурэнцыі
ў нас ужо ў крыві. Мы зрабілі ўпор на
развіццё адукацыі, культуры і, вядома,
спорту. Вось чаму ў футбол, гандбол,
баскетбол і валейбол у Славеніі гуля
юць не горш, а часта і лепш, чым у ін
шых буйнейшых краінах.»
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іншых маштабных праектаў. Мы пла
нуем прыцягнуць грамадскую ўвагу
да стварэння безбар’ернага асяроддзя
для людзей з абмежаванымі магчы
масцямі, да развіцця валанцёрскага
руху ў Беларусі, а таксама да пытан
няў экалогіі, папулярызацыі спорту і
здаровага ладу жыцця. У нашых сілах
зрабіць гэты час па-сапраўднаму часам
яркіх перамог не толькі для шматлікіх
спартсменаў, якія прыбудуць у нашу
краіну, але і для кожнага яе жыхара.»
Адраджэннем Алімпійскіх гуль‑
няў мы абавязаны французкаму
энтузіясту, вялікаму прыхільніку
спорту П’еру дэ Кубертэну, дзякую‑
чы шматгадовым намаганням якога
23 чэрвеня 1894 года быў утвораны
Міжнародны алімпійскі камітэт
(МАК). Гэтая арганізацыя і цяпер
з’яўляецца вышэйшым кіруючым
органам алімпійскага руху. Таксама
барон П’ер дэ Кубертэн заснаваў су‑
часныя прынцыпы алімпізму.
Пра тое чытаем у інтэрнэце: алім
пізм — філасофія жыцця, якая ўзвышае
і аб’ядноўвае ў збалансаванае цэлае год
насць цела, волі і розуму. Алімпізм, які
злучае спорт з культурай і адукацыяй,
імкнецца да стварэння ладу жыцця,
заснаванага на радасці ад намаганняў,
на выхаваўчых каштоўнасцях добрага
прыкладу і на павазе ўсеагульных ас
ноўных этычных прынцыпаў.
Мэтай алімпізму з’яўляецца паў
сюднае станаўленне спорту на служ
бу гарманічнаму развіццю чалавека з
тым, каб спрыяць стварэнню мірнага
грамадства, клапаціцца пра захаванне
чалавечай годнасці.
Алімпійскі рух уяўляе з сябе кан
цэнтраваную, арганізаваную, універ
сальную і пастаянную дзейнасць усіх
асоб і арганізацый, натхнёных каштоў
насцю алімпізму, якая ажыццяўляецца
пад кіраўніцтвам МАК. Яна ахоплівае
пяць кантынентаў. Вяршыня яе —
аб’яднанне спартсменаў усяго свету на
вялікім спартыўным свяце: Алімпій
скіх гульнях. Яе сімвал — пяць пера
плеценых кольцаў.
Займацца спортам — адно з правоў
чалавека. Кожны павінен мець маг
чымасць займацца спортам, не пад
вяргаючыся дыскрымінацыі, у духу
алімпізму, узаемаразумення, дружбы,
салідарнасці і сумленнай гульні. Ар
ганізацыя, кіраўніцтва і кіраванне
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спортам павінны кантралявацца неза
лежнымі спартыўнымі арганізацыямі.
Любая форма дыскрымінацыі ў да
чыненні да краіны ці асобы расавага,
рэлігійнага, палітычнага характару,
або па прыкмеце полу — несумя
шчальныя з прыналежнасцю да Алім
пійскага руху.
Час, як вядома, мае дзіўную здоль‑
насць: ляцець хутка. І таму сёння
мы падрабязна не засяроджваемся
на гісторыі алімпійскага руху, на яго
філасофіі і на планах падрыхтоўкі
Еўрапейскіх гульняў, а гаворым пра
іх увасабленне на ўсіх узроўнях, якія
адлюстроўваюць ступень гатоў‑
насці краіны да гэтага маштабнага
спартыўнага форуму.
І вось ён, знакавы момент, які на
блізіў дзень старту! 3 мая, у музейным
комплексе Ara Pacis у сталіцы Італіі, ад
былася ўрачыстая цырымонія запаль
вання агню ІІ Еўрапейскіх гульняў.
Удзел у ёй прынялі алімпійскія чэмпіё
ны Алена Бялова, Юлія Несцярэнка і
Уладзіслаў Ганчароў, а таксама міністр
спорту Беларусі Сяргей Кавальчук,
кіраўнік фонду «Дырэкцыя II Еўрапей
скіх гульняў 2019 года» Георгій Катулін
і прэзідэнт Еўрапейскіх алімпійскіх
камітэтаў (ЕАК) Янэз Качыянчыч. А
праз некалькі дзён нашым альпіністам
на чале з Аляксандрам Гадлеўскім уда
лося падняцца на вышэйшую ў Еўропе
гару Манблан! «Полымя міру», запале
нае ў Рыме, аказалася на той вышыні,

нягледзячы на снежны шторм, з якім
давялося сутыкнуцца адважным аль
піністам. Іх імкненне ўзнесці агонь
маючых адбыцца Гульняў над усім
еўрапейскім кантынентам аказалася
мацней за ўмовы надвор’я і абставі
ны. 5 мая каля 20:00 па беларускім часе
альпіністы спусціліся з вяршыні. Гаво
рыць Дзяніс Жыдкоў, альпініст:
— Больш за ўсё сюрпрызаў пры
ўзыходжанні нам прынесла надвор’е.
Вельмі моцны вецер сур’ёзна запа
вольваў хаду. З ім давод зіл ася зма
гацца. Падобныя парывы ветру на
вышыні моцна вымотваюць. На імг
ненне страціў канцэнтрацыю — і ўжо
няма часткі экіпіроўкі. У цэлым, нам
давялося сутыкнуцца са складанасця
мі рознага плана, мабыць, выключаю
чы тэхнічныя. Маршрут намі ўжо быў
добра разведаны, таму абышлося без
нечаканасцяў. Калі мы запалілі факел
на самым версе — адразу адчулі па
чуццё гонару за II Еўрапейскія гульні,
за нашу краіну і за сябе. Не ўтойваю,
было і пачуццё радасці — нарэшце
можна спускацца ўніз.
Адразу пасля спуску «Полымя
міру» было дастаўлена да мэрыі горада
Курмаёр. Там беларускую дэлегацыю
зноў сустракаў мэр горада Стэфана
Мізэрокі. Здаецца, калі б не такі вы
сокі грамадскі статус, мэр з задаваль
неннем бы далучыўся да групы нашых
альпіністаў і разам з імі падаўся на
ўзыходжанне.
Нягледзячы на буйства стыхіі, «По
лымя міру» ацалела. Лампада надзей
minsk2019.by
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Дзяніс Жыдкоў — альпініст, удзельнік экспедыцыі «Полымя міру»

на засцерагала яго ад падобнага роду
складанасцяў. Неўзабаве пасля ўрачы
стай цырымоніі сустрэчы альпіністаў
лампада зноў была давераная байкерам,
якія павезлі яе ў новы пункт маршруту
эстафеты: сталіцу Славеніі — Любляну.
А вось што потым казаў Сяргей
Хоміч, начальнік упраўлення па цы
рымоніях і культурнай праграме фон
ду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гульняў
2019 года»:
— Завяршыўся 4‑ы дзень эстафе
ты «Полымя міру». І завяршыўся на
высокай ноце. Адбылася адна з галоў
ных падзей замежнага этапу эстафеты.
Агонь II Еўрапейскіх гульняў пабываў
на Манблане. Гэта вельмі натхняе.
Прайшло не так шмат часу, а былі ўжо
праведзены дзве вялікія цырымоніі,
якія падарылі многім людзям радасць.
Адчуваецца, што нашы старанні не
праходзяць дарма. «Полымя міру» —
выдатная эстафета. Яна падкрэслівае
статус II Еўрапейскіх гульняў і дае
магчымасць многім людзям за межамі
нашай краіны бліжэй пазнаёміцца з
Беларуссю.
Услед за байкерамі адправілася і
рабочая група Дырэкцыі. Наперадзе
было больш чым 700 км шляху і больш
чым 10 гадзін у дарозе.
І нарэшце 12 мая эстафета агню
II Еўрапейскіх гульняў «Полымя міру»
апынулася ў Беларусі. Цырымонія су
стрэчы адбылася на беларуска-поль
скай мяжы ў міжнародным пункце
пропуску «Варшаўскі мост». Караван
эстафеты агню прыбыў у краіну пасля
завяршэння замежнага этапу. На мяжы
адбылася цырымонія запальвання фа
келу — для далейшага руху «Полымя
міру» па Беларусі. Гэтую місію выка
нала алімпійская чэмпіёнка-2004 у
бегу на 100 метраў Юлія Несцярэнка.
Брэст — першы горад Беларусі, у якім
пабывала «Полымя міру».
«Урачыстая цырымонія запаль
вання агню сведчыла пра тое, што
наша краіна гатовая да правядзення
II Еўрапейскіх гульняў. Мы падрых
тавалі інфраструктуру, на заключнай
стадыі знаходзіцца падрыхтоўка спар
тсменаў, актыўна працуюць у гэтым
кірунку ўсе федэрацыі. Нашы спар
тсмены настроены на тое, каб дома як
мага лепш выступіць», — падкрэсліў
намеснік Прэм’ер-міністра, намеснік
старшыні рэспубліканскага аргані
зацыйнага камітэта па падрыхтоўцы
і правядзенні II Еўрапейскіх гульняў
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Алімпійская чэмпіёнка Юлія Несцярэнка прыняла ўдзел
у цырымоніі запальвання факелу ў Брэсце

Ігар Петрышэнка. Віцэ-прэм’ер ад
значыў, што мультыспартыўны фо
рум — гэта сур’ёзны іспыт. «Стымул
прадэманстраваць свае лепшыя маг
чымасці і дадатковы этап, каб мы ма
глі заяўляць яшчэ пра больш буйныя
мерапрыемствы і спаборніцтвы», —
сказаў ён.
У Брэсце агонь II Еўрапейскіх гуль
няў прабыў 12–13 мая. Факел пранеслі
па цэнтральных вуліцах абласнога
цэнтра, каб пазнаёміць жыхароў і гас
цей з гэтым маштабным форумам. У
ролі факеланосцаў выступілі вядомыя
беларусы, у тым ліку выхадцы з Брэсц
кай вобласці. Эстафета прайшла яшчэ
па пяці гарадах рэгіёна. Агонь гульняў
сустракалі таксама ў Камянцы, Пінску,
Мікашэвічах, Баранавічах і Косаве, а
18 мая яго перадалі ў Гродзенскую во
бласць. «Брэсцкая вобласць — заход
нія вароты краіны. Мы ўсведамляем
усю адказнасць за тое, што ўдзельнікі
і госці II Еўрапейскіх гульняў з пер
шых хвілін знаход жання на белару
скай зямлі павінны адчуць яе асаблівы
каларыт, прыгажосць, гасціннасць і
адкрытасць беларусаў. Упэўнены, што
«Полымя міру» натхніць беларускіх
спартсменаў на высокія вынікі», —
сказаў намеснік старшыні Брэсцкага
аблвыканкама Генадзь Барысюк.

Нагадаем, эстафета «Полымя міру»
завершыцца 21 чэрвеня ўрачыстым за
пальваннем чашы алімпійскага агню
на цэнтральнай арэне II Еўрапейскіх
гульняў — Нацыянальным алімпій
скім стадыёне «Дынама». Усяго агонь
гульняў праносяць праз 55 населеных
пунктаў на тэрыторыі 8 краін (Італія,
Славакія, Славенія, Венгрыя, Аўстрыя,
Чэхія, Польшча і Беларусь), а праця
гласць маршрута складае 7700 км. У
эстафеце прымаюць удзел 450 факела
носцаў, 100 валанцёраў і 10 захаваль
нікаў агню.
Культурныя мерапрыемствы ў
часе II Еўрапейскіх гульняў — гэта
ўвага да брэндаў беларускага мас
тацтва. Пра тое казала начальніца
ўпраўлення прафесійнага мастацт‑
ва галоўнага ўпраўлення дзяржаў‑
ных с пецыяльных к ульту рных
мерапрыемстваў і прафесійнага ма‑
стацтва Міністэрства культуры
Беларусі Марыя Нецвятаева ў часе
прэс-канферэнцыі «Еўрапейскія гуль‑
ні — Еўрапейскае мастацтва», якая
адбылася ў сталічным Доме прэсы.
— Усе культурныя мерапрыемст
вы, якія пройдуць у часе II Еўрапей
скіх гульняў, павінны паказаць брэнды
беларусь.belarus
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гэтых цырымоній рыхтуюць яркія
шоу, якія стануць унікальнымі для
Беларусі. Культурная праграма Гуль
няў — гэта яшчэ і мерапрыемствы на
фан-зонах. Плануецца праца мінімум
10 фан-зон: трох — у Мінску, і яшчэ
сямі — у абласных цэнтрах і рэгіёнах.
У сталіцы яны размесцяцца ў месцах
збору балельшчыкаў і турыстаў каля
такіх спартыўных аб’ектаў, як Палац
спорту, «Мінск-арэна» і «Чыжоўкаарэна».
Прадстаўніца Дырэкцыі канкрэ
тызавала, што ў сталіцы Гульняў на
трох фан-зонах рыхтуецца шырокая
культурна-забаўляльная праграма.
Многія амбасады еўрапейскіх дзяр
жаў пацвердзілі свой намер удзельні
чаць у праграме фан-зон. І адбудуцца
Дні культуры тых краін, прычым гра
фік іх правядзення будзе ўзгадняц
ца з арганізатарам усёй праграмы на
фан-зонах — «Мінскканцэртам», каб
пазбегнуць перасячэння з Днямі на
цыянальных культур, якія, па існую
чай традыцыі, таксама ў гэтым годзе
пройдуць ў Верхнім горадзе белару
скай сталіцы. Кожная з фан-зон бу
дзе мець свой фармат: нацыянальны,
спартыўны, моладзевы, сямейны.
Прадугледжана вялікая колькасць
забаваў і мерапрыемстваў са спартыў
ным складнікам, у тым ліку паказаль
ныя выступленні па відах спорту, якія
не ўваходзяць у асноўную праграму.
Па-асабліваму яркімі і захапляльнымі

160 лепшых майстроў гістарычнага
фехтавання са ЗША, Кітая і краін Еўропы
збяруцца ў Мінску на гала-турніры
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беларускага мастацтва незалежна ад
таго, ці будуць гэта культурна-масавыя
мерапрыемствы, мастацкія выставы ці
музейныя экспазіцыі, прымеркаваныя
да мультыспартыўнага форуму. Любое
буйное мерапрыемства, якое прыво
дзіць да вялікага прытоку турыстаў
у Беларусь, заўсёды ставіць перад яго
арганізатарамі і перад мастацкай су
польнасцю задачу прадэманстраваць
мінулае, сучаснасць і будучыню нацы
янальнага мастацтва ў плыні агульна
сусветных тэндэнцый, — падкрэсліла
яна.
Увага ўдзельнікаў прэс-канферэн
цыі была акцэнтавана на тым, што
II Еўрапейскія гульні — гэта не толь
кі захапляльныя старты, але і маг
чымасць для Беларусі паказаць сваю
ўнікальнасць, культуру і традыцыі.
Фонд «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гуль
няў 2019 года» сумесна з Міністэрст
вам культуры і Мінгарвыканкамам
рыхтуюць шырокую праграму, якая
ўключае шэраг цікавых мерапрыем
стваў.
— Адны з найб ольш в ажных
культурных падзей у часе II Еўра
пейскіх гульняў — гэта цырымоніі
адкрыцця і закрыцця, — нагада
ла кіраўніца аддзела арганізацыі і
правядзення культурнай праграмы
ўпраўлення па цырымоніях і куль
турнай праграме фонду «Дырэкцыя
II Еўрапейскіх гульняў 2019 году»
Вольга Грыгор’ева. — Арганізатары

Прэзідэнт федэрацыі гістарычнага
фехтавання Італіі, ганаровы консул
Беларусі ў Брэшыі Рабэрта Гоці

стануць выступленні па гістарычным
фехтаванні 22–23 чэрвеня ў Верхнім
горадзе.
Першай пачне дзейнічаць фанзона ля Палаца спорту — з 19 чэр
веня. Астатнія — з дня адкрыцця
Гульняў — 21 чэрвеня. У рэгіёнах
фан-зоны запрацуюць таксама з
21 чэрвеня. Асноўная маса мерапры
емстваў культурнай праграмы адбу
дзецца па 30 чэрвеня. Раней (з канца
красавіка) у мастацкай галерэі Мі
хаіла Савіцкага адкрылася выстава
па тэматыцы гістарычнага фехтаван
ня, якая будзе працаваць да пачатку
верасня.
Установы адукацыі, культуры так
сама рыхтуюць спецыяльныя праекты
да II Еўрапейскіх гульняў. Так, напры
клад, Нацыянальны цэнтр сучасных
мастацтваў распрацаваў канцэпцыю
міжнароднага выставачнага праекта
«Еўрапейскія гульні — Еўрапейскае
мастацтва», які аб’ядноўвае выста
вачную і адукацыйную праграмы.
Як расказаў дырэктар цэнтра Сяргей
Крыштаповіч, старт праекту дасць
выстава сучаснага мастацтва ў рэгіё
нах Беларусі ў падтрымку Гульняў і
эстафеты агню «Полымя міру». Далей
у Мінску разгорнецца экспазіцыя бе
ларускіх мастакоў «Казімір Малевіч і
ХХІ стагоддзе» — будуць прадстаўле
ны работы тых, хто развівае трады
цыю і філасофію выдатнага майстра
пэндзля. Плануецца, што на выставе
можна будзе ўбачыць і працу самога
Казіміра Малевіча, дзякуючы Гродзен
скаму дзяржаўнаму гістарычна-археа
лагічнаму музею.
Яшчэ адна выстава «Спорт — гэта
высокае мастацтва» з 6 па 30 чэрвеня
прадэманструе архіўныя і сучасныя
фота, плакаты, выкананыя ў графіцы
працы, скульптурныя кампазіцыі і ін
шае. У яе аснове — калекцыя архіўных
фатаграфій і кінаматэрыялаў з фондаў
Беларускага дзяржаўнага архіва кіна
фотафонадакументаў.
У ходзе прэс-канферэнцыі была
агучана разнастайная інфармацыя
пра культурныя праекты, прысвеча
ныя II Еўрапейскім гульням. На думку
старшыні Беларускага саюза мастакоў
Рыгора Сітніцы, прынцыповая за
дача — прадстаўленне эксклюзіўна
га культурнага прадукту, які пакажа
гасцям мультыспартыўнага форуму
беларускую ідэнтычнасць. У дыску
сіі на гэтую тэму паўдзельнічаў стар

шыня Беларускага саюза дызайнераў
Дзмітры Сурскі.
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У мінскай мастацкай галерэі
Міхаіла Савіцкага пачаў работу
першы праект культурнай пра‑
грамы II Еўрапейскіх гульняў-2019.
Ён прысвечаны гістарычнаму фех‑
таванню. Там адкрылася выстава
«Еўрапейскія баявыя мастацтвы:
ад кузні Вулкана да мастацтва
Марса». Выставачны праект пра‑
доўжыцца да 15 верасня.
Да старту выставачнага праекта
была прымеркавана прэс-канферэн
цыя, на якой арганізатары расказалі,
што ў экспазіцыі будзе прадстаўлена
каля 200 унікальных экспанатаў. Ся
род іх прадметы ўзбраення, рукапіс
ныя і старадрукаваныя кнігі, творы
жывапісу і графікі XV–XX стагоддзяў
з калекцыі прэзідэнта федэрацыі гіста
рычнага фехтавання Італіі, ганаровага
консула Рэспублікі Беларусь у Брэшыі
Рабэрта Гоці (Roberto Gotti).
— Беларусь, Мінск і Дырэкцыя
II Еўрапейскіх гульняў дапамагаюць
нам ствараць гісторыю. Малады рух
гістарычнага фехтавання, якому каля
чвэрці стагоддзя, у Мінску знаходзіць
пляцоўку такога маштабу. Навукоўцы,
даследчыкі, атлеты — тыя, хто прысвя
чае сваё жыццё адраджэнню гэтага
мастацтва, тут атрымліваюць магчы
масць завяршыць вялікую працу, —
сказаў Рабэрта Гоці.
Ён таксама нагадаў: 22 і 23 чэрве
ня 160 лепшых майстроў гістарычна
га фехтавання са ЗША, Кітая і краін
Еўропы збяруцца ў Мінску на галатурніры, і звярнуў увагу, што той па
дарунак, які зрабіла Беларусь усяму
свету гэтага мастацтва, заслугоўвае
вялікай удзячнасці.
Намеснік дырэктара фонду «Ды
р экц ыя II Еў р а пейскіх гульня ў
2019 года» Анатоль Котаў асабліва ад
значыў факт пачатку культурнай пра
грамы на мультыспартыўным форуме,
які хутка стартуе, з гістарычнага фех
тавання:
— Правядзенню першага мера
прыемства папярэднічала старанная
падрыхтоўка практычна на праця
гу года. Рады, што творчы калектыў
на чале з Рабэртам Гоці прапанаваў
дапоўніць выставачны праект на
вукова-практычнай канферэнцыяй.
Відавочна, што гэтая ініцыятыва

Спартыўна-культурны фестываль Bright Festival —
праверка магчымасцяў спартыўнай арэны і тэставанне глядацкіх сэрвісаў

становіцца выдатнай падзеяй куль
турнага жыцця горада Мінска і Бе
ларусі. Што тычыцца выставы, яна,
сапраўды, унікальная: такога багацця
і такога сімбіёзу старажытных артэ
фактаў і сучасных тэхналогій Мінск,
напэўна, даўно не прымаў. Неабход
на падзякаваць калектыву Музея
гісторыі Мінска за працу, якая была
ўкладзена ў перамяшчэнне каштоў
насцяў з Італіі. Упэўнены, што за
час працы выставу наведае вялікая
колькасць людзей. Галоўнае — што
тут можна паглядзець на выдатныя
экспанаты, прычым некаторыя нават
і ўзяць у рукі, а таксама азнаёміцца
з пазнавальнымі відэаматэрыяламі
пра нараджэнне артэфактаў у кузні
Вулкана.
Удзельнікам прэс-канферэнцыі
прадэманстравалі некалькі відэасю
жэтаў, якія змогуць убачыць навед
нікі выставы. Так, у адным з іх рас
павядаецца пра даследаванні, якія
праводзяцца ва ўніверсітэце Ганконга,
па вывучэнні рухаў і тэхнікі гістарыч
нага фехтавання. Наступны матэрыял
прысвечаны старадаўняй кузні міну
лых стагоддзяў, якая працуе і ў нашы
дні, а таксама таму, як праводзяцца ў
Брэшыі ўніверсітэцкія даследаванні
ў адпаведнай галіне. Тут жа паказана
праца над адным з прадстаўленых на
выставе экспанатаў. Яшчэ два сюжэта
прысвячаліся вынікам вывучэння тэх
нікі гістарычнага фехтавання.

На ўрачыстым адкрыцці праекта
прысутнічалі дырэктар фонду «Дырэк
цыя II Еўрапейскіх гульняў 2019 года»
Георгій Катулін, намеснік міністра за
межных спраў Беларусі Яўген Шастакоў,
прадстаўнікі Амбасады Італіі, а таксама
беларуская чатырохразовая алімпій
ская чэмпіёнка па фехтаванні Алена
Бялова, якой належыць ідэя правядзен
ня ў часе Гульняў у Мінску ўнікальнай
выставы і паказальных выступленняў
па гістарычным фехтаванні.
Арганізатарамі праекта, прысве
чанага гістарычнаму фехтаванню,
выступілі фонд «Дырэкцыя II Еўра
пейскіх гульняў 2019 года», Мінгарвы
канкам, Беларускае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белдзярж
страх», Амбасада Італіі ў Беларусі,
Амбасада Беларусі ў Італіі, Федэрацыя
гістарычнага фехтавання Італіі, Музей
баявых мастацтваў (Італія).
Фонд «Дырэкцыя II Еўрапей‑
скіх гульняў 2019 года», ТАА «Джэт
Фэст» і Беларускі дзяржаўны ўні‑
версітэт (БДУ) правялі ў Мінску
маштабны спартыўна-культурны
фестываль Bright Festival.
Імпрэзу ладзілі на галоўнай арэне
II Еўрапейскіх гульняў — Нацыяналь
ным алімпійскім стадыёне «Дынама»
як адну з тых, што папярэднічаюць
мультыспартыўнаму форуму. Аргані
затары пастараліся зрабіць фестываль
беларусь.belarus
май   2019
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максімальна даступным і цікавым для
ўсіх. Адной з галоўных яго задач ста
ла праверка магчымасцяў спартыўнай
арэны і тэставанне глядацкіх сэрвісаў.
У часе фестывалю аматарам ак
тыўнага адпачынку было прапана
вана выпрабаваць сябе на дзясятках
інтэрактыўных пляцовак федэрацый
па відах спорту і моладзевых аргані
зацый Белдзяржуніверсітэта. У рам
ках івэнту прайшло шоу маладзёжных
субкультур, песенныя і танцавальныя
батлы, а таксама прадстаўленне твор
чых маладзёжных праектаў. Конкур
сы, фотазоны, зоны рэлаксацыі, май
стар-класы, фудкорт — ад усяго гэтага
таксама змаглі атрымаць асалоду тыя,
хто сабраўся на Bright Festival. Гасцям,
якіх было больш чым 20 тысяч, пра
панаваліся выступленні папулярных
эстрадных выканаўцаў, кавер-бэндаў,
а таксама творчых калектываў.

Начальніца ўпраўлення па рабоце з
валанцёрамі фонду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх
гульняў 2019 года» Надзея Анісавец

Хэдлайнерамі канцэртнай прагра
мы сталі групы J:Морс, «Ляпис‑98»,
«Каста» і сольная выканаўца Святлана
Лабада.
Яркай падзеяй у плыні Bright Festival
стала прысваенне ганаровага звання
«Зорны Амбасадар II Еўрапейскіх гуль
няў 2019 года» Аляксею Талаю. Вядомы
грамадскі дзеяч і матывацыйны трэнер
атрымаў адпаведны сертыфікат з рук
намесніка дырэктара Дырэкцыі Анато
ля Котава. Чалавек, які страціў усе ка
нечнасці, пасля 30 гадоў стаў займацца
спортам і за кароткі тэрмін здолеў да
магчыся неверагодных вынікаў. Ён быў
уганараваны званнем майстра спорту,
стаў членам нацыянальнай паралім
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пійскай зборнай Беларусі па плаванні.
У якасці матывацыйнага трэнера Аляк
сей Талай выступіў у многіх краінах
Еўропы, СНД, таксама ў ЗША, Індыі, і
тыя імпрэзы сталі вельмі паспяховымі.
Наваяўлены Зорны Амбасадар Гульняў
займаецца дабрачыннасцю і выказаў
жаданне інфармацыйна падтрымаць
любыя актыўнасці аргкамітэта муль
тыспартыўнага форуму ў Мінску.
Дапамогу ў правядзенні фестыва
лю Bright Festival аказалі валанцёры
з ліку студэнтаў БДУ. Інтэрактыўныя
пляцоўкі і актыўнасці арганізавалі
спонсары і партнёры II Еўрапейскіх
гульняў.
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Крыху пра валанцёраў — асаблі‑
вую касту на Еўрапейскіх гульнях.
Будуць зад зейнічаны 8000 чалавек
у 34 розных напрамках: лагістыцы,
працы са СМІ, медыцынскім абслу‑
гоўванні, дапамогі ў размяшчэнні
спартсменаў і гасцей і многіх іншых.
Гэта праца, што называецца, на
перадавой падзей. Таму валанцёры
ўзмоцнена вывучалі карты Мінска,
гісторыю і даведачную інфармацыю,
замежную мову і спасцігалі азы пер
шай дапамогі на практыцы. Дапама
галі ім у тым інструктары Мінскай
гарадской арганізацыі Беларускага та
варыства «Чырвоны Крыж».
Валанцёрскія брыгады дапамогуць
як турыстам, так і заўзятарам II Еўра
пейскіх гульняў арыентавацца ў гора
дзе. Таксама яны будуць знаходзіцца
на асноўных пасажырскіх тэрміналах.
Шлях да спартыўных аб’ектаў пака
жуць таксама білборды, прэзентава
ны ўнікальны праграмны прадукт, які
дазваляе праз прыкладанне атрым
ліцавь звесткі пра рух як гарадскога
пасажырскага транспарту, так і спе
цыяльных аўтобусаў.
Самаму старэйшаму і дасведча
наму валанцёру, які будзе працаваць
на II Еўрапейскіх гульнях у Мінску,
споўніўся 81 год. Гэта жанчына з Вя
лікабрытаніі. Ёй удалося пабываць на
многіх спартыўных форумах, уключа
ючы Алімпійскія гульні. Начальніца
ўпраўлення па працы з валанцёрамі
фонду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гуль
няў 2019 года» Надзея Анісавец раска
зала: «Жаданне стаць валанцёрам на
мультыспартыўным форуме ў Мінску
выказалі больш чым 24 тысячы чала
век. Дыр экц ыя набрала неабходныя

Агульныя трэнінгі
для валанцёраў завершаны.
Функцыянальныя — прадоўжацца.

8 тысяч. А таксама 700 спецыялістаў
рэзерву. Плануецца, што яны будуць
працаваць больш чым па 34 функцыя
нальных напрамках у час Еўрапейскіх
гульняў.
У Мінску на праспекце Перамож‑
цаў, 103 пачаў працаваць Аператыў‑
на-каардынацыйны цэнтр II Еўра‑
пейскіх гульняў (АКЦ). Магчымасці
Цэнтра нядаўна прадэманстравалі
Прэм’ер-міністру Беларусі, стар‑
шыні рэспубліканскага аргкамітэ
та па падрыхтоўцы і правядзенні
II Еўрапейскіх гульняў Сяргею Румасу.
Галоўная задача Цэнтра — каарды‑
наваць дзеянні пры планавым развіц‑
ці падзей, а таксама выпрацоўваць
меры рэагавання на няштатныя
сітуацыі ў часе правядзення II Еўра‑
пейскіх гульняў (за выключэннем ін‑
цыдэнтаў, якія адносяцца да кампе‑
тэнцыі сілавога блока).
Белта
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Аператыўна-каардынацыйны цэнтр
II Еўрапейскіх гульняў
на праспекце Пераможцаў, 103 у Мінску
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З 19 чэрвеня па 2 ліпеня АКЦ будзе
працаваць у кругласутачным рэжыме,
у складзе адной змены задзейніча
юць каля 100 чалавек. Пры стварэн
ні АКЦ улічылі міжнародны досвед і
прапановы Еўрапейскіх алімпійскіх
камітэтаў. Інфармацыя пра няштат
ныя сітуацыі ў часе гульняў адразу
будзе трапляць у гэты цэнтр. Пытанні,
якія ён будзе вырашаць ужо цяпер, да
старту спаборніцтваў, адпрацоўваюц
ца на трэніроўках. Адну з іх паказалі
кіраўніку Урада ў аператыўнай зале.
Такая трэніроўка штатнага пер
саналу — прыклад таго, як будзе
прымаць рашэнні працоўная змена ў
выпадку інцыдэнтаў у часе гульняў.
У аператыўнай зале будуць знахо
дзіцца адказныя за розныя напрамкі:
пратакол, арганізацыю харчавання,
транспартных зносін, тэлетрансляцыі,
работу валанцёраў, узаемадзеянне з
Еўрапейскім алімпійскімі камітэтамі
і іншае. Тут жа размешчаныя перага
ворныя пакоі для аператыўнага выра
шэння няштатных сітуацый.
Сяргею Румасу прадэманстравалі
працу Цэнтра тэхнічных аперацый, які
ў складзе АКЦ адказвае за рэагаванне
на ўсе тэхнічныя інцыдэнты ў часе Гуль
няў. Спецыяльнае падраздзяленне будзе
займацца кантролем усіх інфармацый
ных сістэм, якія абслугоўваюць розныя
падрадчыкі — «Белтэлекам» і іншыя
аператары сувязі. Па выніках кожнага
дня будуць збіраць статыстыку тэхніч
ных праблем, каб ліквідаваць «вузкія»
месцы і папярэдзіць паўтор няштат
ных сітуацый. Магчымым інцыдэнтам
буд уць прысвойваць тры ўзроўні —
«чырвоны», «жоўты» альбо «зялёны»
ў залежнасці ад ступені іх сур’ёзнасці.
Як растлумачыў кіраўнік Дырэк
цыі II Еўрапейскіх гульняў Георгій
Катулін, максімальную колькасць ін
цыдэнтаў неабходна перакладаць на
«зялёны» ўзровень і вырашаць пра
блемныя пытанні на саміх аб’ектах, бо
нізавое звяно кіравання арганізацыяй
Гульняў — гэта каардынацыйны цэнтр
непасрэдна на кожным з аб’ектаў спа
борніцтваў. Для адпрацоўкі дзеянняў
АКЦ ва ўмовах, максімальна набліжа
ных да маштабнага мультыспартыў
нага форуму, Сяргей Румас прапана
ваў да старту спаборніцтваў правесці
комплекснае тэставанне ўсіх аб’ектаў
Еўрапейскіх гульняў. Зрабіць тое пла
нуецца ў першай дэкадзе чэрвеня.
Асобныя аб’екты гульняў ужо апра

баваныя ў рэжыме тэставых спа
борніцтваў. Прайшлі тэставыя
спаборніцтвы па лёгкай атле
тыцы на стадыёне «Дынама».
Гэта ключавы аб’ект з улікам
таго, што тут пройдуць цы
рымоніі адкрыцця і закрыц
ця Гульняў. Працу стадыёна
правяралі ў часе спартыўнакультурнага фестывалю Bright
Festival.
Сяргей Румас пацікавіўся
ступенню гатоўнасці інфарма
цыйных сістэм для арганізатараў
спаборніцтваў, а таксама мабіль
ным дадаткам для гасцей і туры
стаў. Для II Еўрапейскіх гульняў
было распрацавана адмысловае
праграмнае забеспячэнне, якое ў
далейшым можа быць выкарыста
нае на іншых буйных мерапрыем
ствах, не абавязкова спартыўных.
Кіраўнік Урада пагадзіўся з тым,
што гэты продукт у наступным
можна камерцыялізаваць. Адна з
прапановаў дзяржорганаў — ства
рыць спартыўную дырэкцыю, якая
б дапамагала ў арганізацыі мерапры
емстваў, у тым ліку і за мяжой, з выка
рыстаннем распрацаванага праграм
нага забеспячэння. Прэм’ер-міністр
прапанаваў комплексна прадумаць
розныя варыянты пасля заканчэння
Гульняў. Ключавыя ўмовы — такая
дырэкцыя, калі яна будзе створана,
павінна паўнавартасна функцыяна
ваць і зарабляць сродкі, а не існаваць
на грошы з бюджэту.
На заключэнне: Беларусь у ча‑
канні! Падобна гасціннай гаспадыні,
да якой неўзабаве на вялікую ўрачы‑
стасць прыбудуць госці, дадае, дзе
неабходна, апошнія штрыхі: у эстэ‑
тыцы дома, інтэр’еры. Прадумвае
меню і сервіроўку стала з тым, каб
усім спадабалася і яе кухня, і маг‑
чымасць камфортнага адпачынку
ў зарэзерваваным гатэлі…
Зрэшты, як і сама яна, святоч‑
ная і прыгожая.
Міхаліна Чаркашына.

Пры падрыхтоўцы тэксту
выкарыстаны матэрыялы
БелТА (belta.by), а таксама
з сайта Дырэкцыі II Еўрапейскіх
гульняў 2019 года (minsk2019.by).
Аўтар выказвае падзяку
прэс-сакратару Дырэкцыі Яўгеніі
Нікіцінай за супрацоўніцтва.
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Першыя Сусветныя
спаборніцтвы, аналагічныя
старажытнагрэцкім
Алімпійскім гульням,
прайшлі ў 1896 годзе
ў Афінах. У праграме
Гульняў і Алімпіяды было
9 відаў спорту.
Спаборніцтвы было
вырашана праводзіць па
лёгкай атлетыцы,
гімнастыцы, плаванні,
падняцці вагі, барацьбе,
стральбе, фехтаванні,
веласіпедных гонках і
тэнісе. З гэтага моманту
Алімпійскія гульні сталі
галоўнай міжнароднай
спартыўнай падзеяй. Яны
праходзілі ў самых розных
гарадах свету, у тым ліку і ў
Маскве ў 1980 годзе.
Алімпійскі цыкл быў
парушаны толькі тройчы:
у 1916 годзе з‑за Першай
сусветнай вайны, у 1940
і 1944 гадах з‑за
Другой сусветнай вайны.
Першы алімпійскі сцяг
вырабілі ў 1913 годзе
ў Парыжы. Ён выглядаў
так: вышыня З метры
і шырыня 2 метры, на белай
аснове — намаляваныя
алімпійскія кольцы.
Першапачаткова ўздымалі
алімпійскі сцяг 5 красавіка
1914 года ў Пан-Егіптусе на
гульнях у Александрыі.
Канчатковае адабрэнне сцяг
атрымаў у чэрвені 1914 года
на VI алімпійскім кангрэсе ў
Парыжы. На алімпійскіх
гульнях паднялі алімпійскі
сцяг першы раз у 1920 годзе
ў Антвэрпэне.
(http://bukvi.ru/obshestvo/fizkultura/olimpizmi‑principy-olimpizma‑2.html)
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Вызначаны
канчатковы склад
камандаў, якія
будуць змагацца
за ўзнагароды
спаборніцтваў
па лёгкай атлетыцы
на Еўрапейскіх
гульнях у Мінску

Каралева спорту
ў новым фармаце

Н

агадаем, турнір
пр ой дз е ў но
вым фармаце —
«Дынамічная
новая лёгкая ат
летыка» (DNА).
Свой удзел па
цвердзілі ка
манды 24 краін,
сярод якіх Беларусь, Балгарыя,
Кіпр, Чэхія, Данія, Іспанія, Эстонія,
Францыя, Германія, Грэцыя, Вен
грыя, Ірландыя, Італія, Латвія, Літ
ва, Польшча, Партугалія, Румынія,
Расія (спартсмены, якія атрымалі
дазвол ад Міжнароднай асацыя
цыі лёгкаатлетычных федэрацый),
Славенія, Швейцарыя, Славакія,
Турцыя, Украіна. Стала вядома і
агульная колькасць спартсменаў —
удзельнікаў спаборніцтваў па лёгкай
атлетыцы: 504.
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Таксама Еўрапейская лёгкаатлетыч
ная асацыяцыя зацвердзіла змяненні
ў праграму спаборніцтваў ІІ Еўрапей
скіх гульняў. Пасля таго як Генераль
ная асамблея Еўрапейскіх алімпійскіх
камітэтаў падтрымала ініцыятыву
замяніць у ёй трэкатлон, прынята ра
шэнне сфарміраваць дзевяць відаў (ін
дывідуальных і эстафет), у якіх будуць
разыгрывацца медалі. Акрамя таго,
яшчэ адзін камплект узнагарод будзе
ўручаны найлепшым зборным у ка
мандным заліку. Такім чынам, у лёгкай
атлетыцы наймацнейшыя вызначацца ў
10 відах праграмы.
Нагадаем, фармат спаборніцтваў
DNА прадугледжвае правядзенне
матчаў паміж змешанымі камандаміўдзельніцамі, дзе ўсе зборныя будуць
размеркаваны па групах, пачынаючы
з кваліфікацыйнага раўнда (23 чэрве
ня). У кожным матчы прадугледжаны

Е
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спаборніцтвы ў наступных дзевяці
відах: бег 100 м (жанчыны), бег 100 м
(мужчыны), бег 100 м з бар’ерамі (жан
чыны), бег 110 м з бар’ерамі (мужчы
ны), кіданне кап’я (жанчыны), скачкі ў
даўжыню (жанчыны), скачкі ў вышы
ню (мужчыны), эстафетны бег 4х400 м
(2 жанчыны, 2 мужчыны), змешаны
эстафетны бег у выглядзе гонкі пра
следавання (2 жанчыны, 2 мужчыны).
Пераможцы і прызёры індывіду
альных відаў і эстафет будуць выз
начаны на падставе вынікаў першага
спаборніцкага дня (23 чэрвеня), калі
адбудуцца матчы кваліфікацыйнага
раўнда. Узнагароджанне найлепшых у
дзевяці відах намечана на 24 чэрвеня.

Смачна
есці!
Адна справа — чуць даклад пра падрыхтоўку аб’ектаў
да Еўрапейскіх гульняў з высокай трыбуны, іншая — убачыць
усё на свае вочы. Менавіта таму чарговае пасяджэнне
аргкамітэта было вырашана правесці з выездам на аб’екты.
Там члены Рэспубліканскага аргкамітэта і ацанілі арганізацыю
харчавання ўдзельнікаў II Еўрапейскіх гульняў.

С
Чвэрцьфінальныя матчы адбудуц
ца 25 чэрвеня, паўфінальныя — 26 чэр
веня. Фінал, па выніках якога будзе
ўручаны апошні, дзясяты, камплект
узнагарод, — 28 чэрвеня.
Прынцып камандных спаборніцт
ваў і налічэння ачкоў застаўся раней
шы. Тыя спартсмены, якія акажуцца
мацнейшымі ў кожным відзе прагра
мы, будуць зарабляць па 12 ачкоў (у
залік сваёй зборнай). Другія месцы
прынясуць па 10 ачкоў (і гэтак далей
кожнае наступнае месца з памяншэн
нем на два ачкі). Найлепшая каманда
вызначыцца па колькасці набраных
балаў.
Такім чынам, пасля зацвярджэння
праграмы лёгкаатлетычных спабор
ніцтваў агульная колькасць камплек
таў узнагарод, якія будуць разыграны
ў часе ІІ Еўрапейскіх гульняў, павя
лічылася да 200, а ўдзел у форуме пры
муць каля чатырох тысяч атлетаў.
Дар’я Лабажэвіч
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т удэнцкая вёска ў
Малінаўцы на вачах
ператвараецца ў спар
тыўны мегаполіс. У
забудовах фінальныя
рысы рамонту. З лёгкай
рукі будаўнікоў пакоі
інтэрнатаў ператвараюцца ў нумары
ўзроўню камфорту трохзоркавага
гатэля. Менавіта гэты квартал будзе
выкарыстоўвацца ў часе ІІ Еўрапей
скіх гульняў як Вёска спартсменаў.
Там будуць размяшчацца 6500 чле
наў афіцыйных дэлегацый спар
тсменаў — удзельнікаў Гульняў.
Прэм’ер-міністр, азнаёміўшыся з рэ
канструкцыяй Студэнцкай вёскі, даў
высокую ацэнку працы будаўнікоў.
Першага верасня ацэняць сту
дэнты і новы аб’ект для заняткаў
спортам, які з’явіўся ў Студэнц
кай вёсцы. Гаворка пра ўзведзены
павільён, у якім будзе арганізавана
харчаванне спартсменаў. 260 чала
век працавалі там без выхадных: за
лічаныя месяцы на пустцы з’явіўся
фудкорт на дзве тысячы месцаў. Фа
сад — сэндвіч-панелі з вітражным
запаўненнем. Пункт харчавання для
спартсменаў два тыдні будзе праца
ваць кругласутачна. Кухня размяс
цілася ў лядовай арэне СДЮШАР
па фігурным катанні, размешчанай
па суседстве са студэнцкім мястэч
кам. Пляцоўку ў 2 тыс. кв. метраў
падзялілі перагародкамі на працоў
ныя зоны. Там устаноўлены пліты
для гатавання ежы, халадзільныя
камеры, шафы для посуду. Такса
ма падведзены ўсе неабходныя ка

мунікацыі, сістэма кандыцыявання.
Лагістыка дастаўкі прыгатаванай
ежы прадумана да дробязяў — кух
ню з павільёнам для харчавання злу
чае пераходная галерэя.
Сяргей Румас прадэгуставаў стра
вы, якія будуць у меню спартсменаў.
Яму спадабалася. Рацыён удзельнікаў
Гульняў у асноўным складаецца з
беларускіх прадуктаў. Імпартныя ін
грэдыенты будуць выкарыстоўвац
ца толькі тыя, аналагі якіх у нас не
вырабляюцца. Дырэкцыя старанна
падышла да адбору пастаўшчыкоў
прадуктаў. Пры арганізацыі харча
вання спартсменаў стаіць задача вы
трымаць патрабаванні міжнародных
стандартаў. Уважлівы адбор прайшоў
і персанал, а гэта каля 900 чалавек,
які будзе задзейнічаны ў арганізацыі
харчавання.
Размаўляючы з журналістамі,
Прэм’ер-міністр адзначыў: для пры
ёму спартсменаў усё гатова:
— У рэкордна кароткія тэрмі
ны ўзведзены аб’ект харчавання. За
тры з паловай месяца створана два
будынкі, якія дазволяць штодня за
бяспечваць харчаваннем да 2 тысяч
спартсменаў. Мы наведалі некалькі
інтэрнатаў, дзе будуць жыць спартс
мены. Пераканаліся, што ўсе пакоі
адрамантаваныя. Устаноўлена но
вая мэбля. Улічаныя асаблівасці
спартсменаў. Для тых, у каго высокі
рост, зробленыя больш доўгія ложкі.
І ў цэлым нумары адпавядаюць усім
патрабаванням для жыцця ўдзель
нікаў Гульняў.
Уладзіслаў Сычэвіч
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Поўны
кошык
планаў
Поспехі беларускага баскетбола доўгі час
былі цесна звязаны з жаночай зборнай.
Дзяўчаты выйгралі медалі чэмпіянату
Еўропы, удзельнічалі ў Алімпіядах. Зусім
хутка іх чакае чарговае выпрабаванне:
чэмпіянат Еўропы.

А

ле падрыхтоўка зборнай Наталлі Трафі
мавай да важнейшага турніру рызыкуе
адысці на другі план. Увага пераважнай
большасці беларускіх аматараў баскетбо
ла будзе прыкавана да пляцовак Palova
Arena, дзе дзве зборныя краіны па баскет
боле 3×3 павядуць спрэчку за ўзнагароды
II Еўрапейскіх гульняў.
Жыццё віду спорту, які раней лічыўся вулічнай вер
сіяй класічнага баскетболу, змянілася два гады таму. Версія
3×3 была ўключана ў алімпійскую праграму і дэбютуе ў То
кіа ўжо ў наступным годзе. II Еўрапейскія гульні стануць
свайго роду фінальнай рэпетыцыяй. Генеральны сакратар
Беларускай федэрацыі баскетбола Настасся Марыніна мяр
куе, што сярод прэтэндэнтаў на ўзнагароды могуць апынуц
ца абедзве нашы каманды:
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вах Юрыя Ваўка, сабраць жаночую каманду таксама было
няпростай задачай, але ў дзяўчат пераважыў досвед:
— Для падрыхтоўкі да II Еўрапейскім гульняў мы
прыцягваем гульцоў, якіх мэтанакіравана рыхтавалі на
працягу двух гадоў. У нас ёсць пул з 12 кандыдатак, наме
чаны каляндар спарынгаў: мы плануем згуляць у Эстоніі,
Манголіі і Францыі. Магчыма, гэты каляндар будзе пашы
раны. Вызначыцца з складам неабходна да канца мая, але і
пасля гэтага можна ўносіць пэўныя змены.
Квіткі на фінальныя спаборніцтвы II Еўрапейскіх гуль
няў па баскетболе 3×3 у мужчын і жанчын разляцеліся ўжо
даўно. На папярэдні этап прабіцца яшчэ можна, але і там з
вольнымі месцамі цяжка. Такая папулярнасць аўтаматыч
на падымае пытанне пра будучыню гэтага віду спорту. Юры
Воўк перакананы: менавіта цяпер адбываецца размерка
ванне роляў і акцэнтаў у сусветным баскетболе 3×3 — у
Беларусі ёсць шанец заняць месца сярод лідараў. Па словах
Анастасіі Марынінай, у Беларускай федэрацыі баскетбола
на развіццё «палавіністай» версіі таксама маюцца грунтоў
ныя планы, якія гарантуюць, што ў наступным алімпійскім
цыкле гульцоў ужо не прыйдзецца дзяліць з класічнымі
зборнымі, а пра перспектывы і шанцы трэнеры змогуць
гаварыць яшчэ больш аптымістычна. Зрэшты, галоўным
вынікам II Еўрапейскіх гульняў у маштабах беларускага
баскетбола стануць нават не занятыя камандамі месцы, а
той драйв, які спаборніцтвы ўнясуць у праграму турніру.
У тым, што на Palova Arena збярэцца аншлаг, Настасся Ма
рыніна не сумняваецца.
— Прадстаўнікі фонду «Дырэкцыя II Еўрапейскіх гуль
няў» зробяць усё, каб заўзятары ў добрым сэнсе слова не
пазналі знаёмую пляцоўку. Будаўнічыя працы пачаліся. У
выніку замест шасці цяперашніх пляцовак там з’явяцца
адзін спаборніцкі корт і адзін размінкавы. Трыбуны бу
дуць разлічаны на 1000–1200 месцаў. Усё будзе праходзіць
пад музыку, у вельмі дынамічным антуражы. Ацаніць яго,
дарэчы, можна будзе ўжо 15–16 чэрвеня, калі Palova Arena
прыме фінальны этап чэмпіянату краіны, які стане тэста
вым турнірам да II Еўрапейскіх гульняў.

Прадстаўнікі Беларускай федэрацыі баскетбола запэўнілі:
наша зборная да ІІ Еўрапейскіх гульняў гатовая

Дзмітры Навалаў

белта

— Першыя спробы развіваць баскетбол 3×3 у Мінску
былі зробленыя ў 2015 годзе, калі тут прайшоў чэмпіянат
Еўропы для гульцоў да 18 гадоў. Нашы дзяўчаты сталі тады
другімі, хлопцы — чацвёртымі. У гэтым годзе для ўдзелу ў
першым чэмпіянаце краіны заявіліся 26 каманд у Мінску і
больш за 40 — у Віцебску. З мінулага сезона ў спаборніцт
вах удзельнічаюць каманды да 12 гадоў, і ўсё гэта робіцца,
каб развіццё гэтага віду спорту не завяршылася пасля за
канчэння II Еўрапейскіх гульняў. Да таго ж для адбору на
першую ў гісторыі баскетбола 3×3 Алімпіяду важныя рэй
тынгавыя ачкі, і спаборніцтвы, у тым ліку чэмпіянат Бе
ларусі, даюць шанец пазмагацца за месца ў Токіа. Праўда,
удзел у Алімпіядзе прымуць усяго 8 жаночых і 8 мужчын
скіх каманд.
Мужчынская зборная Беларусі, у склад якой увайшлі
вядомыя заўзятарам гульцы з нацыянальнай каманды
Дзмітры Паляшчук, Яўген Белянкоў, Сяргей Вабішчэвіч і
Андрэй Рагозенка, зімой упэўнена выйграла арганізаваны
ў гандлёвым цэнтры «Сталіца» міжнародны турнір. У спі
се прэтэндэнтаў на ўдзел у Гульнях да іх дадаліся Мікіта
Мешчаракоў, Максім Сазонаў, Цімафей Паралеў і Валянцін
Назараў. Але ў ліпені супернікамі нашых хлопцаў стануць
ужо не клубныя калектывы, а лепшыя баскетбалісты з Расіі,
Іспаніі, Славеніі, Сербіі ці Італіі. Галоўны трэнер мужчын
скай зборнай Дзмітры Калтуноў тлумачыць, што канкурэн
цыя ў мужчынскім 3×3 сёння ці ледзь саступае класічнаму
варыянту баскетбола:
— Падрыхтоўку да II Еўрапейскіх гульняў вядуць во
сем баскетбалістаў, але пакуль у складзе каманд фармату
5×5. Хлопцы гуляюць у чэмпіянаце Беларусі, выступаюць
у складзе «Цмокаў» у Адзінай лізе ВТБ. Пасля плануецца
правесці збор і ўдзельнічаць у шэрагу турніраў. У кан
цы мая мы гуляем у Калінінградзе, потым — у Латвіі. Па
выніках гэтых спарынгаў і вызначым склад.
У дзяўчат спіс удзельнікаў II Еўрапейскіх гульняў так
сама вельмі моцны. У якасці лідараў галоўны трэнер Юры
Воўк называе каманды Расіі, Украіны, Францыі, Італіі, Вен
грыі, Чэхіі. Тым не менш у мінулым годзе беларускі ўпер
шыню патрапілі ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы.
Маладзёжная каманда стала пятай на Кубку свету. Па сло

ўрапейскія гульні-2019

У такой форме будуць выступаць нашы спартcмены

беларусь.belarus
май   2019

21

Е

ўрапейскія гульні-2019

Тройка
заліхвацкая
Вераніка Набокіна, Юлія Івончык і Карына Сандовіч —
пра сябе, свой спорт і II Еўрапейскія гульні
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якія пройдуць у Мінску, наша трой
ка рыхтуецца ўжо ў некалькі іншым
складзе: замест Барысевіч, якая за
вяршыла кар’еру, выйшла замуж і
ўжо стала мамай, у склад вярнулася
Юлія Івончык. Дзяўчаты расказалі
пра сябе і свае чаканні ад дамашняга
турніру.

Вераніка Набокіна: 23 гады,
у акрабатыцы 17 гадоў
 Пра акрабатыку:

— Я нарадзілася ў Гомелі. Калі
вучылася ў першым класе, у школу
прыйшоў трэнер і прапанаваў займац
ца гімнастыкай. Мае бацькі доўга не
sb.by

Н

а I Еўрапейскіх гуль
нях у Баку нашы
акрабаткі Карына
Барысевіч, Вераніка
Набокіна і Карына
Сандовіч заваявалі
тры бронзавыя ме
да лі. Да Гульняў,

Е
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 Пра партнёраў:

— За час выступленняў партнёры
па тройцы мяняліся неаднойчы. У на

Юлія Івончык: 24 гады,
у акрабатыцы 19 гадоў
 Пра выбар:

У дзяцінстве глядзела спабор
ніцтвы па мастацкай гімнастыцы, дзе
дзяўчынкі садзіліся на шпагат і рабілі
іншыя прыгожыя элементы. Пача
ла спрабаваць паўтараць за імі дома.
Бацькі паглядзелі, што я стаю на га
лаве ўвесь час, і вырашылі аддаць у
спорт, а школа па спартыўнай акраба
тыцы знаходзілася каля дома.
 Пра тройку:
— З Карынай і Веранікай мы даўно
знаёмыя — раней выступалі ў адным
складзе. Потым я пайшла ў іншую
каманду, а з дзяўчынкамі выступала
Каця Барысевіч. Калі адна дзяўчына з
маёй тройкі сышла, я таксама завязала
са спортам. Мне быў 21 год, выйшла
замуж і закінула трэніроўкі — напэў
на, стамілася да таго часу. Столькі га
доў аддала трэніроўкам і выступам!
Праз год трэнеры ўгаварылі вярнуцца.
Як ні дзіўна, досыць хутка ўвайшла ў
форму і ўлілася ў калектыў.
 Пра сям’ю:
— Мой муж таксама спартсмен, ра
ней займаўся баямі без правілаў і трай
ным скачком, цяпер падтрымлівае
форму ў трэнажорнай зале. Вядома,
расставанне пераносім няпроста —
цяжэй за ўсё даюцца зборы. Але ён з
разуменнем ставіцца да маёй працы,
ды і бытавыя справы пры неабходнас
ці бярэ на сябе.

 Пра касметыку:

— Прыйсці на трэніроўку з макія
жам для мяне не праблема. Гэта яшчэ
адно маё захапленне. Дарэчы, дзяўчы
нак на спаборніцтвах фарбую таксама
я. Так што калі пайду са спорту, мне
будзе чым заняцца.
 Пра Гульні
— На I Еўрапейскіх гульнях у Баку
было выдатна. Шмат відаў спорту,
спартсмены жылі разам. Зала, атмасфе
ра — усё было крута. Вядома, мітусні
таксама хапала, важна было справіцца
з нервамі. За астатнімі відамі сачыць
асабліва не атрымлівалася — не было
калі, глядзелі толькі спаборніцтвы па
спартыўнай і мастацкай гімнастыцы,
якія праходзілі ў адной зале з намі.
Дарэчы, у Мінску яны пройдуць у
такім жа фармаце: у «Мінск-Арэне»

Таццяна Пастушэнка
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Карына Сандовіч: 19 гадоў,
у гімнастыцы 15 гадоў

будуць спаборнічаць па акрабатыцы,
спартыўнай аэробіцы, спартыўнай і
мастацкай гімнастыцы. Так што будзе
цікава!

шым цяперашнім складзе агульную
мову знаходзіць дастаткова проста:
сур’ёзных рознагалоссяў няма. Хоць
часам і стамляемся адзін ад аднаго,
зрываемся. У такія моманты проста
трэба крыху адпачыць. Маем зносіны
мы не толькі на трэніроўках, але і па
жыцці, нават адпачываць разам ездзім.
 Пра вагу:
— Я верхняя. Мой рост 150 сан
тыметраў, вага — 35 кілаграмаў. Для
мяне галоўнае — утрымліваць гэтую
вагу. Нельга салодкае, тлустае, сма
жанае, мучное, фастфуд — амаль усё.
У часе трэніровак працую над сваімі
элементамі на адмысловых «стаялках»,
раблю практыкаванні на гнуткасць і
расцяжку. Шмат у чым усе элементы,
якія мы выконваем, залежаць ад мяне.
Дзяўчынкі сваю працу зробяць, а калі
я дапушчу памылку, то элемента, па
сутнасці, не будзе. Так што адказнасць
вялікая.

ct v.by

думалі — чаго дома сядзець? Паўгода
хадзіла ў секцыю гімнастыкі, а потым
пайшла ў рост, і трэнеры прапанавалі
перайсці ў акрабатыку. Так і закруціла
ся. Наогул, розніца паміж спартыўнай
гімнастыкай і акрабатыкай велізарная:
у гімнастыцы кожны сам за сябе, а ў
акрабатыцы ты працуеш у камандзе.
І яшчэ адно адрозненне ў тым, што ў
гімнастыцы шмат розных снарадаў, а ў
нас, па сутнасці, толькі вольныя прак
тыкаванні, хай і трох відаў.
 Пра фізпадрыхтоўку:
— Я ў нашай тройцы ніжняя, гэта
значыць у часе пірамід і іншых кам
бінацый утрымліваю дзяўчынак. На
самай справе гэта нескладана, хоць
з боку, напэўна, выглядае інакш. Га
лоўнае ў маёй працы — тэхніка. Калі
яе асвойваеш, падымаць вагу каля
85 кілаграмаў даволі проста. А самая
сур’ёзная фізпадрыхтоўка ў нашай
верхняй — ёй даводзіцца ўвесь час
працаваць з уласнай вагой.
 Пра Еўрапейскія гульні:
— Пакуль хвалявання не адчуваем.
Напэўна, яно з’явіцца пазней. Перад I
Еўрапейскімі гульнямі хваляваліся,
таму што не ведалі, як усё будзе ад
бывацца. А ў сваёй краіне выступаць,
у прынцыпе, складаней. З усіх бакоў
чуем: «Трэба першае месца». Уявіце,
мне нават таксіст пра гэта сказаў! У
дарозе разгаварыліся, і ён: «Давайце
золата!» Што было адказаць? Будзем
старацца…

ўрапейскія гульні-2019
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Васіліса
Марзалюк:

«У камандзе
я васілёк»
На ІІ Еўрапейскіх гульнях у спаборніцтвах па жаночай барацьбе нашу краіну будзе прадстаўляць
заслужаны майстар спорту Беларусі Васіліса Марзалюк. Напярэдадні маштабнай падзеі яна
распавяла пра тое, якое месца ў яе жыцці займае гэты алімпійскі від спорту.

Я

кія асацыяцыі
часцей з а ўсё вы
к лікае слов а «б а
рацьба»? Супер
ніцтва, перамога
і паражэнне, сіла,
па даўленне, а гр э
сія… А калі гаворка

ідзе пра жаночую барацьбу? Адра
зу ўзнікае кагнітыўны дысананс. Бо
стэрэатып жанчыны як слабога полу,
якая мае патрэбу ў абароне, у нашых
розумах яшчэ моцны. Хоць прад
стаўніцы сучаснага грамадства ўжо
не раз даказвалі адваротнае. Сярод
іх — Васіліса Марзалюк — белару

Васіліса Марзалюк — чэмпіёнка I Еўрапейскіх гульняў па вольнай барацьбе

24

беларусь.belarus
май   2019

ская спартсменка-барэц, чэмпіёнка
I Еўрапейскіх гульняў, шматразовы
прызёр чэмпіянатаў свету і Еўропы.
У чэрвені яна зноў выйдзе на дыван
у якасці ўдзельніцы ІІ Еўрапейскіх
гульняў. Цікава, што і каму ў чарговы
раз хоча даказаць гэтая прывабная
дзяўчына?..
Зразумець смак барацьбы асабі
ста мне складана. Чаму сярод усіх
відаў спорту, сярод якіх ёсць тыя, дзе
ярка выяўлены «жаночы пачатак»
(гімнастыка, напрыклад), дзяўчыне
раптам хочацца зноў і зноў «адцягаць
за валасы» сваю суперніцу? (Дарэчы,
па правілах вольнай барацьбы гэтае
рабіць катэгарычна забаронена. Як і
наўмысна прычыняць фізічны боль.
Тым не менш, без сінякоў, мякка ка
жучы, з дывана суперніцы ніколі не
сыходзяць.) Пра гэта мне расказала
сама Васіліса.
Сустрэцца з ёй аказалася цяжка,
хоць гэта можна лёгка растлумачыць:
усяго некалькі тыдняў засталося
да пачатку ІІ Еўрапейскіх гульняў.
Спартсменка ў пастаянных раз’ездах,
на зборах, і ўбачыць яе можна хіба
што на трэніроўцы. Сустрэліся мы
ў зале барацьбы Рэспубліканска
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га цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі
«Стайкі».
Я, канешне, разумела, што ўба
чу дзяўчыну, па вонкавым выглядзе
якой нельга будзе здагадацца, што
яна — барэц. Бо здымкаў з Васілі
сай, дзе яна какетліва пазіруе на ка
меру, у інтэрнэце шмат. І ўсё ж такі
я прыемна здзівілася, калі ўбачыла
яе ў трэніровачным касцюме. Якая
ў яе постаць!.. Чула, яе называюць
«мядзв едзіцай», што і зразумела. Бо,
як вядома, Аляксандр Мядзведзь —
гонар нашага спорту. А я назвала б яе
жанчына-кошка: да таго пластычна і
мякка яна ўкладвае на лапаткі свайго
праціўніка. Хаця, які там праціўнік?
У абодвух — усмешкі на тварах, а
рухі — асцярожныя, акуратныя…

Разумніца,
прыгажуня,
чэмпіёнка
— Васіліса, прыгожае ў вас, на‑
ват казачнае імя! Але з улікам
спецыфікі занятку барацьбой, яго
можна лёгка перарабіць на мужчын‑
скі лад. Былі выпадкі?
— Так, спрабавалі неяк Васем
называць. Але не прыжылося. У ка
мандзе я васілёк, мне падабаецца:
па-нацыянальнаму! А ў дзяцінст
ве крыўдзілася, калі гаварылі пра
мяне — кот Васіль. Гэта была самая
абразлівая мянушка.
— А мяне на зыва лі «Аліскасасіска» і не толькі. Таксама крыў
дзілася. Так, дзіцячыя ўспаміны —
самыя яркія. Раскажыце пра сваю
сям’ю.
— Тата быў інжынерам, ён заўсё
ды прытрымліваўся здаровага ладу
жыцця, з дзяцінства нас з братам
прывучаў ёгай займацца. Кожны
дзень выконвалі комплекс Сур’я на
маскар — прывітанне Сонцу. У яго
было шмат кніг Пола Брэга. Сачыў
за нашым харчаваннем, і чыпсы,
розныя прысмакі, газіроўка — мяжа
дзіцячых мараў — нам даставалася
вельмі рэдка: па святах ці за нейкія
асаблівыя заслугі. Калі я перайшла
ў пяты клас, бацькі развяліся, мы
засталіся з бацькам. Тата вельмі лю
біў хакей, але паколькі нарадзіўся ў
вёсцы, магчымасці займацца ў яго
не было. Таму хакеем займаўся мой
брат. Мяне тата адпраўляў у самыя
розныя секцыі: на фехтаванне, сін
беларусь.belarus
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хроннае плаванне, гульнявыя віды
спорту… Але нідзе я не прыжыва
лася. Дарэчы, перш за ўсё я танчы
ла. У класе 2–3-м займалася лаці
наамерыканскімі танцамі. У мяне
быў партнёр Раман — маё першае
каханне. Аднойчы ён захварэў, а мы
якраз рыхтаваліся да турніру. Прый
шлося прапусціць спаборніцтва. Я
знервавалася настолькі, што потым
некалькі месяцаў не займалася, а
Рома стаў танцаваць з маёй сусед
кай. Калі вярнулася, мне далі хлоп
чыка Сашу — сапраўднага «банды
та». Мы, вядома, не станцаваліся, і
ўсё «сошло на нет». Аднойчы, я тады
вучылася, мусіць, у класе сёмым,
да нас у школу прыйшлі трэнеры і
сталі распавядаць дзяўчынкам пра
перавагі жаночай барацьбы, пра тое,
як выдатна, калі ўмееш за сябе па
стаяць. У прынцыпе, мяне ніхто не

Мы па гэты час адчуваем сябе адной
сям’ёй, стараемся пабачыцца адзін
з адным за межамі залы. З многімі
спартсменкамі ў мяне сяс трын
скія адносіны. Напэўна, калектыў
паўплываў на тое, што я там заста
лася.
— Як бацька адрэагаваў на тое,
што вы, нарэшце, спынілі свой вы‑
бар — на барацьбе?
— Я была флегматычным, ма
рудлівым і вельмі ранімым дзіцем.

26

беларусь.belarus
май   2019

— Памятаеце свой першы выхад
на дыван?
— Не, але памятаю свой пера
ломны момант. У нас у камандзе
было 10 чалавек, мы рыхтаваліся да
спаборніцтваў. Трэнер тады казаў:
«Ірына, ты павінна змагацца вось так
і так… Святлана — а ты вось гэтак.
Каця, Юля — малайцы, вы павінны

Трэніроўкі
беларускай
чэмпіёнкі
праходзяць
па 2 разы
на дзень
ад гадзіны
да двюх

Асабовы
трэнер
Юры
Васілевіч
Каралёў
нагадвае:
«Тут дробязяў
не бывае»

крыўдзіў, але ў пэўны момант хлоп
чыкі пачалі дакучаць: тузалі за коскі
ды ўсё ў такім духу. Тады жаночая
барацьба была малавядомая ва ўсім
свеце, і я вырашыла паглядзець, што
гэта такое, паспрабаваць. Памятаю,
прыйшло шмат людзей, але ўсе хут
ка адсеяліся, у канцы засталася толь
кі я.
— Чаму вы засталіся?
— У нас былі вельмі класныя
трэнеры: Сяргей Рыгоравіч Шкрад
зюк і Васіль Дмітравіч Крэзо. Яны
стварылі моцны касцяк у камандзе.

Узлом стэрэатыпаў

Таму ён думаў, што гэта ненадоўга.
Дарэчы, трэнеры гэтак жа думалі,
не бачылі ўва мне перспектывы. У
барацьбе патрэбна агрэсія, а я была
занадта мяккая і жаноцкая. Але ніхто
не ўлічыў адзін нюанс: я — перфек
цыяністка. У школе мне трэба было
ўсё зрабіць на «выдатна», і ў барацьбе
хацелася дамагчыся таго ж. А яшчэ я
была ўстойлівая: мяне спрабавалі па
валіць, а я не падала. І працавітая —
гэтым і ўзяла, даказала, што магу. У
прынцыпе, як і любы старанны чала
век.

перамагчы. Васіліса… Ну… Табе мы
ніякіх задач не ставім». Мяне гэта за
кранула. Не памятаю дакладна, як я
ў той раз змагалася. Але было вельмі
цяжка. У канцы зусім паплыла, ледзь
на нагах стаяла, але я перамагла і на
п’едэстале стаяла. Мне было важна
даказаць трэнерам, што я таксама
на нешта здольная. З таго моманту ў
мяне пачалося сур’ёзнае спартыўнае
жыццё.
— На чэмпіянатах свету і Еўро‑
пы вы заваёўвалі бронзу і серабро.
На І Еўрапейскіх гульнях узялі зола‑
та. У вас дзве вышэйшыя адукацыі:
фізкультурная — Белдзяржунівер‑
сітэт фізічнай культуры і экана‑
мічная — Міжнародны інстытут
дыстанцыйнай адукацыі. Напэўна,
усе сцены ў доме завешаны дыпло‑
мамі, узнагародамі, кубкамі, меда‑
лямі… Падлічваеце перамогі?
— Не. Толькі меда лі збіраю з
пачатк у кожнага года. Потым іх
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складваю ў якую-небудзь сумку або
адвожу да бацькоў. А з новага года
ўсё абнуляю — зноў пачынаю збіраць
медалі.
— На каго раўняецеся ў вялікім
спорце?
— Калі я прыйшла ў бараць
бу, нікога практычна не ведала.
Вядома, акрамя Аляксандра Мя
дзведзя. У яго ёсць дзіцячы турнір
«Медзведзяня» і такі ж дарослы.
Гэта былі мае першыя спаборніцт
вы міжнароднага ўзроўню, на якіх
я перамагала. Ён узнагароджваў
мяне, натхняў, словы добрыя зна
ходзіў. Аляксандр Васілевіч такі ж
«цяжкавагавік», як і я: катэгорыя
да 76 кг лічыцца суперцяжкай ва
гой для жанчын. Гэта нас збліжала.
А так у свеце барацьбы ёсць шмат
людзей, якія мне падабаюцца сваім
тэхнічным арсеналам, паводзінамі

— А калі вам шыюць уніформу,
уносіце свае прапановы ў дызайн
адзення?
— На жаль, не. Усё робіцца без
майго ўдзелу. Быў нават такі непры
емны выпадак, калі на чэмпіянаце
свет у мне далі напаўпразрыстае
трыко на два памеру меншае за
мой — не было прымеркі. Спадзяю
ся, да Еўрапейскіх гульняў сітуацыя
зменіцца.
— Спяваеце?

хапае. У гэтым выпадку youtube
ратуе. Гляджу падкасты Джо Рога
на — хачу быць больш эрудыява
най.

Жанчына, якая… б’е
— Васіліса, вы ска за лі, што
згуртаваная каманда паўплывала
на ваш выбар застацца ў барацьбе.
А ў ёй самой, як асобным відзе спор‑
ту, што прыцягвае?

У часе
спаборніцтваў
шэсць мінут
на дыване
цягнуцца
бясконца
доўга

У вольнай
барацьбе
трэба
ўмець
вельмі хутка
арыентавацца

на дыване. Напрыклад, Бувайсар
Сайціеў, Франк Чаміза, некато
рыя японскія спартсменкі… І ў нас
ёсць кім ганарыцца, каго ставіць у
прыклад. Тая ж Дар’я Домрачава. А
яшчэ нашы весляры, фрыстайлісты,
гімнасты…
— Акрамя спорту яшчэ чымнебудзь захапляецеся?
— Маляванне мне заўсёды пада
балася, я нават хадзіла на курсы ўжо
дарослаю. Шыць люблю. Хацелася б
нешта сваё сканструяваць, але пакуль
не хапае навыкаў у гэтай справе.

ўрапейскія гульні-2019

— О не! Я не эксперыментую,
не хачу страціць сяброў. У школе
спрабавала ў хоры спяваць — не
спадабалася. Я кнігі люблю, класіку.
Гарсія Маркеса, напрыклад. Наогул
мне падабаецца Джонатан Сафран
Фоер, ён пакуль яшчэ не класік. Я
ўсе яго кнігі перачытала. Айн Рэнд
падабаецца. Чытала яе бестселе
ры «Крыніца» і «Атлант расправіў
плечы» — мой любімы твор. Наогул
кніг шмат добрых, толькі ў многіх
сюжэт драматычны або нават тра
гічны. А мне часам і сваіх праблем

— Мне па дабаецца ў бараць
бе разнастайнасць. Трэба валодаць
вельмі многімі якасцямі: і хуткасцю,
і спрытнасцю, і гнуткасцю, і сілай, і
вынослівасцю. Гэта вельмі складаны
від спорту і для разумення, у тым
ліку. Я бачу ў ім яшчэ і творчы эле
мент. Трэба імгненна арыентавацца
ў сітуацыі, ху тка прыдумваць, як
выйсці са складанага становішча,
патрэбна кемлівасць, тактыка… Усе
гэтыя навыкі мне дапамагаюць і ў
паўсядзённым жыцці. Падабаецца
тактыльная канкурэнцыя, узаема
дзеянне з супернікам: ты не можаш
спадзявацца і думаць толькі за сябе.
Трэба ўлічваць і прадбачыць рэакцыі
суперніка.
— Што для перамогі больш важ‑
нае: сіла, цягавітасць, псіхалагічны
настрой?..
— Кажуць: д’ябал у дэталях. Дро
бязяў тут не бывае. У кожнага ёсць
свае моцныя і слабыя бакі. Трэба ка
беларусь.belarus
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рыстацца сваімі перавагамі і правіль
на рэагаваць у выпадку няўдачы. Але,
галоўнае — упэўненасць у сабе. Яна
з’яўляецца ў выніку ўпартых трэніро
вак, правільнага ладу жыцця, разу
мення таго, хто ты.
— Я чула, што зыход схваткі
вырашаецца яшчэ да яе пачатку:
супернікі па поглядзе адзін на аднаго
ўжо разумеюць, хто з іх пераможа.
Ці праўда гэта?
— Думаю, не. Шэсць хвілін,
здаецца, — маленькі час. Але на
дыване ён доўжыцца бясконца. У
жаночай барацьбе апошнія 10 се
кунд могуць вырашыць многае. У
мяне так было: я не стала чэмпіён
кай свету, хоць вяла ўсю схватку.
Апошнія 15 секунд усё змянілі. Тут
трэба ўмець хутка арыентавацца.
Напрыклад, выходзячы на пая
дынак, ты рыхтуеш нейкі прыём,
а твой супернік наўмысна ставіць
нагу так, што ты не можаш свой
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прыём выканаць. Тады прыходзіц
ца хутка цяміць, як далей весці па
ядынак.

Мужчынскае і жаночае
— Вы карысталіся сваімі пра‑
фесійнымі ўменнямі ў паўсядзённым
жыцці?
— Мне гэтае пытанне задаю ць
усе журналісты! Скажу шчыра: з
сярэднестатыстычным мужчынам
жанчыне-барцу усё роўна будзе скла
дана справіцца. Мужчына ёсць муж
чына. Асабліва калі ён мае нейкае
дачыненне да спорту. Была ў мяне
сітуацыя, калі я не змагла сябе аба
раніць… Біцца не ўмею. Мне трэба,
каб чалавек быў максімальна блізка,
каб адчуваць яго. Калі ў дзяцінстве з
братам высвятляла адносіны, ён, ве
даючы маю асаблівасць, заўсёды тры
маў мяне на адлегласці выцягнутай
клюшкі. Бывалі выпадкі, суперніцы

мяне спрабавалі вывесці з раўнавагі:
за валасы тузалі або пальцы ламалі…
Мне хацелася адказаць, але не атрым
лівалася. Максімум што магу — так
сама за валасы тузануць.
— Як гэта вы не можаце адка‑
заць суперніцы ў паядынку на ды‑
ване?
— Ёсць такое паняцце — неспар
товыя паводзіны: калі барэц выкары
стоўвае забароненыя прыёмы. Дык
вось, суперніца, бывае, свядома па
рушае нейкае правіла. Адказаць гэтак
жа — не па правілах, а чыста з пачуц
ця помсты — я не магу.
— Чула, жаночая вольная бара‑
цьба выклікае большую цікавасць у
гледачоў, чым мужчынская. Чаму?
— Думаю, яна больш эмацыйная і
непрадказальная. Я ўжо казала, што
вельмі часта жанчыны вырашаюць
зыход паядынку ў апошні момант.
Літаральна за адну секунду. У нас так
бывае: больш моцная спартсменка
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тоўкі да ІІ Еўрапейскім гульняў…
І кожны раз нейкі «штамп» на целе
застаецца. Але я ўжо прывыкла да
гэтага. Натуральна, часам гляджу на
сябе з боку і не вельмі сабе падабаю
ся. Некаторыя ў сувязі з тым лічаць
барацьбу нежаночым відам спорту.
Маўляў, мы непрыгожа выглядаем у
часе паядынку, позы неэстэтычныя.
Калі я выйграла І Еўрапейскія гуль
ні, стамілася тады да паўсмерці, мне
патэлефанавала знаёмая і замест він
шаванняў выказала меркаванне, як
гэта непрыгожа глядзіцца, калі твар
па дыване «размазваюць». Я тады
нават расплакалася ад крыўды. Але
пры ўсім пры тым мне падабаецца
сама метамарфоза, якая адбываецца
са мной, пераўвасабленне, калі я даю

«Тут праходзіць маё жыццё»

можа прайграць больш слабай, якая
ніжэй узроўнем. Тут вельмі складана
рабіць стаўкі. У мужчын прагнозы
складаць лягчэй.
— Cярод прыхільнікаў у вас каго
больш?
— Мужчын. Калі дзяўчаты, то
падлеткі, амаль дзеці. Кантактую з імі
з дапамогай інтэрнэту, але асабісты
час, якога ў мяне вельмі мала, аддаю
выключна сваім блізкім.
— Вы вельмі грацыёзна глядзі‑
цеся на дыване, і нават калі не пе‑
рамаглі, калі стаміліся ды яшчэ і
з прыпухлым тварам — усё роўна
горда трымаеце постаць. Свядома
ствараеце такі вобраз альбо гэта
ваш унутраны стан?
— Мне многія робяць такія кам
пліменты. Але я не актрыса, так само
выходзіць. Напэўна, гэта мая сут
насць. На дыване пра тое не надта
задумваешся…
— Ці не баіцеся непрыгожых
траўмаў?
— Баюся, вядома. Я ж дзяўчын
ка. Але пераломы і ўсё астатняе мо
гуць быць у любым відзе спорту. З
тварам, так, бывае шмат момантаў.
Вось у мяне, бачыце, тут была рана.
І сінячок яшчэ ёсць… Гэта пасля
Міжнароднага турніру, прысвеча
нага выдатным украінскім барцам.
Узяла золата. А 22 мая адлятаю ў
Італію на рэйтынгавы турнір. Потым
ужо будзе заключны этап падрых
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інтэнсіўныя. Трэнеры рэкамендуюць
хадзіць у лазню, басейн, каб цягліца
выя болі здым аць. Раней магла даз
воліць сабе схадзіць у начны клуб.
Цяпер больш аддаю перавагу здаро
ваму сну, смачнай ежы. І зносінам з
блізкімі, сябрамі ў ціхай спакойнай
абстаноўцы.
— А ці шмат у вас сяброў?
— Я лічу, што для майго ўзро
ст у — дастаткова. Маю зносіны
выключна з дзяўчынкамі. Не веру
ў сяброўства паміж мужчынам і
жанчынай. Я думаю, што для такіх
адносін павінна быць вельмі непры
гожая жанчына, а такое апрыёры
немагчыма: кожны ча лавек пасвойму прыгожы. А мае сяброўкі,
так ці інакш, звязаныя са спортам.
З адной — шахматысткай — я была
ў адным класе ў Рэспубліканскім
вучылішчы алімпійскага рэзерву.
Хтосьці з сябровак ужо завязаў з
вялікім спортам і займаецца сваім
бізнэсам.
— Які вы бачыце сябе гадоў праз
дзесяць?
— Такіх далёкіх прагнозаў яшчэ
не рабіла… Мне пара сям’ю ства
раць. Калі пайду са спорту, займуся
прадпрымальніцкай дзейнасцю. І
яшчэ грамадскай, звязанай з бара
цьбой. Так я змагу аддзякаваць усім
тым, хто паўплываў на маё паспяхо
вае развіццё.
Гутарыла Аліса Гюнгер .
Фота аўтара і з архіва Васілісы Марзалюк.

Вось такая яна, Васіліса, — розная

выхад свайму мужчынскаму пачатку.
Бо ён жа ёсць у кожнай жанчыне! У
жыцці я іншая. Хоць спорт накладвае
адбітак. І бывае складана мець зносі
ны з мужчынамі, таму што прывыкла
ўсё кантраляваць. А яны гэтага, як
вядома, не любяць…

Усё жыццё — у спорце
— Як часта трэніруецеся і як по‑
тым знімаеце стрэс?
— Трэніруюся па 2 разы на дзень
ад гадзіны да двюх. Максімум дзве
з паловай. Калі набіраеш базу — у
цябе нудныя доўгія трэніроўкі. Калі
бліжэй да спаборніцтваў, то кароткія

Свецкі воблік беларускай чэмпіёнкі
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Каравай
для Лесіка
Сталічныя пекары і кандытары прадставілі спецыяльную выпечку
да II Еўрапейскіх гульняў
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спартыўных дысцыплін), упрыгожа
нае беларускімі нацыянальнымі сім
валамі — каласамі пшаніцы і кветкай
васілька. У караваі горда красавалася
эмблема II Еўрапейскіх гульняў, зро
бленая з дапамогай харчовай друкаркі.

— Кампазіцыю я стварала каля
тыдня. Складаней за ўсё было рабіць
хвост і галаву Лесіка, бо цеста для іх
раскачвалі ўручную. Дарэчы, каравай
атрымаўся трохі дыетычным, таму
што дадала менш цукру, — прызнала
ся дзяўчына.
Сваю арт-кампазіцыю прадставіла
пераможца розных міжнародных
конкурсаў, кандытар з 20‑гадовым
стажам Людміла Пашкоўская. Яе торт
складаўся з некалькіх узроўняў, на
якіх размясціліся прадстаўнікі
розных відаў спорту, а ўверсе
стаяў Лесік. Вага ўсёй канструк
цыі — 20 кілаграмаў. Торт і пер
нікі, упрыгожаныя малюнкамі
васількоў і макаў, Людміла ра
біла шэсць дзён.
— У працэсе вырашыла
дадаць да Лесіка яшчэ некаль
кі фігурак спартсменаў, бо
з дапамогай толькі ад
ной раскрыць тэму до
сыць складана. Для
гэт а г а выбр а ла
пра дс таўнікоў
мастацкай гімна
стыкі, пляжнага
футбола, баскет
бола, бадмінто
на і веласпорту.
Чам у менавіт а
іх? На мой по
гляд, гэта самыя
дынамічныя і
sb.by

П

р а й ш о ў т р ад ы 
ц ы йн ы к о н к у р с
п р аф ес і йн аг а
майстэрс тва пека
раў і кандытараў
«Мінскхлебпрама»,
тэмай якога сёлета
сталі II Еўрапейскія
гульні. Адзінаццаць удзельнікаў
прадэманстравалі свае работы,
прысвечаныя мультыспартыўна
му форуму, які пройдзе ў хут
кім часе.
Кожнаму майстру прапа
навалі адлюстраваць у сваіх
вырабах будучыя II Еўра
пейскія гульні. Праца была
разбіта на два этапы. Пекару
прапаноўвалася прадставіць
класічны каравай і пано са сло
енага цеста, а кандытарам —
салодкія арт-кампазіцыі і
пернікі, якія ў наступным
плануецца рэалізоўваць у
крамах горада.
Адна з самых
маладых удзельніц
спаборніцтва
19‑гадовая Аляк
сандра Лісавец
на конкурсе
прадставіла пано
з выявай лісяня
ці Лесіка і дрэ
ва з 23 галінкамі
( п а кол ь к а с ц і
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Кулінарны гід
для замежнікаў

эстэтычныя віды спорту, — сказала
ўдзельніца конкурсу.
Не адставала ад сапраўдных акса
калаў кандытарскай справы і моладзь.
Напрыклад, студэнтка другога курсу
Дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага
каледжа хлебапячэння Дзіяна Леа
ненка прадставіла на суд журы вельмі
апетытныя і прыгожыя пернікі ў кара
леўскай глазуры з рознымі малюнкамі:
— На некаторых я зрабіла буслоў —
сімвал краіны. На іншых змясціла
Лесіка і эмблему II Еўрапейскіх гуль
няў. Усё гэта цалкам ручная работа.
Вельмі рада, што журы спадабаліся
мае смачныя творы.
Усе вырабы ацэньваліся па наступ
ных крытэрыях: арыгінальнасць ідэі,
адпаведнасць тэматыцы, складанасць
кампазіцыі, ужытая тэхніка, якасці
смаку і магчымасць масавай вытвор
часці. Галоўны рэдактар часопіса «Пе
карь і кондитер» і член журы Людміла
Аўсяннікава адзначыла, што некато
рыя прадстаўленыя вырабы можна
пускаць у продаж:
— Я думаю, што II Еўрапейскія
гульні мы сустрэнем у поўным сэнсе
гатовыя. У творах кожнага майстра
падкрэслівалася значнасць мульты
спартыўнага форуму для Беларусі, а
таксама адлюстроўваўся нацыяналь
ны каларыт. На мой погляд, падобныя
вырабы захочуць купіць не толькі за
межныя турысты, але і самі беларусы.
Вадзім Банны

У анлайн-каталогу на кожную
страву можна будзе паставіць водгук
і ўбачыць яе рэйтынг, а таксама рэй
тынгі рэстаранаў, дзе тую ці іншую
страву можна будзе пакаштаваць.
Да Гульняў будзе вы
пуш чан а друкаваная
версія каталога, якую
плануецца распаўсю
джваць у Нацыяналь
ным аэрапорце, гат э
лях Мінска і месцах
правядзення спартыў
ных мерапрыемстваў.
На старонцы кожнай
стравы ёсць QR-код, па
якім у праграме адкры
ваецца спіс месцаў, дзе
можна яе паспытаць.
Такім чынам, пра
найлепшыя гастрана
мічныя і іншыя брэн
ды Беларусі зможа да
ведацца ўсё большая
колькасць людзей ва
ўсім свеце. Праект плануецца інтэгра
ваць з сайтам ІІ Еўрапейскіх гульняў і
афіцыйнай мабільнай праграмай.
Дар’я Лабажэвіч

Тут яны нараджаюцца

У

швачак прадпры
емства «Фірма
Ма львіна», што
у Клецку, у гэты
час вельмі цікавыя аба
вязкі: яны вырабляюць
тысячы выяў лісяняці
Лесіка — сімвала Еўра
гульняў-2019. З-пад уме
лых рук майстрых гарэз
лівае лісяня паўс тае ў
выглядзе мяккіх цацак,
заплечнікаў, бірулек, каб
потым яны, раз’ехаўшыся
па ўсім свеце, нагадвалі
пра вялікі cпартовы фо
рум у Мінску.

Белта
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раект Tаstе оf Bеlаrus да
Еўрапейскіх гульняў —
гэта гастранамічны гід,
дапоўнены спецыяльнай
мабільнай праграмай на
англійскай мове. Пра
ект дазволіць кожнаму
турысту хутка сарыен
тавацца ў беларускай
кухні і выбраць тыя
пазіцыі і ўстановы, якія
абавязкова варта па
каштаваць і наведаць.
Анлайн і афлайн-ката
лог аб’яднае 2500 страў
нацыянальнай кухні з
200 рэстаранаў Мінска.
Унікальны праект
Tаstе оf Bеlаrus быў
распрацаваны спецы
яльна да II Еўрапейскіх
гульняў. Ён дапамо
жа замежным гасцям
даведацца больш пра
культуру Беларусі і яе
аўтэнтычную кухню. Галоўная мэта
праекта — па-сапраўднаму здзівіць і
паказаць лепшыя стравы, якія прапа
нуюць у Мінску.

Швачка Юлія Кароль
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«Нам
імпануе
рытм
жыцця
ў Беларусі»
Дасведчанага журналіста здзівіць складана, але арганізатары прэс-тура кітайскіх прадстаўнікоў
СМІ, які праходзіў у нашай краіне, сур’ёзна пастараліся. Напрыклад, у адзін з дзён госці танцавалі
менуэт, прымяралі рыцарскія даспехі, елі дранікі з квашанай капустай і знаёміліся з будучымі
перакладчыкамі з кітайскай мовы. У гэты дзень шлях па Беларусі ў нашых замежных калег пралягаў
па Гродзенскай вобласці. Першым пунктам у праграме наведвання рэгіёна значыўся Мірскі замак.

Г

істарычна-архітэктурная пярліна стала адным з
шматлікіх пунктаў у праграме наведванняў, дзя
куючы таму чытачам, слухачам, гледачам і фало
верам журналістаў з Паднябеснай можна будзе
бліжэй пазнаёміцца з Беларуссю.
Многія з засцей — упершыню былі ў нашай
краіне, але паспелі зрабіць некалькі важных для
сябе адкрыццяў. Як, напрыклад, шэф-рэдактар тэлера
дыёкампаніі правінцыі Цзянсу Чэнь Чжыбінь:
— Знаёмства з вашай краінай адбылося дзякуючы
маёй жонцы. У звычайнай кітайскай краме яна купіла
беларускую ялавічыну, стравы з якой аказаліся незвы
чайна смачныя. Доўгі час быў упэўнены, што мая жон
ка асвоіла новыя вышыні ў кулінарным майстэрстве,
але, прыехаўшы сюды, зразумеў: уся справа ў выдатным
мясе, яго дзіўнай якасці. Гэта перадгісторыя знаёмства з
вашай краінай. Сёння я пазнаю яе глыбей. Мы пабывалі
ў індустрыяльным парку «Вялікі камень» (у нас яго назы
ваюць пярлінай на Шаўковым шляху). У архітэктурным
афармленні я ўбачыў падабенства з аналагічным паркам
у нашай правінцыі — і гэта было прыемна. Канкрэтны
прыклад прадэманстраваў, наколькі блізкія нашы наро
ды: у Лінгвістычным універсітэце сустрэў знаёмага вы
кладчыка, які раней працаваў у кітайскай вну. Там жа
даведаўся, што больш за тысячу студэнтаў у Мінску выву
чаюць кітайскую мову. Гэта выдатна, таму што, калі не бу
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дзе моўнага бар’ера паміж Беларуссю і Кітаем, мы зможам
выйсці на новую ступень супрацоўніцтва і сяброўства.
А вось галоўны карэспандэнт міжнароднага аддзела га
зеты «Чайна Дэйлі» Жэнь Ці ўжо ў трэці раз у нашай краіне.
Ён распавёў, што паспеў пабываць у 20 розных краінах, але
Беларусь — адна з самых любімых:
— Чыстыя гарады, добразычлівыя, гасцінныя людзі.
Усюды, дзе мы былі, беларусы ўвесь час падкрэсліваюць
важнасць дружбы паміж Беларуссю і Кітаем. Вельмі імпануе
і рытм жыцця — не такі вар’яцкі, як у Кітаі.
Акрамя Мірскага замка, журналісты наведалі Гро
дзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, дзе каля
200 чалавек вывучаюць кітайскую мову на розных узроў
нях падрыхтоўкі, а летась адкрыта спецыяльнасць для бу
дучых прафесійных перакладчыкаў. Яны пабывалі на двух
перапрацоўчых прадпрыемствах, сустрэліся са старшынёй
Гродзенскага аблвыканкама Уладзімірам Краўцовым. На
чальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па
справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама Аляксандр
Вярсоцкі:
— Мы хацелі паказаць тыя аб’екты, якія могуць быць
цікавыя кітайцам як патэнцыяльным турыстам. Спадзя
емся, інфармацыя разляціцца па Кітаі дзякуючы СМІ, якія
прадстаўляюць нашы кітайскія партнёры, і павялічыць
цікавасць да рэгіёна.
Кацярына Чароўская

д

ыпламатычныя стасункі

Золата
«Вялікага каменя»
У прэзентацыі эканамічнага патэнцыяла Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка
«Вялікі камень» прынялі ўдзел прадстаўнікі дыпмісій

Цуй Цымін адзначыў, што «Вялікі ка
мень» упэўнена развіваецца дзякуючы
плённаму супрацоўніцтву паміж краі
намі:
— Сёння можна гаварыць пра тое,
што ў індустрыяльны парк прыходзіць
усё больш інвестараў з самых розных
дзяржаў. Упэўнены, што цяперашні
візіт гэтаму толькі паспрыяе.
Адзначым, што цяпер рэзідэнтамі
індустрыяльнага парка з’яўляюцца
43 кампаніі, і чакаецца, што да кан
ца года іх будзе не менш за 60. І для
іх створаны найбольш ільготныя
ўмовы, якія існуюць у Еўропе і Азіі.
Напрыклад, гэта вызваленне ад па
датку на прыбытак на 10 гадоў, а ў

далейшым да 2062 года стаўка гэтага
падатку зменшана ў два разы. Акра
мя таго, ёсць шэраг прэферэнцый
нефінансавага характару, такіх як
праца «адной станцыі», якая дазва
ляе замежным інвестарам праходзіць
усе неабходныя дзяржаўныя працэ
дуры непасрэдна ў парку. Што ціка
ва, для прыцягнення перспектыўных
навукова тэхнічных стартапаў ства
раецца новы цэнтр інавацый. Гэта
будзе чатырохпавярховы будынак з
магчымасцю размяшчэння сучасных
лабараторый. Акажуць падтрымку і
маладым прадпрыемствам — як ма
тэрыяльную, так і тэхнічную.
Канстанцін Бакун

Белта

В

Візіт прайшоў у рамках шэрагаў
мерапрыемстваў, якія знаёмяць за
межных дыпламатаў з рознымі сфера
мі жыцця беларускай дзяржавы.
Міністр замежных спраў Уладзімір
Макей адзначыў, што сустрэча — до
брая магчымасць прадэманстрав аць
патэнцыял Беларусі ў самых інава
цыйных галінах:
— Разумеючы вострую канкурэн
цыю за інвестара на сусветным рынку,
наша краіна стварыла для рэзідэнтаў
індустрыяльнага парка максімаль
на спрыяльны інвестыцыйны клі
мат, гарантаваны як нацыянальным
заканадаўствам, так і адмысловымі
міжнароднымі дамовамі і абавяза
цельствамі. Сёння «Вялікі камень»,
які не выпадкова называюць пярлі
най Шаўковага шляху, дэманструе не
толькі яркі прыклад поспеху плённа
га супрацоўніцтва Беларусі і Кітая ў
рэалізацыі ініцыятывы «Адзін пояс,
адзін шлях», але і адкрытасць усяму
свету, упэўнена трансфармуецца з
беларуска-кітайскага праекта ў між
народны.
Паводле яго словаў, ужо цяпер у
парку прадстаўлены рэзідэнты не толь
кі з Кітая і Беларусі, але і ЗША, Ізраіля,
Канады, краін Еўропы:
— Важным крокам у развіцці
парка стане правядзенне 2 ліпеня на
тэрыторыі «Вялікага каменя» міжна
роднага форуму ў рамках ініцыятывы
«Адзін пояс, адзін шлях».
У сваю чаргу Надзвычайны і Паў
намоцны Амбасадар Кітая ў Беларусі

Дыпламаты з розных краін у парку «Вялікі камень»
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ітаратурныя сувязі
А ліса Гюнгер

л

...І мовы
сябруюць

Госці з Кітая

Выдавецтва Пекінскага ўніверсітэта замежных моў зацікаўлена ў стварэнні
беларускіх навучальных дапаможнікаў і слоўнікаў для сваіх студэнтаў

К

аб абмеркаваць пы
танне аб літарат у р
ным супрацоўніцтве,
кітайская дэлегацыя
прыбыла ў Мінск аку
рат у часе правядзен
ня XXIII Міжнароднай
спецыялізаванай вы
ставы «СМІ ў Беларусі».
Гасцей прымала Вікторя Калістра
тава — дырэктар выдавецтва «Народ
ная асвета», у чыіх сцянах і праходзіла
сустрэча, а таксама галоўны рэдактар
Алена Літвіновіч і намеснік дырэкта
ра па маркетынгу і вытворчасці Юлія
Дашкевіч.
Прадстаўнікі пекінскага выдавецт
ва — намеснік дырэктара Фань Сяо
хун, рэдактар Вэй Бін, спецыяліст па
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знешніх сувязях і перакладчык
Дзін Лян — прапанавалі
сумесна распрацаваць
канцэпцыю па стварэн
ні метадычнай літара
туры для кітайскіх сту
дэнтаў, якія вывучаюць
беларускую мову. «Мы
ўпэўненыя, што сёння
гэта вельмі актуальна і
запатрабавана», — выка
зала сваё меркаванне спа
дарыня Фань.
Трэба адзначыць, гэта
ўжо другая сустрэча з ка
легамі з Кітая па абмерка
ванні падобных сумесных
праектаў. Першая адбылася
на XXV Пекінскай міжнарод

Беларуская народная казка
«Як курачка пеўніка ратавала» зацікавіла
прадстаўнікоў пекінскага выдавецтва

л

Сучасная серыя кітайскіх слоўнікаў

серыі кніг «Ключавыя
канцэпты кітайскай думкі
і культуры», серыі кніг «Светлыя
знакі: паэзія Кітая», кніг «Пялёсткі ло
таса і хрызантэмы» і «Гімн святлу».
Выданню гэтай літаратуры спры
яла падпісанае ў 2018‑м годзе пагад
ненне паміж выдавецтвам «Мастацкая
літаратура» і пекінскім выдавецтвам
аб выпуску літаратуры на беларускай і
кітайскай мовах.
На сустрэчы дырэктар «Мастацкай
літаратуры» Алесь Бадак адзначыў,
што сумесны праект дазваляе народам
дзвюх краін лепш разумець адзін ад
наго. Намеснік дырэктара з кітайскага
боку Фань Сяохун удакладніла: серыю
кніг аб кітайскай культуры плануецца
выдаць у 22 краінах на 24 мовах, у тым
ліку і на беларускай. «Гэтыя кнігі —
ключ да разумення сучаснага Кітая», —
дадала яна.
Пекінскае выдавецтва літаратуры
па выкладанні і даследаванні замеж
ных моваў выпускае кнігі на 80 мовах.
Колькасць яе
замежных
па р т нё р аў

перавысіла 700. Кааператыўна выда
ецца звыш 5000 выданняў. Гэта самая
маштабная сетка, якая пакрывае адну
трэць Кітая. FLTRP — такая міжнарод
ная абрэвіятура выдавецтва —выдае
навуковую і адукацыйную літаратуру ў
галіне гуманітарных, грамадскіх, нату
ральных навук, а таксама папулярную і
дзіцячую літаратуру.
Фармат выданняў — не толькі дру
каваны, але і лічбавы, мабільны. Нап
рыклад, пад уласнай маркай быў ство
раны гаджэт E‑pen — новы інструмент
для навучання. З яго дапамогай можна
прачытаць больш чым 2000 аўдыёкніг,
выпушчаных FLTRP. У 2016‑м годзе
выдавецтва стала адзіным з 500, уклю
чаным у спіс «30 лепшых кітайскіх
прадпрыемстваў у культурнай сферы».
Дэвіз культ урна-адукацыйнага
фонду FLTRP — захоўваць дасягненні
чалавечай цывілізацыі, злучаць куль
туры народаў свету. Бо, як сказала
спадарыня Фань, проза — гэта дыялог
душы народа.
Аліса Гюнгер

dompressy.by

най кніжнай выставе – кірмашы. Яна
праходзіла ў жніўні мінулага года ў
сталіцы Паднябеснай.
Кітайскі бок выказаў зацікаўле
насць яшчэ і ў тым, каб папулярыза
ваць у сябе беларускую класічную і су
часную мастацкую літаратуру.
«Але адразу ўзнікае пра
блема з перакладам. Таму
мы і звяртаемся да вашых
аўтарытэтных выдавецт
ваў, такіх як «Мастацкая
літаратура», «Народная
а с в е т а » , « В ы ш эй ша я
школа», «Адукацыя і вы
хаванне», Выдавецкі дом
«Звязда». Спадзяемся,
что вы дапаможыце ў ад
боры якаснай беларускай
літаратуры. Мы хацелі б выдаваць і
перакладаць сур’ёзныя, годныя тво
ры», — сказала спадарыня Фань.
Кітайскім калегам былі прадэман
страваны навучальныя выданні «На
роднай асветы», кнігі Міколы Маляўкі
«Спадчына, або Каб не стаць Манкур
там» і Анатоля Цітова «Дарогамі
Францыска Скарыны» на беларускай,
рускай і англійскай мовах. Асабліва
зацікавіла прадстаўнікоў пекінска
га выдавецтва беларуская народная
казка «Як курачка пеўніка ратавала»,
праілюстраваная маладой беларускай
мастачкай Таццянай Заяц. Замежная
дэлегацыя выказала жаданне выдаць у
сябе дзіцячую кнігу на кітайскай мове
да адкрыцця XXVI Пекінскай міжна
роднай кніжнай выставы-кірмашу.
У наступны дзень пасля сустрэчы
ў Прэс-цэнтры Дома прэсы адбыўся
круглы стол на тэму «Беларусь — Кітай:
кнігавыданне як форма дыялога куль
т ур» і прэспрэзентацыя

ітаратурныя сувязі

Прэзідыум круглага стала на тэму «Беларусь — Кітай: кнігавыданне як форма дыялога культур»:
(злева направа) Людміла Быкава, кансультант упраўлення выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці Міністэрства інфармацыі;
Алесь Бадак, дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура»; Фань Сяохун, намесніца дырэктара FLTRP
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Любоў Малышава

едыясфера

Будзьце ў курсе!

М

Ужо 23 раз у Мінску прайшла Міжнародная спецыялізаваная
выстава «СМІ ў Беларусі»
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ысячы розных лю
дзей, сярод якіх і
мы, журналісты, а
таксама прадстаўнікі
каля 500 друкаваных,
аўдыёвізуа льных і
электронных срод
каў масавай інфарма
цыі рэспубліканскіх і
рэгіянальных выданняў, а гэта інтэр
нэт-рэсурсы, інфармацыйныя аген
цтвы, аператары і дыстрыб’ютары ка
бельнага тэлебачання, распаўсюднікі,
друкаванай прадукцыі, выдавецтвы
пабывалі ў тыя майскія дні на свяце
друкаванага Слова. Гэты яркі, гучны
фестываль, дзе была прадстаўлена
прэса Беларусі, Расіі, Украіны, краін
Балтыі, Узбекістана і КНР, а такса
ма беларускай дыяспары, нас усіх
аб’яднаў.

Паспяховае развіццё
прафесійнай
журналістыкі
з’яўляецца адным з
найважнейшых
фактараў забеспячэння
інфармацыйнага
суверэнітэту Беларусі.
Захаванне этычных
норм, прынцыпаў
сумленнасці і
дакладнасці ў падачы
навін, наяўнасць
дакладнай
грамадзянскай
пазіцыі — гэта
прыкметы салідных
друкаваных і
электронных выданняў,
тэлевізійных праектаў,
якія выклікаюць давер,
гатовыя супрацьстаяць
выклікам сучаснасці.

Крыху пра асабістае

З прывітання Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі ўдзельнікам і гасцям
ХХIII Міжнароднай спецыялізаванай
выставы «СМI ў Беларусі»

добра, што вершык быў пададзены
курсівам і ў калонцы было шмат па
ветра…
А вось іншая карцінка. Рэдакцыя
газеты «Хлібороб». Мы, некалькі
вучняў-дзесяцікласнікаў, у якіх до
бра было з творамі, прыйшлі туды на
сустрэчу з вядомым украінскім жур
налістам і паэтам Юрыем Стаднічэн
кам, які прыехаў па нейкіх справах з
Харкава. Здаецца, у той час ён яшчэ
не быў галоўным рэдактарам часопіса
«Березиль». Я, вядома ж, паказала яму
газету з вершам. Але ён нічога не ска
заў пра маё паэтычнае дараванне. Як
ні дзіўна, я ўжо тады падсвядома ад
чувала: мне не варта пісаць вершы…
Памятаю, як Стаднічэнка патрымаў у
руках газету, пра нешта падумаў, а по
тым працытаваў, як потым я даведала
ся, Алішэра Наваі: так, словамі можна
смерць прадухіліць, словамі можна
мёртвых ажывіць… І дадаў: а ці не
лепш табе, дзяўчынка, у журналісты?
Вось так і я сярод многіх іншых
маіх калегаў даўно ўжо маю справу з
друкаваным словам.

Не розумам адзіным…
Не адкрыю Амерыку, калі скажу:
журналістамі становяцца не толькі
дзякуючы дару слова, якім валодаем
мы, людзі. І не толькі з‑за здольнас
ці выяўляць у ім думкі і захоўваць іх
на паперы, альбо на іншых сучасных
носьбітах. Гэтая прафесія перш-на

Белта

Хто журналіст, той ведае, як пры
емна раскрыць свежы нумар газеты
альбо часопіса. Вось бярэш ты яго ў
рукі, пачынаеш гартаць, і адчуваеш
нейкую магію моманту. Ён не падда
ецца дакладнаму апісанню, таму што
гэта вельмі асабістае адчуванне. І
яшчэ імгненне, якое хутка выслізгвае,
а за ім ужо ляціць іншае. Ты гартаеш
старонкі, адчуваеш пах друкарскай
фарбы і шукаеш свой тэкст. Вачыма
знаходзіш знаёмае імя, хай сабе нават
пад маленькай нататкай, і становіц
ца цёпла на душы. Нават калі мы не
задумв аемся пра сэнсавую нагрузку,
укладзеную у кожную фразу, кожны
сказ — нам добра. Мяркую, кожнаму
з маіх калегаў знаёмае гэтае пачуццё.
І мне не забыць яго, самае-самае
першае… На экране ўнутранага май
го зроку высвечваецца тая паласа на
шай Ваўчанскай раённай газеты «Хлі
бороб», дзе ў левай калонцы — мой
паэтычны наіўны опус пра вясновыя
пупіхі, якія па вясне раскрываліся на
вішнёвых дрэвах… З запаснікаў памя
ці здабываю імя сваё з дзявоцкім про
звішчам: Чаркашына… Я, школьніца
гадоў 14‑ці, заміраю і з прыдыханнем
усё чытаю і перачытваю радкі нему
драгелістага верша і не магу адарвацца
ад газеты… А цяперашняя Валянціна
Ждановіч, успамінаючы школьнае
юнацтва, з вышынь досведу работы
адказнага сакратара, як гаворыцца, на
аўтамаце ацэньвае вёрстку: маўляў,

едыясфера

Міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч і намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
Уладзімір Жаўняк адкрываюць выставу
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Спецыяльны карэспандэнт газеты «Звязда»
Дар’я Лабажэвіч — і наш аўтар

sb.by

Белта

Гран-пры конкурсу ў намінацыі «Лепшы творчы праект года раённых, гарадскіх,
карпаратыўных і шматтыражных друкаваных СМІ» ўдастоена газета «Навіны
Камянеччыны» за праект «Камянеччына на старых фота»

Белта

едыясфера
Белта
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Фотакарэспандэнт БелТА Аксана Манчук

Выдавецкі дом «Беларусь сегодня»: пераможцы і лаўрэаты «Залатой Літары»

Ёсць непахісныя, фундаментальныя асновы прафесіі журналіста.
А гэта безумоўная прыхільнасць фактам, аб’ектыўнасць, непрадузятасць,
прафесіяналізм, прага самарэалізацыі і творчы пошук. Але адным розумам
журналіст не можа быць журналістам. Неабходна яшчэ і ўсведамленне
сваёй адказнай місіі… Шчыра прадстаўляючы жыццё грамадства ва ўсёй
яго разнастайнасці, не хаваючы праблем, нам усё ж трэба больш
канцэнтравацца на прасоўванні пазітыўнага парадку дня: не руйнаваць,
а ствараць.
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Пра значнасць узнагарод
для журналистаў
Калі ўручалі «Залатую Літару»,
адзін з мэтраў журналістыкі рас
павёў пра тое, як гасцяваў у фермера ў
Японіі. Той разводзіў авечак. Ён вель
мі доўга расказваў, за што атрымаў тую
ці іншую ўзнагароду. І толькі тады,
прызнаўся журналіст, ён зразумеў, як
важна, каб твая праца была заўважана
і ацэнена. Зрэшты, лаўрэаты і пера
можцы таксама казалі пра тое, што ім
вельмі прыемна, калі іх працу адзнача
юць. Перад тым, як аб’явіць уладаль

нікаў Гран-пры, Аляксандр Карлю
кевіч павіншаваў журналістаў з Днём
друку, які ў Беларусі адзначаецца па
традыцыі 5 мая. Міністр пажадаў нам
натхнення і выказаў упэўненасць, што
ўсе добрыя пачынанні журналістаў у
краіне будуць падтрымлівацца.
Гран-пры ў намінацыі «Лепшы
творчы праект года раённых, гарад
скіх, карпаратыўных і шматтыражных
друкаваных СМІ» атрымаў калек
тыў газеты «Навіны Камянеччыны»
за праект «Камянеччына на старых
фота». Пераможцам у намінацыі «Леп
шы творчы праект года рэспублікан
скіх, абласных друкаваных СМІ, ін
фармацыйных агенцтваў» прызнаны
«Выдавецкі дом «Беларусь сегодня»
за праект «25.by — чвэрць стагоддзя
дзяржаўнасці Беларусі». Спецыяльны
прыз «За ўклад у журналістыку» атры
мала Кацярына Дубінская, галоўны
рэдактар газеты «Вечерний Минск»
агенцтва «Минск-Новости». У наміна
цыі «Лепшы фотакарэспандэнт рэспу
бліканскіх, абласных друкаваных СМІ,
інфармацыйных агенцтваў» перамагла
Аксана Манчук, фотакарэспандэнт ін
фармацыйнага агенцтва БелТА. Былі
і іншыя пераможцы і лаўрэаты ў роз
ных намінацыях.
У Выдавецкага дома «Звязда» на
гэты раз дзве высокія ўзнагароды —
газета «Звязда» стала пераможцам у
намінацыі «Лепшыя матэрыялы сацы
яльна-эканамічнай тэматыкі», а спе
цыяльны карэспандэнт Дар’я Лабажэ
віч — у намінацыі «Лепшы рэпарцёр
рэспубліканскіх, абласных друкаваных
СМІ, інфармацыйных агенцтваў». Так
сама «Звязда» са сваім сталым праектам
«Краіна здароўя» стала лаўрэатам у на
мінацыі «Лепшыя матэрыялы па тэма
тыцы спорту і здаровага ладу жыцця».
Усяго было ўручана 23 статуэткі
з дыпломамі пераможцам, а таксама
46 дыпломаў лаўрэатам.

Факты пра выставу СМІ

М

іжнародная спецыялізаваная
выстава «СМІ ў Беларусі» пра
водзіцца штогод з 1997 года
Міністэрствам інфармацыі пры пад
трымцы Мініст эрства замежных
спраў, Мінскага гарвыканкама, РУП
«Нацыянальны выставачны цэнтр»
БелЭкспа», іншых органаў дзяржкіра
вання, вядучых СМІ, грамадскіх ар
ганізацый.

Любоў Малышава

перш падуладная тым, хто валодае
ўменнем ажыўляць слова пазітыўнай
энергіяй душы, неабыякавасцю. Хоць
мы і ведаем, што журналістыка — гэта
факт. А я дадам: факт, напоўнены тваім
асабістым пачуццём. Працытую наша
га міністра інфармацыі Аляксандра
Карлюкевіча. Як ён выказаўся, ёсць
непахісныя, фундаментальныя асновы
прафесіі журналіста:
«А гэта безумоўная прыхільнасць
фактам, аб’ектыўнасць, непрадузя
тасць, прафесіяналізм, прага са
марэалізацыі і творчы пошук. Але
адным розумам журналіст не можа
быць журналістам. Неабходна яшчэ і
ўсведамленне сваёй адказнай місіі…
Шчыра прадстаўляючы жыццё гра
мадства ва ўсёй яго разнастайнасці,
не хаваючы праблем, нам усё ж трэба
больш канцэнтравацца на прасоўван
ні пазітыўнага парадку дня: не руйна
ваць, а ствараць».
Пэўна, з такім падыходам да раз
гляду шматлікіх заявак на ўдзел у кон
курсе друкаваных СМІ «Залатая Літа
ра» папрацавала і аўтарытэтнае журы.
Узнагароды пераможцам уручаліся яго
прадстаўнікамі ў 23 намінацыях.
Вядома ж, я не ведаю, як піш уць
усе узнагароджаныя журналісты. Але
не магу не выказаць здагадку, што
ім вядомая ісціна: слова, якое ідзе ад
сэрца, пранікае ў сэрца, і няма магіі
мацней, чым магія словаў. Мае калегі,
мяркую, таксама ведаюць, што слова,
сказанае своечасова можа прывесці
да аб’яднання — у сям’і, у дзяржаве, і
нават проста двух ледзь знаёмых лю
дзей, а іншае, кінутае бяздумна, здоль
нае разбурыць чыё-небудзь жыццё. І
тое, што напісана — застаецца. Нам
добра вядома, што гэта ісціна — неас
прэчная.
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Адкрыццё выставы — свята для ўсіх
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«75 імгненняў вайны» — фотаэкспазіцыя БелТА

Белта
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энтральныя тэмы выставы —
75‑годдзе вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захоп
нікаў, II Еўрапейскія гульні, сучас
ныя інтэрнэт-тэхналогіі, адраджэнне
малой радзімы. Сярод асаблівасцяў
цяперашняга форуму — правядзенне
3 мая Першага тэматычнага Дня пія
ру, а таксама шырокая прэзентацыя
сеткавых СМІ, сярод якіх было і інтэр
нэт-выданне Мediana.by, заснаванае
сумесна з факультэтам журналістыкі
БДУ, Міністэрствам інфармацыі і Гра
мадскім прэс-цэнтрам Дома прэсы.

Н

Часопіс «Беларусь.Belarus» выклікаў цікавасць
наведнікаў

Лесік — жаданы госць выставы

У 

выставе, якая праходзіла з
2 па 4 мая, удзельнічалі больш
чым 50 экспанентаў. Былі
шырока прадстаўлены друкаваныя і
электронныя СМІ, а таксама сетка
выя выданні, якія пачалі рэгістравац
ца ў нашай краіне згодна з новаўвя
дзеннем у заканадаўства з 1 снежня
2018 года. Наведнікам форуму была
прапанавана насычаная праграма
мерапрыемстваў, якая складалася з
прэзентацый інфармацыйных і ін
тэрнэт-праектаў, аў тограф-сесій,
майстар-класаў. Кіраўнікі сродкаў
масавай інфармацыі і журналісты,
прадстаўнікі экспертнай супольнасці
абмеркавалі значныя пытанні функ
цыянавання медыясферы, ролі СМІ
ў развіцці грамадства і дзяржавы ў
рамках дзелавой праграмы. Шэраг
мерапрыемстваў быў прысвечаны
рэгіянальным сродкам масавай ін
фармацыі, якія распавялі пра ўдзел
у сацыяльна-эканамічным развіцці
сваіх рэгіёнаў. Адбылася прэзентацыя
спартыўных выданняў.

а сваіх стэндах беларускія СМІ
прадставілі праекты ў рамках
рэспубліканскай акцыі «Бе
ларусь памятае». Вялікае месца ў
праграме выставы было адведзена
праектам БелТА, прэс-службам і ка
мунікацыйным агенцтвам. У прыват
насці, Беларускае тэлеграфнае агенцт
ва прадставіла на форуме ўнікальныя
кадры фотаархіва 1941–1944 гадоў,
пазнаёміла з партызанскімі часопіса
мі. Сярод кадр аў — аэрафотаздым
ка палаючага Мінска пасля налётаў
люфтвафэ 24–25 чэрвеня 1941 года,
эшалоны савецкіх ваеннапалонных,
нямецкай тэхнікі на сталічных вулі
цах, пераможнае ўстаноўленне сцяга
над Брэсцкай крэпасцю, радасная су

стрэча вызваліцеляў і разбор завалаў
у разбуранай сталіцы, там, дзе цяпер
праспект Незалежнасці. Экспазіцыя
ўключала і партрэт легендарнага фо
такарэспандэнта БелТА Уладзіміра
Лупейкі, які прайшоў усю вайну, а так
сама яго здымкі, якія па праве сталі
гонарам агенцтва. Таксама Беларускае
тэлеграфнае агенцтва пачаставала на
веднікаў выставы партызанскай ка
шай. Яна была настолькі духмяная і
смачная, што шмат хто падыходзіў за
дадаткам.

П

ра барацьбу і жыццё беларускіх
партызан у гады Вялікай Айчын
най вайны вёў падрабязны апо
вед сумесны праект БелТА і Беларуска
га дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны «Партызанскі ле
тапіс», прэзентацыя якога таксама
адбылася на палях выставы. Асновай
праекта стала ўнікальная калекцыя
рукапісных партызанскіх часопісаў,
якія сёння часцяком з’яўляюцца адзі
нымі дакументальнымі крыніцамі,
што расказваюць пра падзеі ваеннага
часу.

С

тэнд БелТА прэзентаваў трады
цыі суверэннай Беларусі і муль
тымедыйны праект «Старонкі
беларускага спорту», прысвечаны ма
ючым адбыцца II Еўрапейскім гуль
ням. Дарэчы, наведнікі змаглі атры
маць аўтографы ў вядомых беларускіх
спартсменаў, якія прымуць удзел у
II Еўрапейскіх гульнях.

Н

а сумесным стэндзе класа Кан
фуцыя Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта фізічнай культуры
і Амбасады Кітая ў Беларусі навед
нікі змаглі стаць удзельнікамі трады
цыйнай кітайскай чайнай цырымоніі
пад акампанемент гучжэн, а таксама
атрымаць майстар-клас па баявым ма
стацтве тайцзіцюань. На стэндзе было
прадстаўлена і каля 40 кітайскіх друка
ваных выданняў і кніг.

Н

апярэдадні 75‑й гадавіны вызва
лення Беларусі ад нямецка-фа
шысцкіх захопнікаў «Белпошта»
на палях форуму правяла прома-мера
прыемства «Адпраўце вестку ветэрану
Вялікай Айчыннай вайны». Наведнікі
выставы змаглі падпісаць паштовыя
карткі і паштоўкі і падзякаваць за
мір на роднай зямлі тым, хто падара

Розныя фотаздымкі ўпрыгожвалі выставу
уладзімір міхайлаў

Цэлыя дзяржавы на розных кантынентах сёння
не проста выказваюць заклапочанасць засіллем
фэйк-ньюзаў, нянавісці і жорсткасці
ў медыяпрасторы, а на заканадаўчым узроўні
спрабуюць змагацца з гэтым глабальным злом.
Разумеючы яго прыроду, мы таксама разумеем
і тое, што аднымі забаронамі праўду не абараніць,
а нянавісць не спыніць. Менавіта ў гэтай сітуацыі
як ніколі важная роля прафесійных,
аўтарытэтных СМІ. Нашы журналісты змогуць
эфектыўна супрацьстаяць гэтай агульнай для
розных краін і народаў пагрозе.
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З выступлення міністра інфармацыі Аляксандра Карлюкевіча

П

ершы нацыянальны канал Бе
ларускага радыё правёў цы
рымонію ўзнагароджання пе
раможцаў VIII Рэспу бліканскага
творчага радыёконкурсу «Маладыя
таленты Беларусі» з удзелам творчых
калектываў і сольных выканаўцаў Бел

На стэндзе Выдавецкага дома «Беларусь сегодня»
Белта

У 

Прэс-цэнтры Дома прэсы ад
былася прэс-канферэнцыя
на тэму: «Часопіс «Беларусь.
Belarus» як люстэрка жыцця ў краіне
і па-за яе межамі»
Таксама прайшла прэзентацыя га
зеты «Голас Радзімы» ў сувязі з яе вы
хадам у новым фармаце. У мерапры
емстве прынялі ўдзел Надзвычайны і
Паўнамоцны Амбасадар Індыі ў Рэспу
бліцы Беларусь, спадарыня Сангіта
Бахадур; дырэктар-галоўны рэдактар
«Выдавецкага Дома “Звязда”» Павел
Сухарукаў; драматург, лаўрэат Дзяр
жаўнай прэміі СССР, старшыня Бе
ларускага саюза тэатральных дзеячаў
Аляксей Дудараў; народная артыстка
Беларусі Вольга Клебановіч; Валян
ціна Мажароўская, кіраўніца службы
культурных прэзентацый Вялікага
тэатра Беларусі; галоўны рэдактар га
зеты «Голас Радзімы» Іван Ждановіч і
іншыя (матэрыял чытайце на стар. 42)

тэлерадыёкампаніі. «Беларусь 5» за
прашала сваіх гледачоў на выставу. У
абсалютна кожнага была магчымасць
паспрабаваць сябе ў ролі каментатара
спартыўных дысцыплін, якія стануць
часткай праграмы ІІ Еўрапейскіх гуль
няў у Мінску. Запальныя кубінскія
мелодыі гучалі на выставе 4 мая ў часе
прэзентацыі тэлеканала «Беларусь 24».
Прайшоў і майстар-клас па кубінскай
сальсе.

У 

15 раз праводзіўся Нацыяналь
ны конкурс друкаваных срод
каў масавай інфармацыі «Зала
тая Літара». Заснавальнікам конкурсу
выступіла Міністэрства інфармацыі
Рэспублікі Беларусь. У 2019 годзе на
конкурс паступіла больш чым 330 за
явак. У рамках XХIII Міжнароднай
спецыялізаванай выставы «СМІ ў Бе
ларусі» ў «Дыпсэрвіс Холе» адбылася
ўрачыстая цырымонія ўзнагарод
жання пераможцаў конкурсу. Асноў
ная яго мэта — усямернае садзеянне
развіццю друкаваных сродкаў масавай
інфармацыі Беларусі, актуалізацыя
значных тэматычных напрамкаў дзей
насці друкаваных СМІ па рэалізацыі
дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі,
павышэнне прафесійнага і ідэйна-змя
стоўнага ўзроўню друкаваных СМІ,
стымуляванне творчай дзейнасці жур
налістаў і іншых творчых работнікаў,
занятых у працэсе вытворчасці друка
ваных СМІ.
Валянціна Ждановіч

Традыцыйная кітайская чайная цырымонія
Белта

ваў доўгачаканую Перамогу. Вестачкі
ветэранам з добрымі і цёплымі пажа
даннямі супрацоўнікі прадпрыемства
дастаўлялі бясплатна ў любы населены
пункт Беларусі.

Ніводнага дня без чытання
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нашы гады —
наша багацце
Сёлета часопіс «Беларусь.Belarus», які прадстаўляе нашу краіну ў свеце, адзначыў адзін са сваіх
юбілеяў — 75 гадоў з часу ўзнаўлення ў 1944 годзе. З гэтай нагоды ў Прэс-цэнтры Дома прэсы адбылася
прэс-канферэнцыя, на якую былі запрошаны сябры выдання, а таксама героі публікацый апошняга
часу.

Н

прадстаўлення гасцей ён засяродзіў іх
увагу на тым, што выданне «Беларусь»
нараджалася двойчы:
— Часопіс быў створаны ў 1930 го
дзе. А з 1933‑га — закрыўся ў сілу
розных гіст арычных прычын. Ён не
выходзіў цэлых 11 гадоў. І толькі ў
студзені 1944 года, калі тэрыторыя
Беларусі яшчэ была часткова акупа
ваная нацыстамі, выйшаў першы ну
мар адноўленага часопіса «Беларусь»
(больш падрабязна пра тое чытайце
на стар. 46. — Аўт.).
Фота-копію рарытэтнага нумара
госці бачылі ў відэапраекцыі, а такса
ма на сталах маглі пагартаць.
Потым слова па чарзе бралі гос
ці. Гонар быць першай прадаставілі

зацыях Беларусі, а таксама дасылаец
ца актывістам беларускай дыяспары
ў замежжы, у беларускія суполкі —
больш чым у 15 краін. І «ГР» такса
ма арыентаваная на тых, хто адчувае
моцныя повязі з Рад зімай, жывучы
далёка ад яе.
Абодва нашы выданні — унікаль
ныя.
У чым унікальнасць часопіса?
Пр а то е р аска з аў,
адкрываючы прэ
зентацыю, Павел
Сухарукаў, ды
рэктар-галоўны
рэдактар Вы
давецкага дома
«Звязда». Пасля

агадаю чытачам:
часопіс з ліпеня
2018 года ўвахо
дзіць у склад Вы
да в ецка г а дом а
«Звязда». І цяпер
выдаецца на трох
мовах: белару
скай, англійскай,
кітайскай. І газета «Голас Радзімы»,
пра якую мы таксама гаварылі ў час
прэзентацыі часопіса, у ліку 11 вы
данняў ВД «Звязда». Дарэчы, яна нара
дзілася ў 1955‑м. І пад дахам «Звязды»
зноў стала самастойным выданнем.
Выходзіць у новым фармаце А‑3 на
8 старонках два разы на месяц, рас
паўсюджваецца ў дзяржаўных аргані
, 2018
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П

Надзвычайнаму і паўнамоцнаму Ам
басадару Індыі ў Беларусі Сангіце
Бахадур. Вось што яна сказала:
— Я даведа лася,
што ёсць такое цу
доўнае выданне
сёле та. Была
спачатку шчы
рая размова ў
час інтэрв’ю з
вашымі жур
н а л і с т а м і . По 
тым — праца на д
тэкстам. Я вельмі рада, што падалі
так прыгожа і шырока — ніводнае
беларускае выданне столькі пра нас
не пісала. І калі мне пачыталі тэкст, я
заўважыла, наколькі дакладна пера
дадзена ўсё тое, што я казала. Удзяч
на вам за часопіс. Перашлю спасылку
ў інтэрнэце ўсім сябрам — і ў Індыі,
іншых краінах будуць больш ведаць
пра Беларусь, пра ваш часопіс.
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Я прыемна здзіўлена тым, што
выданне выходзіць і па-англійску. Як
вядома, у Індыі гэтая мова ў сілу гі
старычных рэалій вельмі пашыраная.
І Беларусь можа расказаць пра сябе
ў Індыі — якраз на англійскай мове.
Таму было б мэтазгодным больш ча
сопісаў распаўсюджваць там. Такім
чынам жыхары Індыі змогуць больш
даведацца пра вашу краіну.
Вы ведаеце: у Індыі выдаецца ча
сопіс «Перспективы», у тым ліку і на
рускай мове. Дзякуючы таму інфарма
цыя пра Індыю пашыраецца па ўсім
свеце. Прынамсі, на асноўных мовах
ААН. Такім чынам беларускія амба
сады за мяжой змогуць дадаткова рас
казваць там пра сваю краіну. Мяркую,
што для часопіса «Беларусь» было б
добра выходзіць на асноўных мовах
ААН. Наша амбасада, як і беларускія
амбасады за мяжой, маглі б выкары
стоўваць часопіс, каб падаць пэўную

дадатковую інфармацыю пра вашу
цудоўную краіну. Прапаную дасылаць
часопіс у Амбасаду Беларусі ў Дэлі,
адкуль яго змогуць распаўсюджваць
у турыстычных цэнтрах Індыі — гэта
можа быць цікава тым нашым жыха
рам, якія не ведаюць пра Беларусь, а
таксама даваць дадатковыя звесткі і
тым, хто звяртаецца па беларускую
візу. Часопіс можна было б уручаць у
якасці падарунка…».
Мы нагадалі прысутным, што ў
90‑я і на пачатку 2000‑х часопіс «Бе
ларусь» выходзіў у беларуска- і рус
камоўных варыянтах. Потым — на
беларускай, англійскай, нямецкай,
польскай, іспанскай мовах. Фінанса
ванне праекта належыць Міністэр
ству інфармацыі. А, скажам, часопіс
«Перспективы» — гэта выданне знеш
непалітычнага ведамства Індыі, з ад
паведнай тэматыкай і формай падачы
матэрыялаў.
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«у сэрцы маім —
Беларусь. Як і
ў сэрцы любога
б ел а р у с а , я к і м
бы ён б агам ні
маліўся». Драма
тург з удзячнасцю
згадаў, што часопіс
«Беларусь» у свой
час дапамагаў яму
выходзіць у людзі:
менавіта у «Беларусі»
было змешчана яго
першае апавяданне.
Гэта быў твор «Святая
птушка», які і сам пісь
меннік лічыць у гэтым жанры адным
з лепшых у сваёй творчасці. Добрым
словам ён згадаў Міколу Ракітнага, які
ў 70‑я гады ўзначальваў у рэдакцыі ад
дзел літаратуры.
— І сапраўды, — дадаў Аляксей
Дудараў, — часопіс «Беларусь. Belarus»
трэба, на мой погляд, выдаваць не на
трох — на 33 мовах, каб нас больш
ведалі ў свеце. На старонках часопіса
ідзе аповед пра тое, хто мы, адкуль,
якія. І бачна, як мы сябе ўспрымаем,
што гаворым пра сябе і пра сваю Ра
дзіму, якім бачым свет.
Аляксей Дудараў павітаў і супра
цоўнікаў газеты «Голас Радзімы»,
дзякуючы якім голас Бацькаўшчы
ны гучыць у свеце па-беларуску ўжо
амаль 65 гадоў. На заканчэнне сваёй
прамовы Аляксей Ануфрыевіч сказаў:
«Я далучаю свой голас да галасоў тых
людзей, што любяць Беларусь».
І мы ганарымся, што Аляксей
Ануфрыевіч заўсёды адклікаецца на
прапанову стаць госцем рэдакцыі,
творча паўдзельнічаць у тым ці ін
шым праекце. Адным з апошніх быў
матэрыял, прысвечаны Году малой
радзімы, у якім Дудараў, як і заўсёды,
выявіўся як цікавы субяседнік.
А в о с ь ш т о с к а з а л а В ол ь г а
Клебановіч, народная артыстка Бе
ларусі, вядучы майстар сцэны Нацы
янальнага акадэмічнага тэатра імя
Максіма Горкага:
— Мая дачка ў сілу розных жыц
цёвых абставінаў жыве ў Нью-Ёрку.
Атрымлівае там часопіс. Чытае яго. І
такім чынам больш ведае пра Беларусь,
дзе нарадзілася і жыла да 12 гадоў. А
часопіс піша нямала і пра наш тэатр —
за тое мая ўдзячнасць журналістцы
Белару
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— Для
нас, — заўважы
ла адказны са
кратар часопіса
Валянціна
Ждановіч, —
в ельмі в ажна
працягв аць за
хоўваць даверлівую,
цёплую, чалавечую інтанацыю ў пада
чы матэрыялаў выдання.
— Амаль 14 гадоў часопіс быў у
складзе холдынгу «Советская Бело
руссия» — цяпер гэта Выдавецкі дом
«Беларусь сегодня», дадаў Павел Суха
рукаў. — А ў 2017‑м выйшаў 1000 ну
мар. Гэта салідна! І мне прыемна, што
адзін са старэйшых беларускіх часопі
саў выдаецца пад дахам «Звязды».
По т ы м с л ов а ў з я ў А л я кс е й
Дудараў, драматург, старшыня Бела
рускага Саюза тэатральных дзеячаў.
Ён парадаваўся, што часопіс «Бела
русь» ацалеў у віхурах часу. Хоць, нап
рыклад, часопіс «Советский Союз»,
які таксама выдаваўся з 1930 года,
прычым на розн ых мовах, перастаў
выходзіць з распадам СССР у 1991‑м.
— Для мяне, —
с к а з аў А л я кс е й
Ануфрыевіч, —
слова Бела
русь — гэта сі
нонім Радзімы.
Гэта тое, што мы
маем у спадчыну
ад нашых бацькоў,
што зберагаем і што
хочам перадаць у спадчыну нашым
дзецям, унукам. Звяртаючыся да Ам
басадара Сангіты Багатур, драматург
прызнаўся, што ён бываў у Індыі, што
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Валянціне Ждановіч, кандыдату ма
стацтвазнаўства і адказнаму сакратару
рэдакцыі часопіса.
Пр а б ольшасць
прэм’ер у нашым
Рускім тэатры
ёсць матэрыя
лы ў часопісе. І
пра вядучых ак
цёраў, рэжысёраў,
іншых работнікаў
тэатра. Я магу сказаць,
што яна — прафесіянал. З урыўкаў ду
мак, як гэта часам здараецца ў інтэрв’ю,
яна робіць тэкст, які гучыць музыкаю.
На старонках вашага выдання шмат
цікавых людзей. І настрой у публіка
цый пазітыўны, аптымістычны: ёсць,
як кажуць, святло ў канцы тунеля. Ну а
тое, што не ўсе пакуль ведаюць у свеце
пра Беларусь — усяму свой час. Я ў гэта
веру!
Аляксей Дудараў адрэагаваў на яе
апошнюю фразу і згадаў сцэну з кі
нафільма «Я родам з дзяцінства». У
ёй хлопчык кліча на танцы раненага
афіцэра. І пры тым гаворыць: пойдзем
хутчэй танцаваць, а то лепшых дзяўчат
разбяруць. На што афіцэр адказвае:
«Глядзі на тых, хто не танцуе. Добрыя
дзяўчаты звычайна стаяць ля сценкі»:
— Так і Беларусь наша: не выпіна
ецца наперад, таму што яна — самая
лепшая.
Ад імя Вялікага тэатра Беларусі,
пра які мы таксама пішам, выступіла
Валянціна Мажароўская, кіраўніца
службы культурных прэзентацый.
— Рада быць ся
род вас. Я не ад
нойчы бывала за
мяжой і ведаю,
як цёпла ўспры
маюць беларусы
ўсё, што звяза
на з іх Радзімай.
Сама не раз бывала
і ў гастрольных паезд
ках. Цяпер нашы артысты балета — у
Кітаі. Балет «Спартак» паказваюць.
Адбываецца прэзентацыя краіны на
самым высокім узроўні. А часопіс
«Беларусь. Belarus» таксама робіць
вялікую, важную справу — презентуе
нашу Беларусь у друкаваным слове.
Мы вельмі ўдзячныя, што і пра наш
тэатр у вашым часопісе шмат публіка
цый: пра галоўны тэатр краіны. Амаль
у кожным нумары — навіны з жыцця
тэатра.

П
І на заканчэнне свайго вельмі шчы
рага, эмацыйнага выступлення Валян
ціна Васілеўна зачытала Віншавальны
адрас за подпісам Уладзіміра Грыдзюш
кі, Генеральнага дырэктара Вялікага
тэатра, у якім прагучала і пажаданне ка
лектыву часопіса творчых поспехаў, на
тхнення, вострага пяра, цікавых тэмаў і
паспяховай рэалізацыі задуманых пла
наў і ідэй. Нам прыемна, што ў тэатры
разумеюць і канцэпцыю выдання. Цы
тую: «Асаблівай павагі заслугоўвае той
факт, што, асвятляючы самыя важныя
палітычныя, эканамічныя і культур
ныя падзеі, вы фармуеце ўсебаковы,
аб’ектыўны вобраз нашай краіны не
толькі для жыхароў Беларусі, але і чыта
чоў з розных краін».
Пра тое гаварыла і Людміла
Рублеўская, беларуская пісьменні
ца і журналістка, даўні сябар нашага
выдання, а таксама гераіня аднаго з
апошніх выпускаў часопіса.
— У часопіса і сапраўды важная
місія: прэзентаваць нашу краіну ў све
це. Гэта сугучна з маімі думкамі пра
тое, што важнае месца
ў гэтым працэсе
павінна займаць
прэзентацыя
культуры. Наша
візітоўка — гэта
н а ш а На ц ы я 
нальная культу
ра. Цудоўна, што ў
выданні даюцца якас
ныя рэпрадукцыі твораў мастацтва, а
самі матэрыялы — грунтоўныя, ціка
выя і простаму чытачу, і спецыялістам.
Такі падыход асабліва каштоўны ў наш
час, калі даводзіцца сутыкацца з хутка
гаворкамі ў адносінах да навін, асабліва
навін сферы культуры. У часопіса «Бе
ларусь» высокі ўзровень, заўсёды за
хоўваецца высокая мастацтвазнаўчая
планка. Каштоўна і тое, што часопіс
звяртае ўвагу на літаратуру. Прэзента
ваць кнігу пісьменніка ў свеце — гэта
важна.
Людміла Іванаўна таксама выказа
ла надзею і на далейшую ўвагу часопіса
да літаратуры, на прэзентацыю ў ім як
пісьменнікаў, так і іх твораў. Цяпер пе
раважае шоу-цэнтрычная, візуальная
культура. А пісьменнік працуе толькі
са словам — і далёка не ва ўсіх ёсць
здольнасць у сённяшніх умовах такі
культурны прадукт разумець і спа
жываць. Раней, згадала яна, у часопісе
былі добрыя літаратурныя старонкі.

Можа б іх адрадзіць? Каб ішла размова
аб прафесійнай літаратуры. Раней апа
вяданні перакладаліся на рускую мову.
То можа й цяпер да такой практыкі
вярнуцца? І такім чынам час ад часу
падаваць на англійскай, кітайскай мове
добрыя беларускія апавяданні. А яшчэ
Людміла Іванаўна прызналася, што
«Беларусь» — гэта сапраўдны сябар яе
сям’і. Калі яны разам з мужам Віктарам
Шніпам (беларускі паэт, галоўны рэ
дактар выдавецтва «Мастацкая літара
тура» — Аўт.) вярнуліся з Масквы, дзе
вучыліся ў Літаратурным інстытуце,
досведу супрацы з перыядычнымі СМІ
ў абодвух не было. І яна яму дапамагала
весці літаратурную старонку.
Павіншаваць часопіс прыйшоў і
Уладзіслаў Цыдзік, вядомы грамадскі
дзеяч і фотамайстар. Яго прадставіў
Іван Ждановіч, які праінфармаваў:
Уладзіслаў Станіслававіч быў прад
стаўлены ў «Голасе Радзімы» не толькі
як вядомы дзяржаўны
дзеяч, але і фота
майстар. Ён вы
казаў удзячнасць
за ўвагу газеты
да яго твор
часці і пад зял і
ўся думкамі пра
часопіс «Беларусь.
Belarus»:
— Працуючы ў свой час у Ка
мітэце дзяржкантролю, я шмат ездзіў
па свеце. І бачыў часопіс «Беларусь» у
беларускіх амбасадах. А да таго, яшчэ

овязь часоў

ў 70‑я гады, часта яго чытаў. Хто ро
біць гэтае сапраўды каштоўнае выдан
не — усіх віншую з юбілеем. І як былы
спартсмен — закончыў фізкультурны
тэхнікум у Гродне, займаўся скачкамі
ў вышыню — параіў бы больш пісаць
пра спорт, пра нашых лепшых спартс
менаў.
І ён мае рацыю: спорт — Амбаса
дар Міру, а лепшыя спартсмены — го
нар Беларусі, важны складнік яе ста
ноўчага іміджу.
На заканчэнне сустрэчы, якая
прайшла ў гарманічнай, вельмі дружа
любнай атмасферы,
Іван Ждановіч
сказаў яшчэ не
калькі словаў
і пра газет у
«Голас Ра дзі
мы». Пра тое,
як цёпла ўспры
маюць землякі за
мяжой газету з Беларусі. Прывёў
прыклад: «Часам у рэдакцыю «ГР»
пішуць кіраўнікі беларускіх суполак,
паведамляюць, што выкарыстоўва
юць газету, афармляючы свае выста
вы. І супляменнікі, бачачы яе, про
сяць падарыць хаця б адзін нумар.
Часам прыкладваюць газету да сэрца.
З вільготнымі вачыма… Яна ж за мя
жой — гэта матэрыялізаваная частка
Радзімы». Урэшце, як і часопіс «Бела
русь». Хай доўжацца іх гады!
Валянціна Ждановіч.
Фота Алісы Гюнгер.
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Г

істарычны ракурс

далёкае і блізкае
Першы нумар часопіса «Беларусь» за 1944 год зберагаецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Да 75‑годдзя з часу адраджэння выдання ў рэдакцыю часопіса «Беларусь. Belarus» пры пасрэдніцтве
намесніка дырэктара НББ Алеся Сушы перададзены фотакопіі ўсіх 48 старонак таго гістарычнага нумара.

Ц

Цяпер, нагадаем, часопіс распаўсю
джваецца ў розных краінах, ёсць і ў ін
тэрнэце: беларускамоўная версія — на
партале Выдавецкага дома «Звязда»,
англамоўная — па адрасе https://issuu.
com/belarus.mag.
Варта ўдакладніць важныя дэталі
з гісторыі часопіса, заснаванага ў
1930 годзе. Дарэчы, першым яго рэ
дактарам (1930–1932) быў пісьменнік
Міхась Чарот. А дэталі былі выпісаны
ў тэксце «Рэабілітацыя «Чырвонай Бе
ларусі», змешчаным у № 1 (812) за сту
дзень 2000 года — нумар прысвячаўся
70‑годдзю выдання. Цытуем: «Тады
часопіс не судзілі. У 33‑м яго папросту
закрылі, спаслаўшыся на нястачу папе
ры ў краіне. А з студзеня 44‑га ён вый
шаў пад новай назвай «Беларусь» — з
новым адказным рэдактарам Ільёй
Гурскім і новай нумарацыяй. Як быц
цам да вайны часопіса і не было».

Можна зразумець тую «забыўлі
васць» заснавальнікаў адноўленага вы
дання так: не хацелі ў ваенны час, як
кажуць, варушыць старое-мінулае. А
ўзнаўленне часопіса «Беларусь» у часе
вайны было д зеяй ваенна-стратэгічна
га парадку. Ідэалагічнай зброяй у ба
рацьбе з гітлераўскімі захопнікамі.
Каштоўнае сведчанне на гэты конт
пад красамоўным загалоўкам «Як адра
джалася «Беларусь» пакінуў Максім
Лужанін («Беларусь», № 1, 2000). Пісь
меннік апісвае, як на пачатку 1943 года
ён у Маскве «чакаў новага прызначэння
пасля Сталінграда і меў магчым асць
вярнуць радасць яднання з старымі
сябрамі». Зносіны ж тыя адбываліся пе
раважна ў сталічным гатэлі «Москва»,
якая пераўтварылася ў своеасаблівы бе
ларускі цэнтр. «Часцей за ўсё гутарылі
з Кузьмой Чорным па-

Адзін з разваротаў часопіса
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зямляцку — абодва случакі, і Пятром
Глебкам — таварышам па вучобе. Былі
яшчэ ў Маскве Кандрат Крапіва і Мі
хась Лынькоў. Сумесныя вечары нашы
былі поўныя ўспамінаў пра радзіму, пра
сустрэчу з ёй: што там засталося, як
жывецца-вядзецца. Вера ў зварот была
непахісная, планаў на будучыню — мно
ства.
Клопат пра будучыню рэспублікі
няспынна пад жыўляў Панцелеймон
Кандратавіч Панамарэнка. Першы са
кратар ЦК КПБ, начальнік Цэнтральна
га партызанскага штаба, ён пільна дбаў
пра развіццё культуры, пра дапамогу ёй,
нават пра кожнага з яе стваральнікаў па
асобку. Аднойчы пасля прыёму ў яго мае
таварышы вярнуліся, што называецца,
пры пасадах: Ілья Гурскі — рэдактарам
часопіса «Беларусь», які павінен быў па
чаць новае жыццё: у 1933 быў спынены
выхад часопіса «Чырвоная Беларусь».
А Пятру Глебку даручылі разгортваць
выдавецкую справу, ён стаў галоўным
рэдактарам выдавецтва «Беларусь».
Далей Максім Лужанін згадвае, што
жылі Гурскі з Глебкам у той ваенны час
у маленькім пакойчыку гатэля «Якорь»,
каля Беларускага вакзала. «Можна ска
заць, што ў тым пакойчыку адбывалі
ся пашыраныя пасяджэнні рэдкалегіі
адноўленай «Беларусі». Старанна вы
біраўся фармат, сталае аздабленне во
кладкі, падбіраўся ілюстрацыйны ма
тэрыял. А галоўнае — змест! Часопіс з
першага нумара павінен быў зацікавіць
чытача. Такім чынам, змест нумара
некалькі разоў ператрасаўся. Удаклад
няўся, пашыраўся. У мяне доўгі час за
хоўваўся гэты першы нумар, пакуль не
трапіў на вока вельмі заядламу букіні

Г
сту. Не помню, ці трапілі мае радкі ў той
першы нумар, але цвёрда ведаю: Гурскі,
гаспадар запаслівы, забраў у мяне ўсё,
што было напісана. Каб партфель паў
нейшы быў, сказаў ён».
Гартаем першы нумар часопіса «Бе
ларусь» за 1944 год — радкоў Максіма
Лужаніна там не знаходзім. І ўвогуле
«двухмесячный общественно-поли
тический и литературный журнал» з
дэвізам «Смерть немецким захватчи
кам!» на першай старонцы выдаваўся
тады па-руску. Нават змешчаныя ў 1‑м
нумары вершы Петруся Броўкі, Якуба
Коласа, Пімена Панчанкі, Пятра Глебкі,
Максіма Танка, Піліпа Пестрака, Арка
дзя Куляшова, байка Кандрата Крапівы
«Янка и Карл» пададзены ў перакладах
на рускую мову. Толькі загаловак «пе
радавога» рэдакцыйнага артыкула па
дадзены па-беларуску: «Дзень добры,
Беларуская зямля!». Калі ён пісаўся —
вынікае з пераліку: «Уже освобождены
белорусские города — Гомель, Климо
вичи, Кричев, Чериков, Мстиславль,
Ново‑Белица, Добруш, Хотимск, Речи
ца, Пропойск, Журавичи и др. Близок
день полного очищения нашей родны
от поганых чужеземцев».
Доўга і пасля вайны давялося ча
каць, пакуль была ўзноўлена повязь
часопісаў «Чырвоная Беларусь» і «Бе
ларусь». Першы публічны акт такой
«рэабілітацыі» «Чырвонай Беларусі»
быў учынены ў 1982 годзе: тады на
маганнямі галоўнага рэдактара часо
піса «Беларусь» Аляксандра Шабаліна
(які, дарэчы, узначальваў яго больш
за 30 гадоў!) у 9‑м нумары ў выход
ных звестках замест радка «заснаваны
ў 1944 годзе» з’явілася «заснаваны ў
1930 годзе». Менавіта ў 1982‑м на пад
ставе матэрыялаў і дакументаў, якія
тычацца гісторыі часопіса, была пры
нята і пастанова ЦК КПБ («Беларусь»,
1982, № 9) аб устанаўленні пачатку вы
дання часопіса — з часу выхаду пер
шага нумара часопіса «Чырвоная Бе
ларусь»: са студзеня 1930 года. І толькі
калі ўжо выданне адзначала 70‑годдзе,
да агульнай нумарацыі часопіса былі
дададзены яго даваенныя 79 нумароў.
Прыгледзімся: чым быў адметны
той, першы нумар часопіса «Беларусь»
за 1944 год?
На першай старонцы вокладкі —
партрэт у паўпрофіль генералісімуса
Іосіфа Сталіна: у фуражцы, шынялі.
Ніжэй — назва выдання. Праўда, літа
ры Б і Ь, пэўна, у працэсе брашуроўкі

былі абрэзаныя. Пад словам «Бела
русь» ідзе невялічкая палоска сціплага
арнаменту, нумар пазначаны рымскай
лічбай І, трохі ніжэй — год 1944 і пя
цікутная зорка, таксама ў нейкім прос
ценькім кветкавым арнаменце.
Калі першая тэма нумара — вызва
ленне ўсходніх раёнаў Беларусі, то дру
гая — «25 лет БССР». Юбілей быў 1 сту
дзеня 1944 года. Артыкул пад такой
назвай падае «Т. Горбунов Секретарь
ЦК КП (б)Б». У ім — апісанне даваен
ных поспехаў Беларусі на шляху сацы
ялістычнага будаўніцтва, а таксама таго
гора й разбурэнняў, якія прынеслі во
рагі. Ухваляецца масавы партызанскі
рух, што разгарнуўся ў Беларусі, назы
ваюцца прозвішчы Герояў Савецкага
Саюза родам з гэтай зямлі, якую выз
валяюць ад ворага прадстаўнікі розных
народаў СССР. І ўжо «заря освобожде
ния занялась над многострадальной
Белоруссией».
А ў тэксце «В борьбе за независи
мость» Старшыні Прэзідыума Вярхоў
нага Савета БССР М. Наталевіча знахо
дзім такое выказванне: «Белоруссия
оккупирована, но не покорена, она жи
вет и борется. Белорусы не оказались той
«глиной», из которой гитлеровские горегоршечники собирались лепить «гор
шки» для арийских людоедов. Наоборот,
белорусы оказались тверже гранита,
инициативными и способными масте
рами в той же глине, которой, кстати
сказать, в Белоруссии очень много, укла
дывать немецких разбойников сотнями
тысяч». Сцвярджаецца, што партызан
скі рух стаў грознай сілай для нямецкіх
акупантаў: «Сейчас на территории Бело
руссии действуют сотни партизанских
отрядов и бригад, объединяющие свыше
100 тысяч партизан». Прыводзіцца такая
лічба: друкарскім спосабам у тыле ворага
выпускаецца 73 газеты, а лістоўкі — кож
ным партызанскім атрадам. Падаецца
вялікі пералік партызанскіх спраў, якія
сведчаць пра шырокі размах партызан
скай барацьбы.
Намеснік старшыні СНК БССР
М. Крупеня ў артыкуле дзеліцца сваімі
ўражаннямі ад таго, што пабачыў на
вызваленых тэрыторыях Беларусі — у
Крычаўскім, Хоцімскім, Мсціслаўскім,
Клімавіцкім раёнах. А галоўны герой
апавядання Міхася Лынькова «Астап»
вяртаецца зімой з лесу на месца спале
най карнікамі роднай вёскі, у агні якой
згарэлі нявестка з двума ўнукамі, ды ўсё
думае сваю думу: «как найти меру свя

істарычны ракурс

Фрагмент з артыкула пра
беларускага пісьменніка Змітрака Бядулю

Адзін са здымкаў у першым
ваенным нумары часопіса з надпісам
«Привет родной Красной Армии!»

той человеческой мести». І калі ў вёску
ў той жа дзень прыходзяць пад выгля
дам беглых савецкіх ваеннапалонных
ворагі, выпытваюць дарогу да парты
зан, то стары ляснік Астап робіць свой
выбар і заводзіць «няпрошаных гасцей»
у непраходны заснежаны забалочаны
лес. Там і гіне — разам з імі. Апавяданне
стала шырокавядомым, з пасляваеннага
часу вывучаецца ў беларускіх школах.
Усе тэксты, фотаздымкі, змешча
ныя ў 1‑м нумары часопіса «Бела
русь» — гэта заклік да барацьбы з
ворагам, заклік набліжаць усімі су
польнымі сіламі Дзень вызвалення Бе
ларусі, Дзень Перамогі.
Іван Ждановіч
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ручная пляцоўка

(злева направа) Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы
Рыгор Рапота, Амбасадар Федэратыўнай Рэспублікі Германіі
ў Беларусі Петэр Дэтмар, міністр інфармацыі
Беларусі Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч
на 25-й Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы

Урачыстая цырымонія ўзнагароджання фіналістаў і пераможцы Конкурсу
настаўнікаў пачатковых класаў на лепшы ўрок (пазакласнае
мерапрыемства) аб Саюзнай дзяржаве. Спецыяльны госць — начальнік
Дэпартамента сацыяльнай палітыкі і інфармацыйнага забеспячэння
Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы Маргарыта Леўчанка

сардэчна
запрашаем!

Прэзентацыі і канферэнцыі, брыфінгі і прэс-туры, а таксама іншыя прэс-мерапрыемствы рознага ўзроўню і статусу —
усё гэта арганізоўваецца на адной з лепшых медыйных пляцовак Беларусі — у Прэс-цэнтры РУП «Дом прэсы»
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— Адна з істотных пераваг Прэсцэнтра Дома прэсы ў параўнанні з
аналагічнымі заламі — нас ёсць яшчэ
дзве дадатковыя прасторы, якія мы
таксама выкарыстоўваем для правя
Святлана Куцейка

З

аўважым, што сён
ня Прэс-цэнтр
Дома прэсы — гэта
каманда прафесія
налаў, што якасна
праводзяць прэсмерапрыемствы
рознага ўзроўню
і стат усу. Грамат
на, крэатыўна ар
ганізаваныя, яны дазваляюць прад
стаўнікам СМІ аператыўна расказваць
пра значныя падзеі ў Беларусі, пра ме
дыйных персон і лёсавызначальныя
для краіны з’явы. Таму Прэс-цэнтр
Дома прэсы ў топе папулярных і за
патрабаваных. У такой пляцоўцы ма
юць патрэбу прадстаўнікі дэпутацкага
корпусу, міністэрстваў і ўпраўленняў,
сілавых ведамстваў. Бываюць там і
дыпламаты, і навукоўцы.
Пра магчымасці Прэс-цэнтра рас
казвае Ганна Пяткевіч, начальнік аддзела прэс-канферэнцый:

Ганна Пяткевіч

дзення мерапрыемстваў. А менавіта:
вялікая актавая зала, якая разлічана
на 150 чалавек. Зала вельмі запатра
баваная ў розных ведамстваў для
правядзення калегій і пасяджэнняў.
А яшчэ ў будынку Дома прэсы ёсць
прасторны «каменны» хол. Там з ня
даўніх часоў на пастаяннай аснове
практыкуем розныя выставы і экс
пазіцыі. Да прыкладу, неяк мы прад
стаўлялі работы Алега Карповіча,
мастака і журналіста, там жа ладзiлi
вернiсаж жанчын-мастачак Грамад
скага аб’яднання «Беларускi саюз ма
стакоў».
Гэта ж лагічна — рабіць прэспрэзентацыю, скажам, мастацкага
праекта, які рыхтуецца, і напярэ
дадні яе зладзіць невялікі вернісаж у
нашых сценах. І журналістам будзе
зразумела, пра што канкрэтна пойдзе
гаворка. Нехта з іх можа грунтоўна
падрыхтавацца, каб своечасова па
даць матэрыял у газету ці часопіс.

ручная пляцоўка
Фота прадастаўлены Прэс-цэнтрам

з

Прэс-канферэнцыя на тэму:
«Сучасны стан сістэмы ваеннай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь»

Таксама хол можна выкарыстоўваць
для дэманстрацыі прамысловых экс
пазіцый.
Наш Прэс-цэнтр, скажу без ілжы
вай сціпласці, сёння ў топе-3 самых
статусных і запатрабаваных пляцовак
у Беларусі. Мы прапануем прэс-кан
ферэнцыі, брыфінгі, круглыя сталы,
прэс-прэзентацыі, семінары і многія
іншыя прэс-мерапрыемствы. У сваю
чаргу цалкам забяспечваем падрых
тоўку, правядзенне і, вядома, наступ
ны маніторынг апублікаваных ма
тэрыялаў.
Дарэчы, Прэс-цэнтр абсталява
ны сучаснай тэхнікай. Гэта сістэма
гукаў змацнення, мультымедыйны
праектар, экран, камп’ютарнае аб
сталяванне, мікрафоны і іншае. Каб
калегам-журналістам, а таксама ўсім
нашым партнёрам зручна было тут
працаваць, у Прэс-цэнтры ёсць Wi-Fi.

У нашай справе ёсць і пэўныя
тонкасці. Арганізоўваючы, да пры
кладу, прэс-канферэнцыю, якая, як
вядома, праходзіць з запрашэннем
прадстаўнікоў СМІ, мы імкнемся
ўлічваць, на першы погляд, нязнач
ныя акалічнасці. Мы памятаем, што
лепш за ўсё правод зіць прэс-кан
ферэнцыю ў сярэдзіне тыдня, таму
што панядзелак — рэдакцыйны
дзень і жаданай яўкі журналістаў
не атрымаецца, а пятніца — час,
які завяршае працоўны тыдзень,
папярэднічае ўік-энду. Гэта і дзень
культурных праграм, што таксама
можа адбіцца на прысутнасці прад
стаўнікоў СМІ на мерапрыемстве.
А паколькі журналісты часта пра
цуюць дапазна, прэс-канферэнцыі,
як правіла, адбываюцца ад 11:00 да
15:00, бо з 16:00 пачынаецца здача
матэрыялаў у рэдакцыях.

Першы намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі
ў часе прэс-падыходу ў РУП «Дом прэсы»

Дарэчы, анонсавую iнфармацыю
мы публiкуем на нашым сайце www.
dompressy.by/, а яшчэ на зусiм новым
медыя-рэсурсе www.mediana.by.
Не ўсе нашы мерапрыемствы пра
ходзяць у Доме прэсы. Асобную і цалкам
самадастатковую нішу займаюць выяз
ныя прэс-мерапрыемствы. Часам не
мэтазгодна запрашаць у прэс-цэнтр, на
прыклад, прадстаўнікоў якога-небудзь
буйнога прамысловага холдынгу. Куды
лагічней сабраць групу журналістаў і
адвезці ў тую арганізацыю, каб яны ўсё
ўбачылі на ўласныя вочы. Што мы, як
прафесіяналы, з задавальненнем і робім.
У цяперашні час рыхтуем пася
джэнне Экспертнага савета па прэміях
Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры
і мастацтва за 2019–2020 гг. з удзелам
творчай эліты Беларусі і Расіі. Мерапры
емства адбудзецца ў пачатку чэрвеня.
Інга Валянцінава
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авуковы падыход

100 гадоў —
не мяжа
Да якіх высноў прыйшлі вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук,
даследаваўшы генетыку 170 доўгажыхароў

М

Многія вучоныя свету перакана
ныя: у арганізме чалавека закладзена
здольнасць жыць даўжэй за сто гадоў.
Іншая справа, колькі сярод нас тых,
хто ёй сапраўды скарыстаўся. Яшчэ
больш за дзве сотні гадоў таму нямецкі
доктар Гузеланд апублікаваў трактат
«Аб мастацтве падаўжэння жыцця»,
дзе падвёў вынік сваіх даследаванняў.
Дык вось, ён сцвярджаў, што ў ліку
шматлікіх фактараў, звязаных з доўгім
жыццём, важнае месца адводзіцца ўме
ранай дыеце, у якой шмат гародніны і
мала мяса, салодкай выпечкі. Акрамя
таго, на яго думку, у пералік сакрэтаў
даўгалецця ўваходзяць рухомасць,
добры сон, чыстае паветра, а таксама
многія іншыя фактары, у тым ліку і ге
нетычная схільнасць.
Ці згодныя з ім вучоныя з Нацы
янальнай акадэміі навук? Пашукаем
адказ.

Чатырыста па сто
Тое, што ў нашай краіне ёсць месца
доўгажыхарству, — бясспрэчны факт.
Статыстыка пацвярджае: тых, каму
пераваліла за сто, сярод нас амаль
400 чалавек. Прычым амаль 90 пра
цэнтаў з іх — жанчыны.
Але, напэўна, гэтая тэндэнцыя
актуальная не толькі ў рамках краі
ны, яна агульнасусветная. Прынамсі,
сёння званне галоўнага доўгажыхара,
а дакладней доўгажыхаркі свету —
у жанчыны. Японцы Канэ Танака —
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ужо больш за 116 гадоў. А вось тытул
найстарэйшага мужчыны планеты
пакуль вольны. Жыхарка нашай краі
ны Марыя Канановіч, якая атрымала,
дарэчы, сусветную вядомасць дзякую
чы свайму сакрэту даўгалецця «быць
добрым у адносінах да іншых, усіх
любіць і не мець ворагаў», — амаль
аднагодка японкі: сёлета ў маі ёй спаў
няецца 115.
Феномен доўгажыхарства ў нашай
краіне ў мінулым годзе стаў прадме
там сур’ёзных даследаванняў. У рам
ках праекта «Генетычныя асаблівасці
доўгажыхароў Беларусі» даследаван
ні праводзяцца Інстытутам генетыкі
і цыталогіі НАН і кафедрай геран
талогіі БелМАПА пад кіраўніцтвам
галоўнага вучонага сакратара НАН
акадэміка Аляксандра Кільчэўскага.
За год рэалізацыі праекта, распавядае
вядучы навуковы супрацоўнік лаба
раторыі экалагічнай генетыкі і біятэх
налогій Інстытута генетыкі і цытало
гіі НАН Алена Міхаленка, шмат чаго
ўдалося дамагчыся.
— Створана база ДНК нашых
доўгажыхароў — людзей старэйшых
за 90 гадоў. Пакуль іх 170. Дарэчы,
мы сабралі не толькі генетычныя,
але і біяхімічныя дадзеныя. Дасле
давалі склад крыві: узровень глю
козы, халестэрыну і г. д.; гарманаль
ны статус гэтых люд зей: узроўні
гармонаў эстрагену, андрагену,
а таксама гармонаў наднырачнікаў.
Абследавалі яшчэ больш за 300 ча

лавек — катэгорыя ад 75 да 90 гадоў.
Каб атрымаць поўную карціну жы
хароў краіны па ўзростах, у сёлета
збярэм матэрыял у больш маладой
катэгорыі грамадзян. Плануем, што
гэта будзе каля 500 чалавек ад 20 да
50 гадоў. І ў 2020‑м правядзем па
раўнальны аналіз усіх узроставых
катэгорый.

Генетыка вырашае не ўсё
Зрэшты, першыя дадзеныя для
разважанняў ужо ёсць. Алена Міха
ленка тлумачыць:
— Калі мы гаворым пра старэчыя
дэменцыі, то аказалася, што сярод доў
гажыхароў гэта праблема ёсць усяго ў
дваіх з тых, каго мы абследавалі. Гэта
значыць, большасць знаходзіцца, як
кажуць, у светлым розуме і цвёрдай
памяці. Дарэчы, ужо сёння можна
казаць, што такую ж асаблівасць пя
роймуць іх дзеці. Наколькі патрэбныя
нашы даследаванні? Вы бачыце па на
шай выбарцы. Акрамя таго, самае га
лоўнае, што, атрымліваючы такую ін
фармацыю, мы можам зрабіць уласны
выбар. Напрыклад, прыняць усе меры,
каб не дапусціць той ці іншай прабле
мы, ведучы пэўны лад жыцця.
Дарэчы, тых, хто ў пытаннях доў
гажыхарства разлічвае толькі на ге
нетыку, чакае вялікае расчараванне.
Вучоныя перакананыя: пражыць усе
сто і больш гадоў можна ў залежнас
ці ад многіх і многіх фактараў, у ліку

якіх фізічны, псіхалагічны, сацыяльны
дабрабыт. А вось генетыка, якой мы
прывыклі аддаваць усе лаўры, складае
ўсяго чвэрць ад поспеху. Так лічыць
прэзідэнт Сусветнай супольнасці даў
галецця Рабэрта Пілі:
— Астатнія 75%, як з цаглінак,
складваюцца з узаемадзеяння з нава
кольным асяроддзем, стылю жыцця,
харчавання і культурнага развіцця.
Ці ведалі пра тое беларускія доў
гажыхары? Магчыма, што і не. Але
відавочна адно: так ці інакш, многіх
з гэтых прынцыпаў яны прытрым
валіся. Напрыклад, елі ежу свайго
рэгіёна, паколькі большасць доўга
жыхароў — вяскоўцы. А ў пытаннях
харчавання, кажа Алена Міхаленка,
тое, што італьянцу добра — тая ж
міжземнаморская дыета, не падыдзе
нам. Чаму? Так склалася гістарычна.
А значыць, і метабалізм, і патрэбы
арганізма могуць быць іншымі, кажа
вучоная:
— Нават калі паглядзець, колькі
людзей маюць непераноснасць лакто
зы. У нашай краіне гэта ўсяго 9–13%,
а вось у амерыканскіх індзейцаў та
кіх — 99%. Чаму? Проста ў тым рэгіёне
карову ў вочы не бачылі, а значыць, і з
малаком справы не мелі. Затое ў галанд
цаў, швейцарцаў з такой праблемай —
усяго 1% насельніцтва. І гэта таксама
можна растлумачыць: у тых рэгіёнах
карова доўгі час была крыніцай жыцця.

Мяняем «дрэнны»
халестэрын на «добры»
З хваробамі можна жыць. І пасля
75, і пасля 90. Пытанне, якім будзе
якасць такога жыцця. Наколькі ак
тыўным можна заставацца, калі ў цябе
прыхоплівае сэрца ці ўвесь час ные
страўнік? Але менавіта актыўны лад
жыцця — адзін з важных складнікаў
даўгалецця. Дарэчы, па выніках дасле
даванняў, 80% беларускіх доўгажыха
роў актыўныя па гэты дзень. Хтосьці
працуе на агародзе, хтосьці наводзіць
парадкі ў хаце, а хтосьці прымае самы
непасрэдны ўдзел ва ўсіх сямейных
падзеях.
Ці можна сказаць, што у жыцці на
шых старажылаў няма стрэсаў? Гэта
наўрад ці, бо многія з іх прайшлі го
лад і вайну. Гэтым, дарэчы, старэйшая
ўзроставая група асабліва цікавая на
вукоўцам у даследаванні. Іншая спра
ва, што ўзровень стрэсаўстойлівасці
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ў кожнага свой. Можа быць, менавіта
ён дапамог беларусам жыць так доўга.
Бо стрэс небяспечны тым, што можа
справакаваць «паломку» ў арганізме,
стаць прычынай развіцця тых ці ін
шых хвароб.
Дарэчы, вучоныя прааналізавалі
ўзровень захворвання на цукровы ды
ябет у старэйшай і сярэдняй узроста
вых групах: калі сярод пацыентаў ад
75 да 90 год гэта захворванне маецца ў
20%, то ў старэйшай узроставай катэ
горыі — толькі ў 4%. Яны зрабілі про
стую выснову: людзі паміраюць не з‑за
дрэннай генетыкі, а з‑за наяўных у іх
хранічных захворванняў. А яно —
вынік няправільнага ладу жыцця плюс
генетычная схільнасць.
Але што такое ў цяперашні час
75 гадоў, калі згодна з прапанаванай
ААН новай класіфікацыяй узрост ста
ласці з 50 перанесены на 70? Больш
за тое, ёсць даследаванні, якія кажуць,
што да 2050 года больш за 60% насель
ніцтва планеты будуць складаць лю
дзі старэйшыя за 60 гадоў. Таму цяпер
галоўная задача, якая ставіцца перад
генетыкай, — дапамагчы не проста
падоўжыць жыццё, але падказаць, як
павялічыць перыяд актыўнага даўга
лецця, каб чалавек як мага даўжэй мог
атрымліваць задавальненне ад жыцця.

Дарэчы, гэта і ёсць ідэя белару
скага праекта. Але пакуль, канстатуе
Алена Міхаленка, — перыяд фунда
ментальных даследаванняў: трэба
набраць матэрыялы, правесці іх па
раўнальную характарыстыку. І толькі
затым перавесці вынікі даследаванняў
у плоскасць практычную. Як? Скажам,
абапіраючыся на дадзеныя генетыкі,
даваць парады людзям па правільным
харчаванні.
— Напрыклад, у ходзе даследа
вання мы высветлілі, што ўзровень
«дрэннага» халестэрыну звязаны з
пэўнымі генатыпамі, — тлумачыць
Алена Міхаленка. — І, мабыць, нам
трэба казаць пэўным людзям: не еш
шмат тлустай ежы! Каб з узростам
не было праблем з халестэрынам.
Гэта значыць, у будучыні мы павінны
прыцягнуць да нашай працы лекараў.
Так, ёсць захворванні, дзе захаванне
пэўных умоваў — пытанне жыцця і
смерці. Напрыклад, цукровы дыябет.
Але пра гастрыт успамінаюць, толькі
калі баліць…
Мы ўжо сталі жыць даўжэй. Па
дадзеных статыстыкі, наша з вамі
калектыўнае даўгалецце ў сярэднім з
2010 па 2016‑ы вырасла на 4 гады. Але
вось як пражыць — выбар за намі.
Вера Артэага
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Сустрэліся,
пасмяяліся,
паплакалі...
Валянціна Еранькова — тэатральны рэжысёр з імем, з якім асацыюецца пошук, эксперымент, кідкая
тэатральная форма, — адзначыла свой юбілей паказам спектакляў, пастаўленых ёю і ў папярэднія
гады. Праект доўжыўся на працягу тыдня на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра
імя Максіма Горкага. І завяршыўся прэм’ерай спектакля «Дзявочнік» паводле п’есы Лоры Канінгем.

Сцэна са спектакля
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Дзявочнік —
не інтэлектуальныя
вячоркі фэміністак
Прэм’еру ў Рускім тэатры, як мы
прывыклі яго называць, прынялі на
«ўра». І поспех ужо прагназуецца. Мож
на нават сказаць: спектакль, як добры
жаночы раман, на поспех асуджаны.
Чаму? Ды ўсё проста. Тэатр узяўся за
вельмі смешную, вельмі жаночую п’есу
папулярнага амерыканскага драматур
га, пісьменніцы, журналісткі. Яе тво
ры, чытаем у інтэрнэце, разыходзяцца
мільённымі накладамі ў ЗША і ў многіх
краінах. П’еса пад арыгінальнай назвай
«Beautiful Bodies», якая ўбачыла свет у
выглядзе кнігі, у свой час нарабіла вель
мі многа шуму. Яе гераіні, досыць ма
ладыя яшчэ амерыканкі, расказваюць
пра свае праблемы мовай, зразумелай
кожнай жанчыне незалежна ад яе нацы
янальнасці альбо сацыяльнага стано
вішча. Дарэчы, кніга «Beautiful Bodies»
імкліва стала бестселерам спачатку ў
ЗША, затым у Еўропе.
І вось п’еса — на сцэне Рускага тэа
тра. Як і ўласціва почырку Валянціны
Ераньковай — у спектаклі шмат добрай
музыкі, песень. Садружнасць рэжы
сёра-пастаноўшчыка і кампазітара
Аляксея Еранькова даўняя. Яны да таго
ж муж і жонка, агульную мову знахо
дзяць. І ў «Дзявочніку» ўсё ў Ерань
ковых атрымалася. Музыка і песні ў
сцэнічнай канве спектакля ўспрыма
юцца арганічна: не толькі апраўляюць
характары гераінь у прыгожую карцін
ку, але і падсвятляюць тыя ці іншыя іх
якасці і стаўленне да жыцця.
Кожную з шасці персанажаў п’есы
аўтар адарыла складаным лёсам. Жыц
цёва? Болей чым. І кожны лёс вый
грышна — ці то са слязьмі, ці то з гума
рам — раскрываецца на сцэне. Прычым
у вельмі сімпатычным інтэр’еры гарад
ской кватэры. Тут ужо рэспект маста
ку-сцэнографу Але Сарокінай. Яна
дакладна паказала эстэтыку сучаснай
кватэры маладой адзінокай журналіст
кі, якая не надае вялікага значэння
камфорту. Рытм яе жыцця такі, што
няма калі тым займацца: рэчы, кнігі і
іншыя прадметы інтэр’ера не на сваіх
месцах. Але ўсё — пледы, падушкі, вазы
і іншыя дробязі — выглядае стыльна.
Па сюжэце шэсць былых нераз
лучных сябровак, звязаных мінулай
вучобай у каледжы, шэсць маладых,

Аб’ёмна глядзіцца месца дзеі. Сцэнаграфія Алы Сарокінай.

прыгожых, незамужніх жанчын, якія
прымудрыліся захаваць свае адносіны,
збіраюцца на вечарынку, каб адсвятка
ваць нечаканую цяжарнасць адной з іх.
І ўручыць з гэтай нагоды падарункі за
доўга да родаў. Ёсць, гавораць, у амеры
канцаў такая старадаўняя традыцыя.
Такім чынам, шэсць сябровак збіра
юцца разам. Першапачаткова вечарын
ка планавалася як прыемныя зносіны:
лёгкі алкаголь, лёгкія закускі, а такса
ма ўспаміны пра юнацтва, віншаванні,
балбатня — усяго патрошку…
Розныя — даверлівыя, гранічна ад
крытыя і крыху зашпіленныя на гузікі,
дамы не адразу пакажуць, хто ёсць хто.
Не чакайце ад іх інтэлектуальных гу
тарак, філасафавання пра сэнс жыцця
і яго пошукі. Ну хіба пра тое гавораць
на дзявочніку? Усё адбудзецца так, як
гэта здараецца ў падобных сітуацыях:
сяброўкі абмяркоўваюць уборы, пры
чоскі, абменьваюцца кампліментамі,
кпяць адна з адной, глядзяць старыя
фотаздымкі, да якіх у канчатковым
выніку зводзяцца ўсе праблемы. Але
першапачатковая легкаважная таналь
насць у спектаклі горкаўцаў паступова
зменіцца на сур’ёзную… Сама бачыла,
як некаторыя дамы ў зале выціралі слё
зы пасля спектакля.
Рэжысёр услед за аўтарам сумлен
на агаляе сутнасць жаночага сяброў
ства. Хтосьці з сябровак бліжэй адна
да адной, кагосьці церпяць па звычцы,
маўляў, куды ж дзенешся ад юнацкага
сяброўства. Гэтая роля дасталася Ка
цярыне Шатровай. Яе Марта, гэткая

дама-ментар, якая, што б ні рабіла,
бачыць ва ўсім сябе, паспяховую. Яна
мяркуе, што апошняе слова павінна за
ставацца за ёй: яна ж — вышэйшая за
іншых. Таму што разумная, шчодрая,
забяспечаная. Здолела дамагчыся
мэтаў, якія ставіла перад сабой. Па
амерыканскіх стандартах, у яе ў леп
шай частцы горада — пентхаус, бага
ты жаніх. У Марты ўсё ідзе па плане:
спачатку кар’ера, потым замужжа,
шлюбны кантракт і дзіця ў перспекты
ве. Марта — гэта і жаданне аблегчыць
жыццё ўсіх вакол. Гэта яна, а не іншыя
дае лепшыя парады тым, хто менш па
спяховы.
І як жа цяжка свабодалюбнай Клер
(Вольга Здзярская), якая чакае дзіця,
мірыцца з Мартай! У яе іншы падыход да
жыцця. Яна падобна да яркага матылька.
Маўляў, гэта маё жыццё, і я не хачу мар
котнага і сумнага ў ім існавання. У наяў
насці ў спектаклі канфлікт двух жыццё
вых пазіцый. А паміж імі — іншыя…
Менавіта Марта, паўтаруся, тая
сяброўка, якую астатнія церпяць. І калі
ўсе астатнія даведаюцца, што за ўсёй
гэтай дэманстратыўнай раскошай, якая
падкрэсліваецца, хаваецца асабістае
няшчасце, то даруюць Марце яе спе
цыфічны характар, зрэшты, як і яе за
нудства. Марта няшчасная па-свойму,
таму сяброўкі змаўкаюць, даведваючы
ся ў фінале спектакля, што ў яе, як і ў
кожнай з іх, свая прычына для асабіста
га болю. Гэтае ўсіх урэшце рэшт мірыць.
Барацьба з няўдалым інтымным
досведам, нявернасцю мужа, пакуты ад
беларусь.belarus
май   2019

53

рэм’ера

Настасся Тарачэнка

Настасся Тарачэнка

п

Гераіні ўсе розныя, але тым і прыцягальныя

54

беларусь.belarus
май   2019

хваробы маці — усё, як у жыцці, вядома
ж. Колькі такога вакол нас! Варта толькі
адцягнуцца ад спектакля, паварушыць
памяць, прыгадаеш падобныя сюжэты.
Джэсі Веранікі Пляшкевіч — паспя
ховая журналістка. Гэта да яе прыхо
дзяць сяброўкі. Паступова мы даведва
емся, што яна развядзёнка. Дзесяць
гадоў шлюбу для Джэсі — цудоўная на
года зразумець, што побач быў не той
чалавек, а можа і яна сама была не тая
для яго. Джэсі стамілася пакутав аць
ад крыўдаў, вылічваць, хто вінаваты,
а хто не. Менавіта бясконца лічыцца і
абвінавачваць адзін аднаго — галоўная
прычына ў адносінах, шлюбных ці про
ста сур’ёзных. Незадоўга да сустрэчы з
сяброўкамі яна перажыла першую за
хапляльна-рамантычную за доўгі час
любоўную прыгоду…
Чым бліжэй становяцца Марта,
Джэсі, Клер, Сью Кэрал (Алена Ста
цэнка), Ніна (Аляксандра Камісара
ва), Лісбэт (Іна Савянкова), калі дзе
ляцца сваімі праблемамі, адкрываюць
душу, тым больш становіцца моцнай
іх жаданне быць шчаслівымі і прымаць
жыццё такім, як яно складваецца.
Для гераінь, можна выказаць та
кую здагадку, гэтая сустрэча стане
лёсавызначальнай у асэнсаванні пра
жытага: мінулае перагледжана, а што
будзе заўтра — невядома. А можа стане
лепш? Таму Марта адмаўляецца ад
важнай вячэры ў дарагім рэстаране,
Ніна перастае думаць пра дыеты, Сью
паверыць у сябе… Вядома, мы не ве
даем, што чакае сябровак у будучыні,
ці хопіць у іх сіл змагацца з нягодамі
жыцця. Але хочацца верыць, што ўсё ў
іх атрымаецца.
Ніна, уладальніца салона прыга
жосці, прыходзіць да Джэсікі першай.
Яе страсць — ежа і сэкс, з чым Ніна
ўвесь час змагаецца, і ў чым сябе абмя
жоўвае. А цяпер у яе на руках хворая
маці, якую яна даглядае.
Сью Кэрал — актрыса з невялікага
правінцыйнага гарадка, яна замужам
за прыгажуном і бабнікам. Ён, кажа,
яе свята і праклён. Таму Сью жыве з
ім у пастаянным імкненні развесціся.
Яна — не ў сілах мірыцца з яго пры
годамі, і ў той жа час не ў сілах рас
тацца. І здаецца, што з гэтых «склада
ных» адносін, як з калодзежа ваду, яна
чэрпае для сябе энергію, упіваючыся
сітуацыяй. У Стацэнкі гэта выдатна
атрымліваецца: гэткі тэатр у тэатры.
Артыстычная кар’ера Сью перажывае

не лепшыя часы. Сью чакаюць даро
слыя характарныя ролі, ды і то яны па
куль у перспектыве. З‑за медыцынскай
памылкі яна не можа стаць маці. Боб,
кажа, нанёс мне ўсе крыўды, якія толькі
мог. Ужо ў гэтым ён майстар — любому
фору дасць. У гэтай катэгорыі ён самы
лепшы… Вось і атрымліваецца, што ён
і сапраўды для яе такі.
Лісбэт — былая мадэль, са сваімі
дзівацтвамі, марыць пра кватэру з фік
саванай арэнднай платай. Яна пера
жыла раман з жанатым мужчынам, а
ён, вядома, не разводзіцца выключна з
пачуцця абавязку да сваёй няшчаснай
жонкі і любімага сабакі. Дарэчы, гэта
самы незразумелы для мяне вобраз
у спектаклі. Па-мойму, нечага ў ім не
хапае. Мяркую, што так ён выпісаны ў
драматурга. Такі вось лёс Лісбэт Савян
ковай, якая пагружана ў ілюзіі.
Зрэшты, усе гераіні ў ілюзіях, вялікіх
ці меншых. Але ў характары кожнай, якім
яго лепіць тая ці іншая актрыса, можна
знайсці разыначкі. Як па мне — усе яны,
што галоўнае, добрыя па сутнасці сваёй.
Клер Здзярскай пазітыўная, лёгкая, нібы
зямлі не датыкаецца. Актрыса вельмі
пластычная і абаяльная, у ролі быццам
іскрыцца. І адначасова погляд яе скірава
ны ўнутр самой сябе, як гэта бывае ў ця
жарных жанчын. І верыш: усё ў яе ў свой
час будзе добра, бо менавіта пазітыўны
погляд на свет і падзеі ў Клер — у кры
ві. Ніна Камісаравай — прадуманая, як
гавораць, да мозгу касцей, з катэгорыі
практычных жанчын, якія разумеюць,
што робяць. І ўнутранае напружанне
яе думак: а можа нешта я раблю ўсё ж
такі, не так — адчувальнае ў дыялогах з
арганічнай Пляшкевіч — Джэсі. Марце,
якой іграе яе Шатрова, самой з сабою
цяжка, хоць і пазіцыянуе сябе яна зусім
інакш. Гранічна дакладная Стацэнка —
Сью. Дарэчы, псіхалагізм шматлікіх
работ гэтай актрысы на сцэне Рускага
тэатра — відавочны. Стацэнка валодае
здольнасцю адлюстроўваць унутранае
жыццё сваіх персанажаў. Тое ж магу
сказаць і пра Пляшкевіч, чый унутраны
неспакой такі відавочны ў пачатковых
сцэнах спектакля. І нават хуткі тэмпа
рытм дзеяння не перашкаджае яго ад
чуваць. А ўжо ў фінале спектакля Джэсі
спакойная і ўраўнаважаная.
Апранутыя нашы гераіні — ой, як
стыльна! Шматслойнасць у строях з
тканін рознай фактуры, элегантная
«шаўковая» стрыманасць або «бавоў
няная» простасць адлюстроўвае іх
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Рок-музыкі — удалая прыдумка рэжысёра-пастаноўшчыка

характары. Заўважу, Таццяна Лісавен
ка — мастак па касцюмах таленавіты. І
не пабачыць тое немагчыма. Лісавенка,
як правіла, — гэта густ, стыль, гарманіч
нае спалучэнне колераў і адценняў. І
для музыкаў рок-гурта «ТТТ», што рэ
пеціруюць на другім паверсе дома, дзе
жыве Джэсіка, яна таксама прыдумала
адпаведныя касцюмы. Дарэчы, мужчын
у п’есе Лоры Канінгем няма. Музыкі —
прыдумка Ераньковай. І цалкам удалая.
Такім чынам ілюструецца галоўная і
вызначальная роля мужчын у лёсах
нашых сябровак. Гэтая роля выпала
Сяргею Чэкерэсу, заслужанаму артысту
Беларусі, Уладзіміру Глотаву, Сяргею
Жбанкову, Паўлу Еўтушэнку, Андрэю
Сенькіну, якія рэпеціруюць будучы
канцэрт. І час ад часу шасцёрка гераінь
цікавіцца, хто ж там, наверсе, творыць.
Як я ўжо сказала, новы спектакль
горкаўцаў, завяршаючы юбілейны па
каз работ Валянціны Ераньковай, гле
дачоў на генеральным прагоне, у ліку
якіх была і я, парадаваў. Вядома ж, калі
глядзець без прэтэнзій, як яго трэба
было б зрабіць, і якімі павінны быць
гераіні гэтай лірычнай камедыі, можна
толькі выйграць, атрымліваючы шмат
пазітыўных эмоцый ад добрага гума
ру ў пастаноўцы, ад жыццёвасці лёсаў
і іншых складнікаў сцэнічнага дзеян
ня. Урэшце ў «Дзявочніку» ёсць што
глядзець і над чым думаць. Напэў
на, з часам, невялікія шурпатасці,
якія можна дараваць, улічваючы
тое, што гэта самы першы паказ
на гледача, згладзяцца. І спектакль
зойме сваю нішу ў рэпертуары тэа
тра, як адзін са спектакляў Валян

ціны Ераньковай, прафесійнага рэжы
сёра са сваім почыркам. Бо ён апавядае
пра тое, як жыве прыгожая частка чала
вецтва: ваюе са сваёй прыродай ці ідзе
ў яе, як кажуць рускія, «на поводу». Так
здараецца і ў жыцці. Дарэчы, у песнях,
якія спяваюцца сяброўкамі, нібы гу
чыць лепшая, узнёслая частка прыроды
кожнай гераіні.

Рэжысура — мая стыхія
Нага даю чытачам: Ва лянціна
Еранькова працуе ў Рускім тэатры ужо
амаль 25 гадоў. І нікому не даказвае,
што жаночая рэжысура мае права на
існаванне на
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прафесіі. Да таго ж я так даўно стаўлю
спектаклі, што часам здаецца: усё сваё
жыццё толькі тое і раблю. І мне гэта
падабаецца».
Валянціна Еранькова паставіла
дзясяткі спектакляў на розных сцэнах
Беларусі і замежжа, стала дасведчаным
паважаным рэжысёрам, з імем якой
заўсёды асацыюецца пошук, эксперы
мент. У сваім прафесіяналізме Валя не
спынілася, ёй па-ранейшаму цікава вы
яўляцца ў розных рэжысёрскіх жанрах,
лічыць, што працэс спасціжэння нова
га трымае рэжысёра не толькі ў добрым
творчым тонусе, але і ўзбагачае.
Таму я не магу не ўспомніць пра
выдатны, глыбока псіхалагічны спек
такль Ераньковай «Эсфір» па творы
Людмілы Уліцкай. Ён доўга трымаўся ў
рэпертуары як адзін з запатрабаваных
публікай. Сама глядзела тройчы гэтую
пранізлівую пастаноўку, дзе няма ні
танцаў, ні песняў.
Не магу зноў не ўспомніць таксама,
пра што раней пісала, і адзін з першых
досведаў Валянціны як рэжысёра-па
станоўшчыка — спектакль «Гісторыя
кахання Паласатага Ката і сеньяры
ты Ластаўкі» Жоржы Амаду. Пра яго,
легенду пачатку 80‑х, і потым яшчэ
доўгі час гаварыў увесь горад. Дарэчы,
спектакль увайшоў у гісторыю белару
скага тэатра як неардынарная падзея
ў тэатральным свеце. Іграўся ён на
прыступках вялікай мармуровай лес
віцы ТЮГа, якая служыла «малой сцэ
най», а глядзельная зала на 50 чалавек
арганізоўвалася прама ў фае тэатра.
Дар’я андрэева

роўні з мужчынскай, альбо ў чымсьці
яе пераўзыходзіць. І працягвае ў пра
фесіі ўдасканальвацца. Кажа: «Жыц
цё маё — гэта і гульня, і пастаяннае
развіццё. Без чаго ўсё бессэнсоўна.
Нават калі гатуеш на кухні, увесь час
хочацца дадаць нейкую фішку ў стра
вы. А тут спектакль, велізарны вірту
альны свет… Таму я і не хачу нікому
нічога даказваць, нібы ў мяне штосьці
лепш атрымліваецца, чым у маіх калегмужчын. Проста раблю тое, што мне
падабаецца. У мяне быў спектакль «Па
па-папа, бедный папа, ты не вылезешь
из шкапа, ты повешен нашей мамой
между платьем и пижамой…». Свае
меркаванні пра тое, як нам, жанчынам,
варта адносіцца да мужчын, я і выказа
ла ў гэтым спектаклі.
Вось і ў «Дзявочніку» яны ёсць.
Без мужчын нам апрыёры сумна. І
адзінока, таму і шукаем іх. Я глыбо
ка перакананая: у любой прафесіі не
трэба перамагаць мужчын, даказваць,
што ты нешта ўмееш рабіць лепш. Ён,
мужчына, нібы скала, аб якую разбіва
ецца хваля, ідучы да берага. Мужчына
заўсёды наперадзе, таму што па пры
родзе сваёй ён — абаронца, а прыро
ду не падманеш. Таму больш разум
на — адступаць і даваць магчымасць
мужчыну быць наперадзе. А наогул,
з гадамі я зразумела, што меркаванні
пра нежаночую прафесію рэжысёра
ўласцівыя толькі закамплексаваным
мужчынам. Таму цяпер аддаю перава
гу прапускаць падобныя заўвагі міма
вушэй і працягваю ўмацоўвацца ў
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Спектакль перагледзела большасць
акцёраў мінскіх тэатраў, не кажучы
ўжо пра студэнтаў гуманітарных вну
і гледачоў, што называецца, з вуліцы.
Добра памятаю ажыятаж вакол пас
таноўкі і тое, як цяжка было стрым
ліваць націск натоўпу тэатралаў, якія
спрабавалі штурмам узяць уваход у
фае тэатра, куды ўсё ж набівалася да
сотні гледачоў. Мне не забыць пра
шчаслівыя твары тых, каму ўдалося
патрапіць на прэм’еру. Гэта быў выдат
ны спектакль пра каханне. І па рэжы
суры, і па акцёрскіх працах.
Чацвёрты год на сцэне Рускага тэа
тра ідзе спектакль «Пясняр» Валянціны
Ераньковай, пастаўлены паводле п’есы
маладога беларускага драматурга Васіля
Дранько-Майсюка. Гэтая алегарыч
ная гісторыя пра сучасніка, выбітнага
музыканта, народнага артыста СССР,
заснавальніка і нязменнага кіраўніка
легендарнага ансамбля «Песняры» не
пакідае нікога ў зале абыякавым.
У пастаноўцы гучаць песні з рэпер
туару ансамбля «Песняры» у выканан
ні трупы тэатра. Дарэчы, у 2015 годзе
«Пясняр» быў удастоены спецыяльнай
прэміі Прэзідэнта Беларусі дзеячам
культуры і мастацтва.
Зусім нядаўна ў Гомельскім гарад
скім Маладзёжным тэатры Еранько
ва паставіла спектакль «Дзіўная місіс
Сэвідж» па п’есе Джона Патрыка, якая
ўваходзіць у залаты фонд драматургіі.
Ці задаволеная яна працай з акцёрскай
трупай?
— О так, у Маладзёжным тэатры —
цудоўная творчая дысцыпліна! І я гэта
цаню. Тут мне камфортна працавалася.
Па ўсім відаць: рэжысура — гэта і
сапраўды стыхія Валянціны Еранько
вай. Вось як яна пра тое яшчэ казала:
— Мне так камфортна ў гэтай пра
фесіі, так цяжка і так лёгка адначасова,
што магу сцвярджаць: рэжысура дае
мне жыццё, дорыць адчуванне вечнай
маладосці, я шчыра жыву ў яе плыні. У
маёй прафесіі я заўсёды ў руху, у пошу
ку, я ўвесь час энергічная, мой інтэлект у
штодзённым трэнінгу, я ўвесь час нама
гаюся нешта стварыць і аддаць іншым.
Ідзе пастаянны энергаабмен з людзьмі.
Мне вельмі падабаецца спасцігаць но
вае ў рэжысуры, чаму-небудзь вучыцца,
адкрываць для сябе. Цяпер такі дзіўны
час! Столькі ў ім інфармацыі! І мне па
дабаецца гэтая імклівая плынь жыцця.
Валянціна Ждановіч.
Фота Івана Ждановіча.
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