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WІNDOWS ЕЎРОПЫ ЭСТОНСКАГА ГАТУНКУ
ЧАСТКА ІІ. ЛЮДЗІ, А НЕ КІБАРГІ
Эстонцы толькі здаюцца засяроджана-замкну тымі. Можа,
яны і нешматслоўныя, але гэта
азначае толькі адно: іх эмоцыі
праяўляюцца іншым чынам. Напрыклад — праз спевы. Эстонцаў называюць народам, які любіць спяваць. Яны з задавальненнем спяваюць у хоры. Тут вельмі
папулярныя песенныя святы, на
якія з'язджаюцца харавыя калектывы з усёй краіны. Бывае,
што ў Таліне на адкрытай пляцоўцы, якая называецца «Спеўнае поле», збіраюцца разам да
100 000 чалавек! Святы песні і
танца Эстоніі ўключаны нават у
спіс шэдэўраў вуснай і нематэрыяльнай культурнай спадчыны
ЮНЕСКА.
Хор — гэта тое, што аб'ядноўвае людзей. Але ў Эс тоніі хор
— больш, чым проста хор. Так
было, напрыклад, падчас мірных
акцый часоў распаду СССР, калі людзі збіраліся, каб сродкамі
спеваў заявіць пра сваё права
на незалежную краіну. Тады на
«Спеўным полі» збіралася найбольшая колькасць удзельнікаў
— каля 300 тысяч. Тыя акцыі
ўвайшлі ў гісторыю пад назвай
«Рэвалюцыя спеваў».
Ужо ў новай гісторыі Эстоніі
«Спеўнае поле» стала сімвалам
далучанасці краіны да сусветнага кантэксту: тут выступалі Ціна
Цёрнер, Майкл Джэксан, Мадонна, «Ролінг Стоўнз»... Нягледзячы на тое, што ў Таліне каля 500
тысяч жыхароў. Кажуць, цяжка
знайсці эстонца, які ніколі не быў
на «Спеўным полі» ці то ў якасці
гледача, ці то ў якасці ўдзельніка спеўнага свята. Гэта вельмі
яднае: кожны ў гэты момант
адчувае, дзеля чаго гучыць яго
голас. Адчуць важкасць «свайго
голасу» важна як у прамым, так
і ў пераносным сэнсе.
Сёння ў Эстоніі ўмацоўваецца такая з'ява як электронная
дэмакратыя (калі голас кожнага
можа быць пачуты). У 2005 годзе жыхары Эстоніі ўпершыню
ў свеце маглі ўдзельнічаць у выбарах органаў мясцовага самакіравання праз інтэрнэт. А ў 2007
годзе праз інтэрнэт можна было
галасаваць нават на парламенцкіх выбарах! Сістэма будзе яшчэ
ўдасканальвацца, гаворыць Лія
Хяні, кіраўнік праграмы па электроннай дэмакратыі, былы міністр
па рэформах:
— 1 364 000 чалавек пражывае ў Эстоніі. 68,5 % — эстонцаў.
Але ёсць і беларусы — 1,2%. Інтарэс кожнага, хто б ён ні быў і
дзе б ён ні жыў, трэба ўлічыць...
Дзеля гэтага нават органы
мясцовага самакіравання маюць хатнія старонкі ў інтэрнэце,
каб кожны чалавек ведаў, што
адбываецца вакол яго. Таму што
насамрэч дэмакратыя — гэта калі кожны канкрэтны чалавек разумее, што яго меркаванне важнае і ён сваімі дзеяннямі можа
палепшыць жыццё.
...Яе завуць Сіры Сісак. Маленькая, хударлявая, але вельмі рухавая жанчына, якая захацела зрабіць добрую справу. І
зрабіла. Сіры — даволі вядомая
спявачка, якая выконвае джаз,
выступае ў Таліне. Але ў сваім
павеце Рапла Сіры вырашыла
падтрымаць тых, каму жывецца
(Заканчэнне.
Пачатак у нумары за 16 мая.)

не вельмі проста. Яна стварыла
краму, у якую кожны можа прынесці штосьці са сваіх рэчаў, каб
потым іх можна было прадаць па
сімвалічных цэнах тым людзям,
якія не надта могуць дазволіць
сабе наогул нейкія пакупкі. Акцыя аказалася паспяховай: цэлая крама ўтварылася!
Але Сіры пайшла далей. Яна
яшчэ вы ра шы ла пад тры маць
дзяцей з бедных сем'яў: для іх
арганізавала гурткі, за якія не
трэба плаціць. Дзеці бавяць час
з толкам і не бадзяюцца. А яшчэ
ж абавязкова тут — камп'ютар.
Ёсць чым завабіць!.. Весці заняткі
ў гуртках проста так пагадзіліся
людзі таксама неабыякавыя, але
ў каго ёсць час: часта гэта былыя
настаўнікі. Адну з маленькіх мастачак ужо зараз Сіры называе
будучай Далі: дзяўчынка малюе
рыбак у небе! Дзецям так спадабалася, што колькасць гурткоў
павялічваецца. Разам з гурткоўцамі на заняткі сталі прыходзіць
іх сябры з заможных сем'яў: дзецям не адмовіш у тым, што яны
хочуць сябраваць. Але далей Сі-

— Актыўнічаць толькі ў сеціве
— нецікава і непрадуктыўна. У
нас ёсць часопіс, які называецца «Добры грамадзянін». Часопіс
змяшчае інфармацыю пра розныя акцыі. Рассылку інфармацыі
па сеціве атрымліваюць 100 рускамоўных і 4000 эстонамоўных
падпісчыкаў, — гаворыць Іван
Лаўрэнцьеў, студэнт Талінскага
ўніверсітэта. — Людзі даведваюцца пра некаторыя акцыі, да
якіх потым могуць далучыцца.
Напрыклад, у нас была акцыя
«Зробім»: прыбіралі тэрыторыі
лясоў, пляжных зон. На гэтыя
акцыі выходзілі людзі розных
узрос таў, нацый, сацыяльных
слаёў.
Іван Лаўрэнцьеў паходзіць з
рускай сям'і, але паразуменне са
сваімі калегамі і сябрамі знаходзіць на эстонскай мове. Акрамя
таго, ведае англійскую, і рускую
не забывае.
...У тыя дні якраз адзначалася гадавіна пераносу помніка савецкаму салдату. У цэнтры Таліна пра гэта нагадваў невялічкі
пікет. Кожны мог далучыцца. Але

Сучасны Талін-сіці і яго
вежы-блізняты.

ры ў вялікім і падобным на подыум двары хоча арганізаваць паказ мод — кожны з дзяцей зможа
адчуць сябе зоркай. Сіры нібыта
сама дзівіцца амбіцыйнасці сваіх
планаў. Але ўпэўнена: яе некамерцыйная арганізацыя — з шэрагу тых, што рэальна працуюць
дзеля людзей, а значыць, у яе
будзе падтрымка.
Наогул ідэі, якія зыходзяць ад
людзей, робяць жыццё больш
яскравым. Асабліва, напэўна,
гэта тычыцца правінцыі. У тым
жа павеце Рапла людзі аднойчы
вырашылі: каб жылося весялей
і каб не хацелася з'ехаць... трэба пабудаваць сцэну. Вырашылі
— і атрымалі грант на праект. У
выніку з'явілася выдатная пляцоўка на свежым паветры, дзе
можна збірацца разам і ладзіць
канцэрты. Сцэна аказалася запатрабаванай у жыхароў навакольных сёл.
— Інтэрнэт паўсюль, ён тут,
у паветры. Ён дапамагае кантактаваць. Але тут, на паветры,
людзі могуць збірацца і размаўляць адзін з адным, — гаворыць
Сіім Маістэ, жыхар сяла Ойла,
якога вяскоўцы абралі кіраўніком
мясцовага самакіравання павета
Рапла. Малады хлопец працуе
майстрам на прадпрыемстве,
дзе робяць харчовыя паўфабрыкаты. Сяло невялікае — 40
чалавек. Але, магчыма, яно не
знікне...

акцыя не стала масавай. А ўвечары па эстонскім тэлебачанні
пра гэта паказалі сюжэт. З каментарыямі — як эстонцаў, так
і рускіх. І амаль усе з апытаных
пагадзіліся: ну вось жа, усё вырашана ў рэшце рэшт...
Для таго, каб даносіць і абараняць нейкія ідэі, ёсць партыі
ў парламенце, разважаюць эстонцы. Дзякуючы інтэрнэту ідэі
стала лягчэй агучваць і абмяркоўваць.
Наогул прадстаўнікі ўлады,
як і дэпу таты, цяпер больш даступныя для звычайных людзей.
Звесткі пра чыноўнікаў і дэпутатаў адкрытыя, нават мабільныя тэлефоны. І праз інтэрнэт
з імі кантактаваць можна. Эйкі
Нестар, ста ражыл эс тонскага
парламента, распавёў пра адзін
выпадак. Ён працаваў міністрам
па сацыяльным развіцці, калі да
яго адна студэнтка звярнулася з
пытаннем пра пенсійныя зборы.
Шчыра прызналася: трэба здаць
працу па вучобе, але яна нічога
ў гэтым не разумее. Міністр падказаў: «Ідзі на такі сайт, а потым
на такі, знойдзеш інфармацыю».
Потым дзяўчына падзякавала за
дапамогу — атрымала «выдатна». «Вядома, гэта ў некаторай
ступені адцягвае ўвагу ад непасрэднай працы... — уздыхае Эйкі Нестар. — Але ж мы павінны
ўвесь час адчуваць, што працуем дзеля людзей».

Ці ка ва, што са мы ма ла ды
дэ пу тат пар ла мен та Эс то ніі
Яў ген Осін (яму 26 га доў!),
мае бе ла рус кія ка ра ні. Праўда, у Мінску ніколі не быў. Ён
выбі раўся ў На рве і з'яўля ец ца
ад ным з ак тыў ных дэ пу та таў
сацыял-дэмакратычнай партыі,
якая ла дзіць су стрэ чы з выбаршчыка мі ва ўсіх 15 паветах
Эс то ніі. Су стрэч бывае шмат,
хоць пра дзейнасць партыі інфар ма цыя распаўсюдж ваец ца
самымі рознымі спосабамі. Але
бываюць моманты, калі сустрэчы не аб ход ныя: ка лі Эс то нія
пе ра ходзі ла на еўра, то дэ пута ты аса біс та ездзі лі нават па
школах, тлу мачы лі, што гэ та
дасць краі не.
Лёсавызначальныя пытанні
ў Эс тоніі вырашаюцца на рэферэндуме, дзе кожны можа
выказацца. Так, менавіта на ім
вырашалася пытанне ўваходу ў
ЕС. Але сёлета гарадскія ўлады
Таліна ініцыявалі рэферэндум...
аб бясплатным праездзе ў грамадскім транспарце. «Папулісцкі
ход, — каментуе Нестар. — Пад
выбары ў мясцовыя органы самакіравання. Бо хто ж будзе супраць?... Але, з другога боку,
бясплатны праезд у транспарце
дазволіў бы разгрузіць цэнтр горада: летам асабліва шмат турыстаў...»
Талін сапраўды мае прыцягальную сілу: пра тое, што гэта
быў горад-крэпасць, нагадвае
мур, які на пачатку XVІ стагоддзя цягнуўся на тры кіламетры.
Да сённяшніх дзён захавалася
каля 2 кіламетраў старажытнага
муру і 50 вежаў: дагэтуль ідзеш
і адчуваеш, нібыта ты пад вартай і з кожнай вежы адразу пададуць знак, калі што не так...
Напэўна, горад, які месціўся на
ўзбярэжжы Балтыкі і меў порт,
быў вельмі прыцягальным. Нездарма ж Пётр І вельмі змагаўся за Рэвель, як тады называлі
Талін. Але быў у гэтым не першым: у порт заходзілі караблі з
розных блізкіх краін. Дзякуючы
актыўнаму гандлю горад развіваўся.
На ўзгор ку — вы шга рад,
дзе ка лісь ці мес ці лі ся па лацы і рэзідэнцыі арыс такратаў.
Тут і зараз знаходзяцца вельмі
важныя будынкі — напрыклад,
парламент. Але далёка не ўсе
старажытныя будынкі зараз выкарыс тоўваюцца як адміністрацыйныя: дзе-нідзе размясціліся
дзяр жаў ныя ўста но вы, дзе-нідзе — пасольствы ці музеі. А
то і ўтульныя кавярні. Але ёсць
і звычайныя дамы, дзе і зараз
жы вуць лю дзі. Цэ ны на квадрат ныя мет ры са мыя вы со кія

Аповесць Андрэя Федарэнкі «Дзікі Луг», надрукаваная ў
красавіцкім нумары часопіса «Маладосць» за сёлетні год,
не здзівіла і не ўразіла. Між тым, Федарэнка — прызнаюся, з
найлюбімых сучасных аўтараў і кожны з яго твораў уважліва
мною прачытваецца. Як мінімум — два разы, спярша ў часопісе ці газеце, пасля ў асобным кніжным выданні. І «Дзікі
Луг», паверце, — варты ўвагі і прачытання твор. Мо нават
настолькі, што неабходна засведчыць: як мастак слова Андрэй Федарэнка зрабіў выразны крок наперад. Майстэрскае
валоданне дэталлю, лаканічная ўсёабдымнасць вобразаў,
умела раскіданых па аповесці, нагадалі і ранейшую маю
суладнасць як чытача з прозай Федарэнкі праз імёны-паролі: Іван Бунін, Канстанцін Паўстоўскі, Юрый Казакоў, Янка
Брыль, Алесь Жук, Міхась Стральцоў...
Пра што ж аповесць, якая
зместам сваім вяртае нас на некалькі дзесяцігоддзяў назад?..
«Уро чы шча на зы ва ла ся Дзікі Луг. Было да яго кіламетраў
дваццаць ад вёскі, за Нароўляю,
па другі бок Прыпяці. Кожны год
у ліпені туды вербавалі касцоў і
жанок, бо мясцовых рук не хапала, а травы перастойвалі».
На Дзікім Лузе празаік дазволіў
абысціся аднавяскоўцам без лішніх і пустых сварак, не нагрузіў
кампазіцыю здарэннямі. Але зрабіў нешта больш важнае і знакавае: вывеўшы сваіх герояў са
звыклай вясковай атмасферы, з
зачыненых хат і прыхаваных за
сядзібамі падворкаў, пісьменнік
намаляваў партрэты, увёў жыццёвыя дэталі ў ранг дзейсных
элементаў кампазіцыі. Атрымалася як у шукшынскім кіно: не
трэба і смех, бо вышэй за яго
— інтарэс да сапраўднага, раней чамусьці абыдзенага ўвагай
жыцця. Але, відавочна, дзеля нечага гэтае вымалёўванне ўсё ж

аўтар робіць? З'яўляецца адчуванне пэўнай інтрыгі. Ужо яно —
чаканае — становіцца ў пэўнай
ступені складнікам мас тацкай
канструкцыі Андрэя Федарэнкі.
Якраз і завяршаецца праца на
Дзікім Лузе, і ўжо «скасілі, да
вечара высушылі і ў акуратныя
копы склалі. Клін быў чыс ты,
прыбраны, прыемна вачам было
глядзець, а нагам ступаць, і самім не верылася, як такія малыя
мурашы змаглі ўправіцца з такой
колькасцю травы...»
Жыццё працягваецца і пасля
сенакосу. Ды часам складваецца такое ўражанне, што астатняе
жыццё — гэта толькі цень ад тае
ўзнёслай і ў нечым рамантычнай
(мо таму, што сапраўднай і ці не
самай адкрытай для вяскоўцаў?)
трох- ці чатырохдзёнкі на лузе.
Але пісьменнік яшчэ паспявае расказаць пра... «Прайшло
шэсць гадоў. У Кулінічаў выгадаваўся сынок — гэткі херувімчык з белымі, як ільняное
палатно, валасамі, і з сінімі, як

кветкі лёну, вачыма — увесь у
свайго дзядзьку Пятра...» Памірае дзядзька Пётр ад гарэлкі.
Памірае хлопчык, сын шчаслівага Кулініча-старэйшага. Гора
маладых бацькоў, якія адкрыта
радаваліся свайму ранейшаму
шчасцю на вачах усяе вёскі, з
яе бядотамі-згрызотамі, не становіцца горам вёскі. «Пераносілі
гора Кулінічы мужна. Прынамсі,
знешне. Толькі некаторыя новыя
рысы ў іх паводзінах, характарах,
звычках з'явіліся, і гэтае новае
дзівіла.
На прык лад, Мах но вач цы
ўвесь час трэба было, каб у яе
былі занятыя рукі. Даходзіла да
таго, што — усё адно не спала
— палола ўначы агарод, у цемры
навобмацак аддзяляючы бульбоўнік ад зелля.
— Чаго ты зноў ноччу на градах? — злаваліся на яе.
— То я коціка шукала... Коцік у
разору забег, мяўкае, — хлусіла
яна, апраўдваючыся.
— Грэх так моцна перажываць! Яшчэ бяду на вёску наклічаш!
Смерць сына выявіла не горшыя якасці Кулінічаў, а лепшыя.
Іх пачало цягнуць да людзей, гэтым яны думалі выратавацца.
Махновачка куды б ні ішла, як
убачыць каго на гародзе ці ў двары — бяжыць, спатыкаецца:
— Хоць трохі што памагу...
— Ідзі! — гналі яе. — Не трэба
тваёй работы!..»
Вёска выжывае па-свойму.
Бяда — хвароба індывідуальная.
Ці было іначай, чым падгледзеў і

занатаваў празаік Андрэй Федарэнка? Магчыма, недзе і было.
У вяскоўцаў, якіх у шчаслівай
працы да пэўнай мяжы аб'яднаў
сенакос на Дзікім Лузе, было
менавіта так. Жыццё падштурхоўвала, падказвала ім адзіна
правільны шлях: шчасце, светласць сваю, дабрыню трымаць
пры сабе. Хаваць і аберагаць,
цешачыся тымі нямногімі калівамі шчасця паасобку, за ўласнымі
дзвярыма. Адкрытасць жа душ
лічылася безабароннай. А калі
і высоўваўся хто, і гэта ас татняя вёска «праглынала», то хутчэй — па сваёй брыгадзірскай
пасадзе ці іншым сацыяльным
статусе.
Нездарма ж скрушны Кулінічбацька шаптаў, седзячы ля вады,
углядаючыся ў глыбінную невядомасць: «Ніжай, ніжай, ніжай...»
Так і касіў ён некалі, стараючыся
як ніжай, пад самы корань, зрэзаць травінкі на Дзікім Лузе.
Дык дзе тады лекі ад цяжкага
вясковага жыцця, ад жыцця ўвогуле? Ці дапаможа знайсці іх чытачу, самотнаму і задуменнаму,
проза няўрымслівага аглядальні ка ча су Анд рэя Фе да рэн кі?
Мо ёсць дзе ў запасе і ў яго які
моцны абярэг, якім, напрыклад,
сёння падаецца паэзія самотніцы Яўгеніі Янішчыц? Памятаеце: «Усміхнуся я:/ Яшчэ бяжыць
дзяўчынка/ Па кладцы той, якой
даўно няма...» А Дзікаму Лугу
патрэбна кладка. Сапраўдная,
не рамантычная. Не, лепей, відаць, — паром...
Кастусь ЛЕШНІЦА.

 Нашчадкі вогненных вёсак

НЕ ДАПУСЦІЦЬ
ФАЛЬСІФІКАЦЫЙ
ВАЙНЫ
ІV Міжнародны кангрэс «Знішчаныя ў Другой сусветнай вайне гарады і вёскі Еўропы» і міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Грамадзянскае насельніцтва ў вайне»
сёння завершаць працу ў беларускай сталіцы.
Удзел у кангрэсе бяруць больш за 100 удзельнікаў з 10
краін свету.

Вежы Старога горада.

менавіта тут, не кожнаму па кішэні... Ніжні горад калісьці быў
тэрыторыяй купцоў — пра гэта
зараз нагадваюць крукі па-над
стрэ ха мі, на якіх ка лісь ці падымалі поўныя мяхі (сховішча
пад дахам бараніла ад крадзяжоў). Але паміж каменнымі пабудовамі то тут, то там можна
заўва жыць і драўля ныя да мы
— таксама старыя. Такія дамы
будаваліся для бедных, тлумачыць экскур са вод Юле Кйрсімяе. Гэта гіс тарычная забудова, адна з адметнасцяў Таліна,
та му драўля ныя да мы піль на
ахоў ва юц ца і рэ стаў ру юц ца. І
гэта пры тым, што Стары Талін
і так багаты на архітэк туру! Хочаш не хочаш, а параўнанні так
і прыходзяць у галаву...
Эстонцы прызвычаіліся параўноўваць сябе па розных мерках
з Фінляндыяй: па-першае, гэта
блізкая краіна, мову якой тут разумеюць, а па-другое, таму, што
ўзровень развіцця Фінляндыі —
адзін з самых высокіх у Еўропе.
Ды і па колькасці лясоў Эстонія
(52 працэнты тэрыторыі) другая ў
Еўропе пасля Фінляндыі. І блізка:
амаль дзве гадзіны на пароме
— і ты ў Хельсінкі. Паромы ходзяць часта, а яшчэ і гелікаптары
лятаюць. Было такое, што з-за
прастаты пераезду частка актыўнага і працаздольнага насельніцтва Эстоніі наважылася ездзіць
на заробкі. Некаторы час таму
адчуваўся недахоп працоўнай
сілы. Але ўсё пакрысе выправілася: па эфектыўнасці рэформаў

Сіры Сісак прапануе на продаж рарытэтны ткацкі станок .

МАЛІТВА НА ЗАЎТРА?..
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Эстонію ставілі нават у прыклад
у Еўрасаюзе. Да крызісу эканамічны рост быў 11 % у год. Крызіс у гэтай паўночнай краіне (у
адрозненне ад Латвіі і Літвы) быў
не такі адчувальны. Напрыклад,
мінулы год даў эканамічны рост
у 8%. Сярэдні заробак у Эстоніі
сёння ў памеры 800 еўра. Пенсіянеры атрымліваюць каля 350 еўра. Няпроста жывецца, з улікам
выдаткаў. Але ж цярпець можна
з думкамі пра далейшае развіццё. Праблему павелічэння нараджальнасці (якая таксама актуальная для маленькай краіны)
вырашалі, напрыклад, такім чынам: 100% заробку выплачвалася маці пасля нараджэння дзіцяці
на працягу 11 месяцаў: трэба ж
будаваць сваю будучыню.
Напрыклад, дзякуючы турызму. Эстонія сёння асабліва прыцягальная для турыстаў з Фінляндыі
ды яшчэ са Швецыі. Чым? Былыя
аб'екты, пабудаваныя пад Алімпіяду-80, не пустуюць. Яны перароблены пад СПА-курорты, якія
карыс таюцца попытам. Нават
знешне гэтыя бетонныя будынкі
дзіўным чынам пераўтварыліся,
каб менш згадвалася былое савецкае мінулае. Хоць свайго мінулага эстонцы не ўтойваюць:
— Шмат у нас было спонсараў
у розныя часы: датчане, немцы,
шведы і рускія, — жартуе Юле
Кйрсімяе, патлумачыўшы, чаму ў
цэнтры Таліна ёсць дацкі дворык.
— Але мы здолелі зберагчы сваю
культурную адметнасць і мову,
а цяпер думаем, як захаваць
свой маленькі народ. Эс тонец
стаў гаспадаром свайго ху тара. Сярэдні эстонец — селянін
у душы. Да вайны наша масла
канкурыравала з галандскім, яго
нават называлі «эстонскі цуд».
А па ўзроўні земляробства нас
тады параўноўвалі з Канадай...
Эстонцы ўмеюць працаваць на
зямлі. І цяпер усе сем'і хочуць
мець маленькі, але прыватны
домік. У нас цэняць хлеб і працу.
Народная эстонская прымаўка
гаворыць: «Працуй, працуй, і ў
цябе будзе нават каханне...»
І я зразумела, чым мы сапраўды падобныя...
Ларыса ЦІМОШЫК.

У Беларусі рамкі кангрэсу істотна пашыраны: праводзіўся рэспубліканскі творчы конкурс на лепшы малюнак, літаратурны і
мультымедыйны праект на тэму «Моладзь і дзеці ў гады Другой
сусветнай вайны».
— Мы актыўна далучылі моладзь да тэмы Другой сусветнай вайны і лічым гэта вялікім дасягненнем. У творчым конкурсе прынялі
ўдзел больш за 400 навучэнцаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Вельмі
шмат было цікавых работ, а пераможцы атрымалі ўзнагароды
на пленарным пасяджэнні кангрэса ў Нацыянальнай бібліятэцы
Беларусі, — паведаміў дырэк тар Беларускага дзяржаўнага
музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Сяргей АЗАРОНАК.
— Акрамя таго, на кангрэсе працуюць дзве моладзевыя секцыі —
у Нацыянальнай бібліятэцы і ў Белдзяржуніверсітэце.
Дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Інстытута
ўпраўленчых кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Андрэй ЦАБКАЛА ўдакладніў, што актыўны ўдзел у кангрэсе малодшага пакалення нашчадкаў Вялікай Перамогі сімвалічна
яшчэ і таму, што менавіта моладзь у гады вайны ўнесла значны ўклад у
барацьбу з фашызмам: «З 375 тысяч партызан на тэрыторыі Беларусі
больш за 65% былі маладымі людзьмі ва ўзросце да 30 гадоў. Акрамя
таго, у партызанскім руху ўдзельнічала каля 5 тысяч дзяцей».
Высока ацаніў узровень арганізацыі і правядзення кангрэсу ў Мінску
дырэктар Музея славацкага нацыянальнага паўстання Станіслаў Мічаў.
Ён адзначыў, што максімальная колькасць ахвяр Другой сусветнай
вайны зафіксавана на тэрыторыі былога Савецкага Саюза.
«Такія мерапрыемствы маюць выключна важнае значэнне: неабходна фарміраваць ідэалогію, здольную змяніць светапогляд, — лічыць дырэктар Цэнтральнага музея Узброеных Сіл Міністэрства
абароны Расійскай Федэрацыі Аляксандр НІКАНАЎ. — Як ні
парадаксальна, тая жорсткасць, з якой сутыкаліся ў гады Другой сусветнай вайны, мае месца і ў пачатку ўжо ХХІ стагоддзя. Таму трэба
імкнуцца максімальна ўздзейнічаць на моладзь».
Назіраюцца спробы сцерці з памяці падрастаючага пакалення памяць аб Вялікай Айчыннай, і каб не дапусціць гэтага, вакол Царквы
ствараюцца клубы ваенна-патрыятычнай накіраванасці, — сказаў
начальнік аддзела па ўзаемадзейнічанні з Узброенымі Сіламі
Беларускага Экзархату протаіерэй СЕРГІЙ Кузьмянкоў.
«У апошнія 20 гадоў у чэшскай гісторыі адбываецца аналіз
трагедыі: ахвяры — і злачынцы. Варта асэнсаваць і зразумець: як
так магло здарыцца, што такія страшныя злачынствы здзяйснялі
людзі? Уважліва аналізуем новыя дакументы, якія адкрываюцца
ў архівах», — падкрэсліў гісторык Акадэміі навук Чэшскай Рэспублікі, супрацоўнік мемарыяла «Лідзіцэ» Войцэх КЫНЦЛ.
«Сапраўды, наша задача — спасылацца на канкрэтныя дакументы, абменьвацца думкамі наконт канкрэтных фактаў, разам
абмяркоўваць усе спрэчныя пытанні — і на гэтай падставе максімальна аб'ектыўна даследаваць гісторыю вайны, каб не дапускаць
ніякіх фальсіфікацый», — перакананая Крысціна ЯНАКЕ, дырэктар агенцтва Tradіcіa Hіstory Servіce (Германія).
Нагадаем, Беларусь першая з краін СНД прымае кангрэс «Знішчаныя ў Другой сусветнай вайне гарады і вёскі Еўропы». Упершыню гэты форум быў праведзены ў Германіі ў 2006 годзе, потым
адбыўся ў Чэхіі і Славакіі.
Наступны кангрэс, у 2014 годзе, плануецца правесці ў Расіі.
Таццяна ПАДАЛЯК



Букмекеры ставяць
на Швецыю, а прэса
ў захапленні ад Расіі
ВЫХАД БЕЛАРУСАЎ У ФІНАЛ КОНКУРСУ АЦЭНЬВАЕЦЦА ЯК 50/50
Песенны конкурс «Еўрабачанне-2012» яшчэ афіцыйна не
адкрыты для публікі, але рэпетыцыі і прэс-канферэнцыі яго
ўдзельнікаў ужо ідуць поўным ходам. Папярэдне фаварыткай у табліцах букмекераў застаецца шведская спявачка
мараканскага паходжання Лорын. Другое месца прагназуецца італьянцы Ніне Дзілі, трэцяе — расійскаму калектыву
«Буранаўскія бабулі».

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТЕХНОБАНК»!
Настоящим извещаем о повторном проведении
внеочередного Общего Собрания акционеров ОАО «Технобанк»
с повесткой дня внеочередного Общего Собрания акционеров
ОАО «Технобанк» от 02 мая 2012 года,
признанного неправомочным из-за отсутствия кворума.
Повторное внеочередное Общее Собрание акционеров
ОАО «Технобанк» проводится в очной форме по решению
Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» от 02 мая 2012 года
(протокол № 29) на основании собственной инициативы.
Дата проведения: 23 мая 2012 года.
Место проведения (адрес): г. Минск, ул. Кропоткина, 44,
ОАО «Технобанк», 2-й этаж.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
с 11.30 до 12.00
по месту проведения собрания при предъявлении документов,
подтверждающих их личность (паспорт) и полномочия
представителей акционеров (документ, подтверждающий
полномочия руководителя юридического лица; доверенность).
Время проведения заседания: с 12.00 до 13.00.
Повестка дня Общего Собрания акционеров:
1. О доизбрании Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».
2. Об открытой подписке на акции ОАО «Технобанк».
Для ознакомления с информацией (документами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, обращаться в ОАО «Технобанк» по адресу:
г. Минск, ул. Кропоткина, 44, телефон (8 017) 237 43 80.
Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.05.2010, УНП 100706562.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «БОРИСОВДРЕВ»!
26 мая 2012 года состоится внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Борисовдрев».
Собрание состоится по адресу: г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ,
18, зал заседания, 3-ий этаж заводоуправления.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Борисовдрев».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 26 мая 2012 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания — с 15.00 до 15.30 по месту
проведения собрания.
Начало работы собрания — 15.30. Для регистрации при себе
иметь паспорт.
УНП 600012256

Фота еurоvіsіоn.tv.

Таксама ў пяцёрцы лідараў зараз знаходзяцца прадстаўнік Вялікабрытаніі, легендарны Энгельберт Хампердынк, і сербскі «сярэбраны медаліст» «Еўрабачання-2004» спявак і кампазітар Жэлька
Ёксімавіч. Беларусь у выпадку выхаду ў фінал (стаўкі на гэта прымаюцца прыкладна 50/50) апынецца ў канцы другога дзясятка.
Зрэшты, самі ўдзельнікі гурта «Lіtеsоund» на стаўкі не зважаюць і баявога настрою не губляюць. «Гэта быў клёвы, але і вельмі
цяжкі дзень для нас, — прызнаўся прыхільнікам на афіцыйным
сайце гурта lіtеsоund.bу адзін з салістаў, Якопа Маса, пасля першай рэпетыцыі на сцэне «Баку Крыстал Хол». — Не хвалюйцеся,
мы будзем змагацца да канца, абяцаю! Таксама і таму, што ў нас
самая лепшая падтрымка ў свеце».
Конкурсную песню «Wе аrе thе Hеrоеs» прадстаўнікі Беларусі
будуць выконваць выключна мужчынскай кампаніяй ушасцёх: вакалісты Дзмітрый і Уладзімір Каракіны, Якопа Маса, гітарыст Алекс
Колчын, ударнік Ігнат Яковіч, а таксама бэк-вакаліст, грэк Алекс
Панаі. На першую ж рэпетыцыю 15 мая гурт выйшаў у касцюмах,
у якіх і будзе выступаць 24-га ў сваім паўфінале: салістам дадаюць
гераічнага іміджу кальчужныя накідкі, астатнія ўдзельнікі абвешаныя ланцугамі, нягледзячы на якія музыканты... завіснуць у паветры
на колькі імгненняў з дапамогай мудрагелістых тэхнічных прылад.
А вось піратэхнікі, элементаў 3D ды іншых запланаваных «фішак»
заўважана нешта не было. «Чаму?» — патэлефанавалі мы ў Баку
кіраўніку праекта «Еўрафэст» і аднаму з каментатараў ад Беларусі
Аляксандру Ціхановічу. «На другой рэпетыцыі ўсё будзе, — запэўніў
ён. — Але і першая, засведчу, прайшла паспяхова: вельмі прыгожая
графіка. Што датычыцца вакалу — тут усё ў парадку, запал ёсць.
4 разы прагналі нумар — і ўсё атрымалася выдатна. Цікавасць да
выступлення Беларусі вялікая, прэс-канферэнцыя пасля рэпетыцыі
гэта толькі пацвердзіла, так шмат ахвотных узяць інтэрв'ю было хіба
5 гадоў таму, калі мы ездзілі з Дзімам Калдуном».
18 мая адбудзецца другая рэпетыцыя беларускіх канкурсантаў, але
асабліва адпачываць ім няма калі: згодна з графікам наперадзе шмат
харэаграфічных заняткаў, інтэрв'ю, прома-акцый, мерапрыемстваў
пасольства Беларусі ў Азербайджане. А вось традыцыйнай вечарынкі
Беларусі на «Еўрабачанні» сёлета не будзе — вырашана абмежавацца гасцявымі выступленнямі на вечарынках Грузіі і Расіі.
...Ці прыляціць у Баку «група падтрымкі» з калег па сцэне, пакуль
невядома. А вось галоўная суперніца «Lіtеsоund» у нацыянальным
адборачным туры, спявачка Алена Ланская ўжо накіравалася ў сталіцу Азербайджана на два тыдні. З аднаго боку, як турыст, а з другога
— набірацца вопыту і пазнаёміцца з «кухняй» «Еўрабачання» знутры, каб налета зноў спрабаваць прабіцца на конкурсную сцэну.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

