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У двац ца тых чыс лах сту дзе ня 

ў Мін ску ўпер шы ню прой дзе 

маш таб ны тур нір па фі гур ным 

ка тан ні. Чэм пі я нат Еў ро пы 

збя рэ най леп шых спарт сме-

наў кан ты нен та. Ся род іх вы-

сту пяць і бе ла рус кія ат ле ты, 

кан крэт ныя ім ёны бу дуць вя-

до мыя пас ля апош ня га ад бо-

рач на га стар ту — чэм пі я на ту 

кра і ны. Най больш ві да воч ны-

мі прэ тэн дэн та мі ў тан цах на 

лё дзе сён ня з'яў ля ец ца па ра 

Юрый Гу ліц кі і Ган на Куб лі ко-

ва. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

за зір ну лі на іх трэ ні роў ку, каб 

па зна ё міц ца блі жэй.

* * *
Па рам ках тан цаў на лё дзе 

Юрый і Ган на па ра вель мі ма ла дая, 

ра зам яны ўся го паў та ра го да. Ган-

на па чы на ла зай мац ца фі гур ным 

ка тан нем у не вя лі кім ра сій скім га-

рад ку Кі раве, да 8 га доў дзяў чын ка 

спра ба ва ла раз ві вац ца ў адзі ноч-

ным ка тан ні, але паз ней па рэ ка-

мен да цы ях трэ не раў пе рай шла ў 

тан цы. Каб вы рас ці ў пра фе сій ную 

спарт смен ку, у 12 га доў ра зам з 

баць ка мі Ган на Куб лі ко ва пе ра бра-

ла ся ў Маск ву, у гру пу вя до ма га 

фі гу рыс та і трэ не ра Аляк санд ра 

Жу лі на. З пер шы мі парт нё ра мі ў 

ста лі цы ад но сі ны не скла лі ся, Ган-

на пра цяг ну ла ка тац ца ў Ка ця ры ны 

Руб лё вай, але зноў за ста ла ся ад-

на, яе на пар нік вы ра шыў з'е хаць 

у Аме ры ку. «Год ка та ла ся без 

парт нё ра, ужо стра ці ла ўсе надзеі і 

скон чы ла са спор там, — ус па мі нае 

фі гу рыст ка. — Спра ба ва ла за раб-

ляць на шоу і трэ ні ра ваць. На ват 

не ду ма ла, што зноў бу ду ка тац ца 

ў пра фе сій ным спор це». Але адзін 

з трэ не раў Пётр Дурнеў пра па на ваў 

Ган не звяр нуць ува гу на бе ла рус ка-

га хлоп чы ка Юру, які ў той час так-

са ма ака заў ся без парт нёр кі. Так 

і склаў ся но вы тан ца валь ны ду эт. 

«Фі зіч на бы ло вель мі цяж ка вяр тац-

ца, год, на пэў на, я толь кі ўва хо дзі ла 

ў гэ ты рытм», — ра каз вае Аня. Тое, 

што дзяў чы не да вя ло ся па мя няць 

кра і ну і гра ма дзян ства, яе не за-

сму чае. «Мне прос та ха це ла ся вы-

сту паць, ка тац ца за Бе ла русь бы ло 

адзі ным шан цам вяр нуц ца ў вя лі кі 

спорт. І гэ та му я вель мі ра да», — 

ад зна чае фі гу рыст ка.

А вось Юрый Гу ліц кі — ура джэ-

нец Мін ска, та му лёд чэм пі я на ту 

Еў ро пы ста не для яго род ным. Ён 

па чаў зай мац ца фі гур ным ка тан нем 

у ча ты ры з па ло вай га ды і спа чат ку 

так са ма лі чыў ся адзі ноч ні кам. Адзін 

з са мых па ва жа ных спе цы я ліс таў 

кра і ны Яў ген Та ра саў пра па на ваў 

Юру па спра ба ваць ся бе ў тан цах 

на лё дзе, фі гу рыс ту хут ка знай шлі 

парт нёр ку, і Юра стаў пра грэ са ваць. 

Доў гі час хло пец ка таў ся з Яў ге ні яй 

Тка чэн кай, але ня даў на дзяў чы на 

з пры чы ны праб лем са зда роў ем 

па кі ну ла пра фе сій ны спорт. Пас ля 

няўда лых спроб з ін шы мі парт нёр-

ка мі ў кра са ві ку 2017 го ду Юрый 

устаў у па ру з Ган най Куб лі ко вай. 

«Мы ўдзяч ныя і трэ не рам, і Бе ла-

рус ка му са ю зу кань ка беж цаў, што 

ў нас ёсць маг чы масць ка тац ца ра-

зам і вы сту паць за Бе ла русь», — 

ад зна чае Юрый.

* * *

Пад рых тоў ку да чэм пі я на ту Еў-

ро пы яны па ча лі з ле та. Спа чат ку 

за клад ва лі агуль на фі зіч ную ба зу, 

за тым прай шлі збо ры ў пад мас-

коў ным На ва гор ску ра зам з гру пай 

Аляк санд ра Жу лі на, з які мі бе ла рус-

кая па ра трэ ні ру ец ца до сыць час та. 

«У нас вя лі кая гру па трэ не раў, ёсць 

спе цы я ліс ты па акра ба ты цы, ха рэа-

гра фіі, ар тыс тыз му, — рас каз вае 

Юрый. — Усе ўкла да юць і да юць 

неш та сваё. У цэ лым гэ тая ра бо та 

вель мі ці ка вая, друж ны ка лек тыў не 

толь кі трэ не раў, але і са міх спарт-

сме наў».

Ган на да дае, што ра зам з імі ў 

гру пе Жу лі на трэ ні ру ец ца най мац-

ней шая ра сій ская па ра Вік то рыя 

Сі ні цы на / Мі кі та Ка ца ла паў і вы-

со ка га ўзроў ню іс пан скі ду эт. «Нам 

па шан ца ва ла ака зац ца з імі, ёсць 

на ка го гля дзець, на ка го раў няц ца, 

та му што і тэх ніч на, і па ха рэа гра фіі 

гэ та вель мі моц ныя спарт сме ны».

Па хо дзе се зо на Гу ліц кі і Куб лі-

ко ва змаг лі паў дзель ні чаць у кант-

роль ных пра ка тах на цы я наль най 

збор най і ў між на род ных тур ні рах 

се рыі Б Між на род на га са ю за кань-

ка беж цаў. Бе ла рус кая па ра вы сту-

пі ла на тур ні рах у Бра ціс ла ве, Мін-

ску, Ан до ры і За гра бе.

«На пер шым стар це ў Бра ціс ла ве 

не абы шло ся без па мы лак, пра гра-

ма бы ла яшчэ не на столь кі ска та-

ная. Але пас ля гэ та га мы шчыль на 

па пра ца ва лі над па мыл ка мі і ця пер 

у Ан до ры па ка за лі на шмат леп шае 

ка тан не і вы нік. За ня лі дру гое мес-

ца, гэ та на шы пер шыя ме да лі на 

між на род ным тур ні ры», — ад зна-

чае Ган на.

У Мін ску тан ца валь на му ду э ту 

не ха пі ла зу сім тро хі да п'е дэс та ла. 

«Пра ка ты бы лі ня дрэн ныя, у ка рот-

кай пра гра ме мы вы сту пі лі вы дат на, 

у ад воль най тро хі горш з-за ўзнік лых 

праб лем са зда роў ем, — ана лі зуе 

Юрый. — Ну і да та го ж бы лі ду э ты, 

якія мац ней шыя за нас, якія даў но 

ка та юц ца і за рэ ка мен да ва лі ся бе пе-

рад суд дзя мі. У на шым ві дзе спор ту 

вель мі важ на зна хо дзіц ца ўвесь час 

на ва чах у суд дзяў, каб яны не за-

бы ва лі па ру, па ста ян на ба чы лі яе. 

Гэ та, маг чы ма, так са ма паў плы ва ла 

на рас ста ноў ку мес цаў».

* * *
На огул, фі гу рыс ты ад зна ча юць, 

што для тан цаў на лё дзе паў та ра 

го да ра зам — гэ та вель мі ма лень кі 

тэр мін. Хоць за гэ ты час яны ўжо 

вы ву чы лі ха рак та ры адзін ад на го, 

на ву чы лі ся ад чу ваць рух адзін ад-

на го на лё дзе. «Гэ та вель мі важ на. 

Спа чат ку бы ло цяж ка, але дзя ку ю чы 

трэ не рам мы па сту по ва зна хо дзім 

ад ноль ка вы па ды ход», — за пэў ні-

вае Юра. Ган на ж ад зна чае, што па-

коль кі эле мен ты ў фі гур ным ка тан ні 

не толь кі скла да ныя, але і ча сам 

вель мі не бяс печ ныя, не абы сці ся 

без да ве ру. «І, вя до ма, без доб рых 

ад но сін на лё дзе і па ва гі не да біц ца 

вы ні каў», — да дае дзяў чы на.

Ка лі ка заць пра агуль ныя пос пе хі 

гэ тай па ры, за паў та ра го да ра зам 

яны ста лі ся рэб ра ны мі пры зё ра мі 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі, сё ле та за ва я ва-

лі «се раб ро» на між на род ным тур ні-

ры ў Ан до ры. «Заў сё ды пры ем на, ка-

лі ка та еш ся чыс та і без вя лі кіх па мы-

лак, ка лі сы хо дзіш з лё ду і ра зу ме еш, 

што зра біў усё, што мог, — рас каз вае 

Юрый Гу ліц кі. — Менш за ты дзень у 

нас за ста ец ца да чэм пі я на ту Бе ла ру-

сі, па яго вы ні ках мы да ве да ем ся, ці 

ад бя ром ся на чэм пі я нат Еў ро пы».

Ча ка ец ца, што ў ця пе раш нім 

пер шын стве кра і ны возь ме ўдзел 

пяць тан ца валь ных ду э таў, але 

гэ та ў асноў ным юні ёр скія па ры, 

якія ўпер шы ню па спра бу юць ся бе 

на да рос лым уз роў ні, та му шан цы 

тра піць на чэм пі я нат кан ты нен та ў 

Юрыя і Ган ны вя лі кія.

Што да ты чыц ца пла наў на чэм пі-

я нат Еў ро пы, трэ нер скі штаб не ста-

віць пе рад па рай за да чы, фігурысты 

ро бяць гэ та са мі. «За да ча заў сё ды 

ад на — па ка заць усё, што мы ўме-

ем, усё, што на пра ца ва лі за гэ ты 

час», — ка жа Ган на. Юрый да дае: 

«Мы бу дзем ста рац ца тра піць у ад-

воль ны та нец, гэ та зна чыць прай сці 

ква лі фі ка цыю ў ка рот кім — тра піць 

у 20-ку най мац ней шых».

Яны абое ад зна ча юць, што вы-

сту паць до ма ім бу дзе вель мі пры-

ем на, і спа дзя юц ца, што да маш нія 

тры бу ны да па мо гуць ад ка тац ца 

год на. «Гэ та пры ем на і ад каз на. Вя-

до ма, хва ля ван не бу дзе пры сут ні-

чаць, але горш, ка лі не хва лю еш ся. 

Гэ та зна чыць, штось ці ня пра віль на 

ў ця бе ў га ла ве, — дзе ліц ца мер ка-

ван нем Юрый. — Ду маю, тур нір у 

Мін ску бу дзе клас ны. Во пы ту вы-

ступ лен ня на та кіх тур ні рах у нас 

ня ма, у мя не ў кар' е ры бы ло два 

вы ступ лен ні на чэм пі я на це све ту 

ся род юні ё раў, а ўжо на да рос лым 

уз роў ні та кіх тур ні раў не бы ло».

Ган на на пры кан цы да дае: «Мы 

вель мі спа дзяём ся, што тры бу ны 

«Мінск-арэ ны» бу дуць мак сі маль на 

за поў не ны на ўсіх спа бор ніц твах, 

а не толь кі на га ла-кан цэр це. Спа-

дзя ём ся, што лю дзі прый дуць, бо 

фі гур нае ка тан не — від спор ту, які 

вель мі на блі жа ны да мас тац тва. Гэ-

та пры го жа, скла да на, эфект на».

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

СПЯ ВАЧ КА 
АНІ ЛО РАК 

У КА МАН ДЗЕ 
ЗОР НЫХ 
ПА СЛОЎ

Вя до мая эст рад ная 

вы ка наў ца, на род ная 

ар тыст ка Укра і ны 

Ані Ло рак ста ла 

ўла даль ні цай 

га на ро ва га зван ня 

«Зор ны па сол 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да».

Пе ра да ючы ад па вед-

ны сер ты фі кат Ані Ло рак, 

ды рэк тар фон ду «Ды рэк-

цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў 2019 го да» Ге ор гій 

КА ТУ ЛІН ад зна чыў:

— Му зы ка і спорт сці-

ра юць ме жы, зблі жа юць 

кра і ны і на ро ды. Уру ча ю чы 

гэ ты сер ты фі кат, я ха цеў 

бы вы ка заць упэў не насць 

у тым, што ве лі зар ная ар-

мія му зыч ных пры хіль ні каў 

злу чыц ца з вой скам спар-

тыў ных ба лель шчы каў і ў 

на ступ ным го дзе мы ра зам 

змо жам ад зна чыць са мую 

яр кую па дзею го да — ІІ Еў-

ра пей скія гуль ні.

Спя вач ка, якая да лу чы-

ла ся да ка ман ды зор ных 

па слоў Гуль няў, шы ро ка 

вя до мая сва ёй гра мад-

скай дзей нас цю і ўдзе лам 

у даб ра чын ных пра ек тах, у 

тым лі ку пад эгі дай Дзі ця-

ча га Фон ду ААН (ЮНІ СЕФ). 

З па дзя кай яна ўспры ня ла і 

за пра шэн не паў дзель ні чаць 

у пра па ган дзе най буй ней-

ша га спар тыў на га фо ру му 

Еў ро пы, які ад бу дзец ца ў 

Мін ску.

У лік зор ных па слоў увой-

дуць вы дат ныя бе ла рус кія і 

за меж ныя асо бы са све ту 

спор ту, мас тац тва і куль ту-

ры. Пер шым ула даль ні кам 

вы со ка га ты ту ла 24 лі пе ня 

ста ла ча ты рох ра зо вая алім-

пій ская чэм пі ён ка па бія тло-

не Да р'я До мра ча ва. Пас ля 

да гэ тай ка ман ды да лу чы-

лі ся вя до мыя цыр ка выя 

дрэ сі роў шчы кі, на род ныя 

ар тыс ты Ра сіі Аскольд і Эд-

гард За па шныя, алім пій скі 

чэм пі ён 2008 го да па вес ла-

ван ні на бай дар ках і ка ноэ, 

дэ пу тат Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо-

ду Аляк сандр Баг да но віч, 

лёг ка ат лет ка, чэм пі ён ка 

Еў ро пы 2018 го да ў бе гу на 

ма ра фон скай дыс тан цыі 

Воль га Ма зу ро нак, трох-

ра зо вы алім пій скі чэм пі ён 

па воль най ба раць бе Аляк-

сандр Мядз ведзь, бло гер 

і тэ ле вя ду чая Ган на Бонд, 

пі я ніст і ды ры жор Рас ці слаў 

Кры мер, а так са ма прад-

стаў нік Дзі ця ча га фон ду 

ААН (ЮНІ СЕФ) у Рэс пуб лі-

цы Бе ла русь док тар Ра шэд 

Мус та фа Са рвар, які вы сту-

пае ў гэ тай ро лі ад імя між-

на род най ар га ні за цыі.

ЖЫЦ ЦЁ 
НА ЛЁ ДЗЕ
Гіс то рыя фі гу рыс таў, 
якія збі ра юц ца прад ста віць кра і ну на чэм пі я на це Еў ро пы
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