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Час цей за ўсё пра тую ці 
ін шую эпо ху мы ве да ем 
па са мых знач ных гіс та-
рыч ных па дзе ях. Звест кі 
пра іх ча сам зда юц ца су-
хі мі, бы вае цяж ка ўя віць, 
што ў той час лю дзі гэ-
так жа ра да ва лі ся і су-
ма ва лі, ха дзі лі на пра цу 
і ад па чы ва лі па вы хад-
ных, вя чэ ра лі ў ка фэ і 
за куп ля лі ся ў кра мах. 
Да рэ чы, пра гэ та. Ця пер 
са вец кі час вы раз на аса-
цы ю ец ца з пе ры я дам дэ-
фі цы ту, ка лі ні чо га нель-
га бы ло да ку піц ца. Хоць 
на са май спра ве ў тыя 
ж 1920—1930-я ў Мін ску 
пра да ва лі тое, што на ват 
за раз мы па лі чы лі бы эк-
за тыч ным...

Шах ма ты 
для ве ся лос ці

Вя до ма, акра мя пад руч ні-
каў гіс то рыі па гру зіц ца ў тую 
ці ін шую эпо ху да па ма га юць 
мас тац кія кні гі. Але ўсё ж 
пры хо дзіц ца пры знаць, што 
кан крэт ныя звест кі, як і пад-
ра бяз нае апі сан не по бы ту, 
у іх ёсць да лё ка не заў сё ды.
Каб да ве дац ца, што ж дак-
лад на пра па ноў ва лі ста ліч-
ным спа жыў цам у між ва ен ны 
пе ры яд, края знаў ца Ва дзім 
ЗЕ ЛЯН КОЎ вы ву чыў узо ры 
дру ка ва най рэ кла мы.

Вя до ма, та ко га ба гац ця 
пра моў тар скай пра дук цыі, 
якое ёсць ця пер, та ды не бы-
ло. Ад нак ба раць ба за па куп-
ніц кі по пыт вя ла ся ак тыў на. 
Так, у 1926 го дзе быў вы да-
дзе ны да вед нік пад шмат абя-
цаль най наз вай «Увесь Мінск 
у кі шэ ні». Праў да, раз лі ча ны 

ён быў, хут чэй, не на прос тых 
спа жыў цоў, а на буй ных за-
каз чы каў. Бо рэ кла ма ва лі ся 
не ней кія асоб ныя та ва ры 
або па слу гі, а ар га ні за цыі, 
якія іх пра па ноў ва лі. На прык-
лад, ка лек тыў чыс ціль шчы-
каў, шчо тач ні каў, ме та ліс таў, 
«Бе ла рус кі ла рок», які аб' яд-
ноў ваў 25 мін скіх лар коў.

У дру гой па ло ве 1930-х 
уну шаль ную пад бор ку рэ-
кла мы мож на бы ло знай сці 
ў па чат ку да вед ні ка са спі сам 
аба не нтаў мін скай АТС. Са-
мую вя лі кую раз на стай насць 
та ва раў пра па ноў ва лі та ды, 
вя до ма ж, уні вер ма гі. Той жа 
Мін скі дзяр жаў ны па ка заль-
ны ўні вер маг ці, пра сцей ка-
жу чы, ГУМ. Раз мя шчаў ся ён 
не па да лёк ад ця пе раш ня га, 
там дзе за раз пра вае кры-
ло бу дын ка КДБ. Да вед ні кі 
вы пус ка лі ся на бе ла рус кай 
мо ве, праў да, аб рэ ві я ту-
ра не пе ра кла да ла ся, та му 
ГУМ меў ад ноль ка вую наз ву 
на абедз вюх мо вах, з ча сам 
ме на ві та гэ ты ва ры янт і пры-
жыў ся. У да вед ні ку рэ кла ма-
ваў ся не прос та сам уні вер-
маг, а яго асоб ныя ад дзе лы. 
Усё гэ та су пра ва джа ла ся 
ілюст ра цы я мі віт рын, да рэ-
чы, уба чыць, як яны вы гля-
да лі, мож на і ця пер. Су пра-
цоў ні кі ГУ Ма ў афарм лен ні 
віт рын ня рэд ка звяр та юц ца 
да рэ тра ма ты ваў.

Менш буй ныя, але так-
са ма доб рыя пра мта вар ныя 
кра мы, зна хо дзі лі ся пе ра-
важ на ў цэнт ры. Да рэ чы, не 
ўсе яны ме лі дак лад ны ад-
рас. Ка лі бу ды нак ста яў на 
ра гу ву лі цы, то ну мар яму 
не пры свой ваў ся, а так і пі-
са ла ся — дом на ра гу, на-

прык лад, Кам са моль скай і 
Кар ла Марк са. Яшчэ ад на 
асаб лі васць та го пе ры я ду, 
што наз вы ву ліц бы лі пе ра-
важ на пры мет ні ка мі, так ця-
пе раш няя ву лі ца Ле ні на та ды 
на зы ва ла ся Ле нін скай.

Адзін з са мых вя до мых 
гаст ра но маў зна хо дзіў ся на-
су праць До ма ўра да, у до ме 
Каст ра віц кай, зне се ным у 
60-я. Мно гія ўжо па жы лыя 
жы ха ры ста лі цы, якія вы рас лі 
ў Мін ску, да гэ та га ча су з за -
хап лен нем ус па мі на юць пры-
сма кі, якія там пра да ва лі ся. 
Да рэ чы, смак іх мо жа быць 
зна ё мы і нам. Бо та ды ўжо 
пра ца ва лі фаб ры кі «Ка му-
нар ка», «Спар так»,» Чыр во-
ны хар ча вік». А вось ла сун кі 
пад наз ва мі «ша хар-на кут», 
«ба дам-бе зэ» і «гязь іс па ган-
ская», якія та ды мож на бы ло, 
хоць і за не ма лую су му, раз-
да быць у Мін ску, на ўрад ці 
зной дуц ца ў ста лі цы ця пер.

Асар ты мент ал ка голь ных 
на по яў так са ма ўраж ваў 
сва ёй вы тан ча нас цю. Акра-
мя звык лых га рэл кі і ві на, на 
па лі цах мож на бы ло знай сці 
вя лі кі вы бар лі кё раў і на сто-
ек. У па ша не бы ла ані са вая, 
якую ў Бул га ка ва і Гай дая лі-
чыў за най леп шую цар Іван 
Ва сіль е віч, за пя кан ка — га-
рэл ка са спе цы я мі, ка ва вы 
лі кёр і лі кёр з апель сі на вай 
скур кі з пры го жай наз вай 
кю ра со.

Ка лі мін чане не ха це лі га-
та ваць са мі, яны маг лі ад пра-
віц ца ва ўста но ву гра мад ска-
га хар ча ван ня. Пры цяг нуць 
на вед валь ні каў спра ба ва лі 
не толь кі хле бам, але і ві-
до ві шча мі. Так, у фаб ры цы-
кух ні, якая зна хо дзі ла ся па 

ад ра се Свярд лоў скі ту пік, на-
вед валь ні кам пра па ноў ва лі 
шах ма ты, шаш кі і біль ярд да 
дзвюх га дзін но чы.

Сюр прыз 
ад Пуш кі на

Пе рад вы ха дам «у лю дзі» 
трэ ба бы ло пры брац ца. У да-
ва ен ны пе ры яд на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі раз ві ва лі ў пер шую 
чар гу лёг кую пра мыс ло-
васць. Воп рат ку вы раб ля ла, 
на прык лад, буй ная фаб ры-
ка «Ок цябр»— ідэа ла гіч ныя 
наз вы аку рат на транс лі та-
ра ва лі ся, гэ та да ты чы ла ся 
не толь кі за во даў і фаб рык, 
але і на зваў ву ліц і пло шчаў. 
Вы ра бы прад пры ем ства зда-
ва лі ся ў ар га ні за цыю з цяж ка 
пра маў ляль най наз вай Бел-
швей забз быт, а по тым раз-
мяр коў ва лі ся па ўсім Са ю зе. 
Ця пер на мес цы бу дын ка 
прад пры ем ства пра кла да-
юць трэ цюю лі нію мет ро.

Вя лі кі по пыт у той час быў 
і на фут ра выя вы ра бы, якія 
пра па ноў ваў Ме хорг. Акра мя 
верх ня га адзен ня вы раб ля лі 
і га лаў ныя ўбо ры, якія ўжо 
прак тыч на вый шлі з ужыт-
ку: фін ку, го галь, бан дзей ку, 
кап тур. Акра мя дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў іс на ва ла і 
ве лі зар ная коль касць ар-
це ляў. На прык лад, «Но вы 
шлях» і «Аме ры кан ка» — 
апош няя ні я ка га да чы нен ня 
да змроч ных па дзей не ме ла, 
а на зва лі яе так, хут чэй за 
ўсё, та му што бы ла ар га ні за-
ва на па аме ры кан скім узо ры. 
Ар це лі пра іс на ва лі вель мі 
доў га, аж да 60-х.

Што да ты чыц ца кас ме-
тыч ных срод каў, то вы бар 

іх быў у сот ні ра зоў мен шы, 
чым ця пер, за тое наз вы ку-
ды больш паэ тыч ныя: зна-
ка мі тая «Чыр во ная Маск ва», 
«Но вая за ра», лі ніі «Лю бы 
ся бар», «Квіт не ю чы май», 
сюр пры зная скрын ка «Бу кет 
ма ёй ба бу лі». Больш за ўсё 
здзіў лен не вы клі кае сюр пры з-
ная скрын ка да юбі лею 
А. С. Пуш кі на, бо ў 1937 го дзе 
ад зна ча лі да ту —100 га доў з 
дня яго смер ці... Да рэ чы ўжо 
та ды вя лі кую ўва гу ўдзя ля лі 
яр кас ці і, як бы мы ця пер ска-
за лі, «крэ а тыў нас ці» ві зу аль-
на га кан тэн ту ў гэ тай сфе ры.
Так, зуб ную па сту фір мы 
Тэ Жэ рэ кла ма ва ла жыц ця ра-
дас ная лёт чы ца.

З та ва ра мі для дзя цей усё 
бы ло яшчэ скла да ней. Цац кі 
па він ны бы лі не толь кі па це-
шыць дзі ця, але і, у пер шую 
чар гу, вы ха ваць яго ў ідэа ла -
гіч на пра віль ным рэ чы шчы, 
у ду ху са вец ка га па тры я тыз-
му. На пер шым пла не бы лі 
ва е ні за ва ныя цац кі, а так са-
ма тыя, якія ад люст роў ва -
лі буд ні са вец кіх лю дзей. 
З пунк ту гле джан ня су час на га, 
час та гэ тыя імк нен ні да во дзі-

лі да аб сур ду. Так, на роў ных 
з на цы я наль ны мі ляль ка мі, 
кам са мол кай, верш ні кам 
на ка ні і цал кам звык лы мі 
транс парт ны мі срод ка мі, як 
аў то хлеб нае, аў то го нач-
нае ці ле са воз, вы раб ля лі ся 
цац кі, якія ме лі афі цый ную 
наз ву: мядз ведзь з піс та ле-
там не афар ба ва ны; жан чы-
на ся чэ ка пус ту, разь бя ная 
цац ка; гра ма дзя нін у лод цы з 
вёс ла мі гу ма вы. Су стра ка лі-
ся і прос та па цеш ныя ўзо ры: 
ляль ка ба ба ра зан ская з ва-
чы ма, якія за плюшч ва юц ца; 
за яц №91 у тру сі ках, зу сім 
ма лень кі; му жык-тан цор; 
кош ка ў за прэж цы; ве ра бей 
№6 з пад но сам на драў ля най 
план цы; па ра ся №1 у су кен-
цы ці тру сі ках; аме ры кан скі 
бу даў нік афар ба ва ны; са ба-
ка, які ска ча, аздоб ле ны за-
ячым ме хам з гу ма вым ба ло-
нам-шы яй, і са мы за гад ка вы 
аб' ект — кач ка ін сты туц кая. 
А яшчэ ка жуць, што гэ та сён-
 ня мож на ку піць ўсё што 
за ўгод на...

Да р'я КАС КО. 
kasko@zvіazda.by
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МЯДЗ ВЕДЗЬ З ПІС ТА ЛЕ ТАМ І ЦАР СКАЯ НА СТОЙ КА
«Шо пінг» 80 га доў та му

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ме на ві та та му ён збі рае вя лі-
кую аў ды то рыю. Да та го ж бас кет-
бол 3х3 — гэ та заў сё ды ві до ві шча. 
Па ра лель на са спа бор ніц тва мі пра-
хо дзяць да нкер скія шоу, заў сё ды 
пры сут ні чае гру па пад трым кі і му-
зыч нае су пра ва джэн не. У мно гіх 
кра і нах транс ля цыя бас кет бо ла 
3х3 ста но віц ца знач на больш па-
пу ляр най за транс ля цыю кла січ на-
га бас кет бо ла.

Ужо не каль кі га доў у Мін ску на 
«Па ло ве-Арэ не», якая раз мяс ці-
ла ся ка ля Па ла ца спор ту, пра хо-
дзяць спа бор ніц твы па бас кет бо ле 
3х3 — тур нір пад наз вай «Па ло ва», 
ён скла да ец ца з чатырох эта паў, 
у кож ным з якіх удзель ні ча юць ка ля 
100 ка ман даў, што так са ма свед-
чыць аб не ма лой па пу ляр нас ці.

— Улет ку сту дэн ты і школь ні кі на 
гэ тай арэ не з са май ра ні цы да поз-
ня га ве ча ра. Сё ле та ар га ні за та ры 
агу чы лі іні цы я ты ву па шы рыць уз-
рост і па чаць з ка тэ го рыі 12 га доў, 
а не з 16, як бы ло ра ней, та му што 
вель мі мно гія хо чуць па спра ба ваць 
ся бе ў гэ тым ві дзе спор ту.

Гуль цам не бу дзе за мі наць 
ні дождж, ні сон ца

У Мін ска ўжо ёсць не вя лі кі до-
свед пра вя дзен ня між на род ных 
тур ні раў у гэ тым на прам ку бас-
кет бо ла. У 2015 го дзе ста лі ца 
пры ня ла чэм пі я нат Еў ро пы ся род 
мо ла дзі (U-18), дзе на ша жа но чая 
збор ная за ня ла 2-е мес ца, а муж-
чын ская — 4-е.

— Мож на ска заць, што гэ та бы лі 
тэс та выя спа бор ніц твы для нас. Та-
ды ні хто ў Бе ла ру сі яшчэ асаб лі ва 
не ве даў, што та кое бас кет бол 3х3, 
лю дзі не ба чы лі гэ ты ўдас ка на ле ны 

від кла січ на га стрыт бо ла. Тры бу-
ны для гле да чоў «Па ло ва-Арэ ны» 
бы лі раз лі ча ны на 650 па са дач ных 
мес цаў, але на мат чах ад на ча со ва 
пры сут ні ча ла да 800 ча ла век, гэ та 
зна чыць, лю дзі ха це лі гля дзець бас-
кет бол на ват сто я чы. Спа бор ніц твы 
ў на шым ві дзе спор ту ў рам ках Еў-
ра пей скіх гуль няў прой дуць там жа. 
Вя лі кі плюс «Па ло ва-Арэ ны» ў тым, 
што яна мае дах, гэ та зна чыць мы 
аба ро не ны ад не ста біль ных умоў 
на двор'я. Гуль цам не бу дзе за мі-
наць ні дождж, ні сон ца. Ця пер пра-
пра цоў ва ец ца пы тан не аб тым, каб 
па вя лі чыць тры бу ны да 1000—1500 
мес цаў.

Ужо вя до ма, што ў тур ні ры возь-
муць удзел 16 муж чын скіх і 16 жа-
но чых ка ман даў. Збор ная Бе ла ру сі, 
як бок, што пры мае спа бор ніц твы, 
атры ма ла «Whіtе саrd», ас тат нім 
трэ ба бу дзе ад бі рац ца па рэй тын гу, 
які бу дзе скла дзе ны на 1 ліс та па да 
2018 го да.

— Та ды ста нуць вя до мыя ўсе 
ўдзель ні кі. Сет ка пра вя дзен ня спа-
бор ніц тваў ужо ёсць, мы пра цу ем у 
шчыль ным уза е ма дзе ян ні з ФІ БА 
Еў ро па, Ды рэк цы яй па пра вя дзен-
ні спа бор ніц тваў, Мі ніс тэр ствам 
спор ту і ту рыз му кра і ны і РЦАП па 
гуль ня вых ві дах спор ту. Як па ка заў 
во пыт пра вя дзен ня та кіх спа бор-
ніц тваў на Еў ра гуль нях у Ба ку і на 
Азі я дзе-2017 у Ашха ба дзе, спа бор-
ніц твы па бас кет бо ле 3х3 — гэ та 
вя чэр няя пра гра ма. 

Бас кет бол як хут кія шах ма ты
Анас та сія Ма ры ні на не ха вае: 

вель мі хо чац ца, каб збор ная Бе-
ла ру сі вы сту пі ла на Еў ра гуль нях 
год на, ад нак ска заць, ці атры ма-
ец ца гэ та, — скла да на, бо на шы 
ка ман ды яшчэ ні ко лі не вы сту па лі 
на та кім вы со кім уз роў ні.

— Ка лі ўсё скла дзец ца па спя хо-
ва на Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску, 
то мож на бу дзе ка заць і пра тое, 

каб вес ці пад рых тоў ку на шых збор-
ных і да Алім пій скіх гуль няў. За раз 
су мес на з Мінс пор там і Рэс пуб лі-
кан скім цэнт рам алім пій скай пад-
рых тоў кі па гуль ня вых ві дах спор ту 
вя дзец ца ра бо та па ства рэн ні на цы я-
 наль ных ка ман даў па бас кет бо ле 
3х3, дзе бу дзе свой склад гуль цоў і 
трэ нер скі штаб. Нам не аб ход на год-
на прад ста віць кра і ну, а зра біць гэ-
та без на леж най пад рых тоў кі, вя до-
ма, не маг чы ма. Ся род кан ды да таў 
у збор ную ў пер шую чар гу бу дуць 
раз гля дац ца гуль цы з бас кет бо ла 
5х5. Але вар та па мя таць, што не 
кож ны гу лец кла січ на га бас кет бо ла 
(на ват па спя хо вы) па ды хо дзіць для 
бас кет бо ла 3х3, і на ад ва рот. Усю ды 
ёсць свая спе цы фі ка. 3х3 — гэ та 
вель мі хут кі бас кет бол, там трэ ба 
ва ло даць вы дат ным трох ач ко вым 
кід ком, бліс ку чай рэ ак цы яй. Ка лі ў 
кла січ ным бас кет бо ле вель мі каш-
тоў ныя вы со кія гуль цы (у муж чын 
за 220 см, а ў жан чын за 195 см), 
то ў бас кет бо ле 3х3 ады хо дзяць ад 
гэ тых стан дар таў, цэ няц ца гуль цы
ся рэд ня га рос ту і ду жа га це ла-
ск ла ду. Спарт сме ны, якія на леж ным
чы нам мо гуць вес ці сі ла вую ба-
раць бу на пля цоў цы, вы лу ча юц ца 
вы со кай тэх ні кай вя дзен ня мя ча, 
і гуль цы, якія ўме юць імк лі ва пры-
маць пра віль нае ра шэн не і ра біць 
кі док у каль цо.

Спарт сме ны — па вы нік, 
гле да чы — па за да валь нен не

Анас та сія Ма ры ні на ад зна чае, 
што свае ню ан сы ёсць не толь кі ў 
гуль ні, але і ў ар га ні за цыі тур ні ру, 
яна так са ма бу дзе ад роз ні вац ца ад 
кла січ на га бас кет бо ла 5х5.

— 3х3 пра сцей шы ў тым пла не, 
што пло шча мен шая, ві до вішч насць 
вы шэй шая, але ў гэ тай гуль ні, як я 

ўжо ка за ла, да да юц ца мо ман ты шоу. 
На прык лад, ра бо та ды джэя, на пра-
ця гу ўся го мат ча гу чыць му зы ка — 
гуч ная, за вад ная, маг чы ма на ват аў-
тар скія сэ ты ды джэ яў. Гэ та, вя до ма, 
не да пу шчаль на ў кла січ ным бас кет-
бо ле, дзе ў ці шы ні мы чу ем на ват, як 
скры пяць кра соў кі па пад ло зе.

У Мінск пры едуць най леп шыя 
гуль цы Еў ро пы, кі раў ні кі між на род-
най і еў ра пей скай фе дэ ра цыі, на-
ша за да ча пра вес ці ўсё на вы со кім 
ар га ні за цый ным уз роў ні. Ства рыць 
доб рыя ўмо вы для ра бо ты прэ сы, 
доб рыя ўмо вы для суд дзяў, вы дат-
ныя ўмо вы для гуль цоў і кам форт-
ныя ўмо вы для гле да чоў. Каб яны 
доб ра пра вя лі час усёй сям' ёй, ку-
пі лі ней кую су ве нір ную пра дук цыю. 
Бо спарт сме ны пры яз джа юць па 
вы нік, а гле да чы пры хо дзяць атры-
маць эс тэ тыч нае за да валь нен не не 
толь кі ад ба раць бы на пля цоў цы, 
але і ад уся го ан ту ра жу ва кол.

Ну і, вя до ма, не вар та за бы-
ваць, што лю бое пра вя дзен не між-
на род ных спа бор ніц тваў (асаб лі ва 
ка лі ка ман да вы сту пае па спя хо ва) 
спры яе пры то ку дзя цей у сек цыі. 
А гэ та вель мі важ на, та му што 
су час ныя дзе ці лі чаць за леп шае 
зай мац ца гуль ня вы мі ві да мі спор ту, 
та кі мі як фут бол, ха кей і бас кет бол, 
у кам п'ю та ры. Там яны ўсе па спя хо-
ва вы сту па юць, а на ша за да ча вы-
цяг нуць іх з вір ту аль най рэ аль нас ці 
ў звы чай ную, каб дзе ці са праў ды 
зай ма лі ся спор там. Мы ра зу ме-
ем, што вель мі ма лень кі пра цэнт у 
бу ду чы ні ста не пра фе сій ны мі бас-
кет ба ліс та мі, але за тое пра цэнт на-
шмат боль шы тых, хто бу дзе прос та 
зда ро вым, ар га ні за ва ным, ад каз-
ным і дыс цып лі на ва ным.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

Ляль кі-ра бо чыя, 1930-я га ды.

«Бас кет бол 3х3 — гэ та заў сё ды ві до ві шча»
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