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Вось і скон чыў ся тэ ат раль ны 
ты дзень у Брэс це. Асен ні фэст 
па да рыў нам, на шчас це, не 
ад ну ці ка вую су стрэ чу. Ар га-
ні за та ры ды кры ты кі і ра ней 
ад зна ча лі, што за два дзе ся-
ці год дзі фес ты валь вы ха ваў 
свай го гле да ча. Так яно і ёсць. 
Бо ка лі пас ля спек так ля гэ ты 
са мы гля дач вы хо дзіць з за лы 
ў глы бо кім роз ду ме аб сэн се 
жыц ця, аб сва ім мес цы на гэ-
тай зям лі, зна чыць, рэ жы сёр і 
тру па спра ца ва лі ўда ла, мэ та 
да сяг ну тая.

Так бы ло і пас ля мо нас пек так-
ля «Анё лы Да ста еў ска га» Рус ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра Літ вы. Ін сцэ-

ні роў ку і па ста ноў ку па ма ты вах 

тво раў Фё да ра Да ста еў ска га зра-

бі ла Бі ру тэ Мар, яна ж сыг ра ла ўсіх 

пер са на жаў. Ге ро яў Бі ру тэ аб' яд-

ноў ва юць на зва ныя яшчэ Да ста-

еў скім па раст кі «ін ша га све ту» — 
здоль насць да ўся го ча ла ве ча га, 
най перш да спа га ды. На вы ні ко вым 
круг лым ста ле кры ты кі і за ці каў ле-
ныя гле да чы да лі са мую вы со кую 
ацэн ку гэ та му спек так лю.

Па хва лы, не су мнен на, за слу-
гоў вае і ра бо та вен гер ска га тэ ат-
ра пад наз вай «Іво на, прын цэ са 
Бур гунд ская». Не па кі нуў раў на-
душ ным гле да ча спек такль Рус кай 
тэ ат раль най шко лы з Та лі на «Боб 
ве дае». Гэ та цал кам пра нас, пра 
ка хан не і ся мей ныя каш тоў нас ці, 
умен не да ра ваць і па ку ты як веч ны 
змест жыц ця. Пра па ку ты ча ла ве-
чай ду шы га ва ры лі мо вай мас тац-
тва са сцэ ны і ар тыс ты тэ ат раль-
най сту дыі з Віль ню са ў па ста ноў цы 

чэ хаў ска га «Іва на ва». Ус пом ні ла ся 
з даў но пра чы та на га: «Га ра чая па-
клон ні ца твор час ці Бло ка, а мо жа, 
не толь кі твор час ці, ад ной чы на пі-
са ла яму ў рос па чы: «Я не ўмею 
жыць!» «А хто ўмее?» — ад ка заў 
ёй вя лі кі па эт».

Вось так і тут, вы хо дзіш з тэ ат ра 
і ду ма еш: ча му так за круч вае лё сы 
жыц цё, ка лі на са мрэч усё прос та? 
Але прос та — гэ та гля дзець збо ку, 
а пра жы ваць яго аказ ва ец ца вунь 
як скла да на, ча сам не вы нос на...

За слу жа на вы со кую ад зна ку 
кры ты кі атры маў спек такль «Опі-
ум» Цэнт ра ві зу аль ных вы ка наў чых 
мас тац тваў «Арт кар па рэйшн» з 
Мін ска. Ра бо та яшчэ ці ка вая тым, 
што яе ства ры лі пры пад трым цы 
гле да чоў. Гро шы на пра ект са бра-
лі з да па мо гай кра уд фан дын га вай 

плат фор мы uleі.by. Два га ды та му 
ў рам ках Між на род най дра ма тур-
гіч най ла ба ра то рыі і па вы ні ках ін-
тэр нэт-га ла са ван ня гле да чоў п'е са 
вый шла ў трой ку лі да раў. Лю дзі, 
што на зы ва ец ца, пра га ла са ва лі 
руб лём.

«Опі ум» — гэ та вель мі су час-
ны тэ атр, ка лі пуб лі цыс ты ка вы во-
дзіц ца на вы со кі мас тац кі ўзро вень. 
Дзея спек так ля ад бы ва ец ца ў пра-
він цый ным Ра га чо ве, не да лё ка ад 
укра ін скай мя жы. У «хру шчоў цы» 
па ву лі цы Ле ні на жы ве звы чай ная 
сям'я: ма ці і два сы ны. Сю жэт раз-
горт ва ец ца на фо не вя лі кіх эк ра наў, 
дзе дэ ман стру юц ца буд ні кра і ны: на 
па лях пра цу юць кам бай ны, і ў за се-
кі ссы па ец ца спе лае збож жа, стат кі 
ка роў па су цца на лу гах, на пра цу 
спя ша юц ца ба дзё рыя ра бо чыя і 

пад цяг ну тыя офіс ныя су пра цоў ні-
кі. А вось у іх, у Ка ва лен каў, усё 
не ла дзіц ца, і сям'я не мо жа звес ці 
кан цы з кан ца мі. Ма ці спра буе эка-
но міць на ўсім, але гэ та не да па ма-
гае. Ста рэй шы сын стра ціў ра бо ту 
і па ехаў на ём ні кам у зо ну ва ен на-
га кан флік ту ва Укра і ну. Ма лод шы 
рых ту ец ца па сту паць ва ўні вер сі-
тэт і з усіх сіл імк нец ца за ра біць 
на да ра гую пар фу му «Опі ум» для 
ка ха най дзяў чы ны. Пас ля зда чы 
іс пы таў да Анд рэя за хо дзіць Стас, 
хло пец з за бяс пе ча най сям'і. Хлоп-
цы вы пі ва юць і па чы на юць спра-
чац ца пра Дан бас. Кож ны мае сваё 
мер ка ван не і так го ра ча яго аба ра-
няе, што па чы на ец ца бой ка. У ней-
кі мо мант Анд рэй па дае і па мі рае. 
Вы хо дзіць, яшчэ ад на ах вя ра той 
вай ны..? Аб са лют на бес сэн соў ная 
ах вя ра і го ра для ма ці, якая з усіх 
сіл імк нец ца пра ду хі ліць гор шае і 
не мо жа. Рэ жы сёр ні бы прад стаў-
ляе нам аго ле ны нерв, фраг мент 
з жыц ця тут і ця пер, пра якое мы 
ні бы кры ху са ро ме ем ся га ва рыць. 
У кан цы за гі ну лы Анд рэй за ста ец ца 
ля жаць на зям лі, пры кры ты Ста сам 
штуч най зя лё най тра вой. Ён не ру-
ха ец ца, не вы хо дзіць на па клон, ён 
за ста ец ца жорст кім на па мі нам і да-
ко рам усім, хто вя дзе вай ну, у тым 
лі ку ідэа ла гіч ную.

Ка лі з па пя рэд ня га спек так ля 
гля дач вы хо дзіў з над звы чай цяж-
кім сэр цам, то «Пін ская шлях та» 
па да ры ла пэў ны ап ты мізм і, вя-
до ма, аса ло ду ад вы со ка га мас-
тац тва. На цы я наль ны ака дэ міч ны 
дра ма тыч ны тэ атр імя Ян кі Ку па-
лы ад кры ваў «Бе лую ве жу» і за-
даў ёй вы со кую план ку. Вя до мая 

са шко лы кла січ ная п'е са Ду ні на-
Мар цін ке ві ча атры ма ла но вае су-
час нае пра чы тан не. Хоць сю жэт 
яе за стаў ся ня змен ны: Грыш ка і 
Ма ры ся не мо гуць па жа ніц ца, бо іх 

баць кі па сва ры лі ся, на ват па бі лі ся 

з-за шля хец кіх ам бі цый. Раз гля-

даць спра ву пры яз джае ста на вы 

пры стаў Круч коў, які аб зі рае ўсіх ні-

бы тую ліп ку. Зна ка мі тае «Па пяць 

руб лёў штра фу тым, хто ба чы лі і не 

ба ра ні лі, і па тры руб лі штра фу тым, 

хто не ба чы лі і не маг лі ба ра ніць» 

даў но ста ла сім ва лам не спра вяд лі-

ва га пра ва суд дзя. Але ў вы ка нан-

ні Вік та ра Ма на е ва круч кат вор з 

па за мі ну ла га ста год дзя вы гля дае 

ну вель мі ж су час на і пра мно гае 

на гад вае. А яго поў ны воз даб ра 

пас ля су до ва га пра цэ су мож на 

ўспры маць як пом нік ка руп цыі ўсіх 

ча соў і на ро даў.

І яшчэ, у «Пін скай шлях це» Мі-

ка лая Пі ні гі на яск ра ва і ві да воч на 

ад соч ва ец ца лі нія на цы я наль най 

са ма свя до мас ці бе ла ру саў. Ка лі 

пры ні жа ная, амаль рас тап та ная 

пін ская шлях та па сту по ва ўстае з 

ка ле няў і ўзні мае штан дар свай го 

ро ду, за ла ад клі ка ец ца бур най ава-
цы яй. Тым, хто на ву чыц ца «людзь-
мі звац ца», пад сі лу пе ра маг чы ўся-
ля кія на ва лы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by


P.S. На цы ры мо ніі афі цый на-

га за крыц ця фес ты ва лю леп шым 
спек так лем сё лет няй «Бе лай ве жы» 
экс перт ны са вет на зваў «Скрып ку 
Рот шыль да» Мас коў ска га тэ ат ра 
юна га гле да ча.

ЖЫЦ ЦЁ І СЛЁ ЗЫ, І ЛЮ БОЎ
Су стрэ чы з са праўд ным мас тац твам па да рыў гле да чу ХХІІ Між на род ны тэ ат раль ны фес ты валь «Бе лая ве жа»

Фраг мент са спек так ля «Пін ская шлях та».

Пунк там збо ру ўжо тра ды-
цый на быў вы бра ны Кур ган 
сла вы, ад куль шмат кі ла-

мет ро вая ка ло на ў су пра ва-

джэн ні спец пад раз дзя лен ня 

да рож на-па труль най служ бы 

«Стра ла» УДАІ МУС ру шы-

ла ў бок Па ла ца спор ту, дзе 

пра хо дзі лі асноў ныя ме ра-

пры ем ствы. Пры ня лі ўдзел 

у ма са вым мо та па ра дзе 

па моч нік Прэ зі дэн та па на-

цы я наль най бяс пе цы Вік тар 

Лу ка шэн ка, мі ністр унут ра-

ных спраў Ігар Шу не віч і на-

чаль нік УДАІ МУС Дзміт рый 

Кар зюк.

— Мо та се зон 2017 го да, 

я лі чу, прай шоў доб ра. Бы лі 

ню ан сы, звя за ныя з ДТЗ, бо 

ёсць пэў ная коль касць не-

дыс цып лі на ва ных бай ке раў 

і ма та цык ліс таў, на жаль. 

Ад нак мы на зі ра ем па зі тыў-

ную ста тыс ты ку. Ма та цык-

ліс ты і бай ке ры ста лі больш 

дыс цып лі на ва ны мі і больш 

па важ лі ва ста вяц ца да ПДР 

і да ін шых удзель ні каў да-

рож на га ру ху, та му пэў ны 

ап ты мізм у гэ тым пы тан ні 

пры сут ні чае, — ад зна чыў 

Ігар Шу не віч.

Гас цей свя та ві таў аса-
біс та стар шы ня Мін гар вы-
кан ка ма Анд рэй Шо рац, які 

за ўва жыў, што го рад пад-
трым лі вае ме ра пры ем ства, 
бо яно на бы вае ўсё больш 
ся мей ны ха рак тар. Кі раў нік 
ста ліч най вер ты ка лі вы ка заў 
над зею, што на на ступ ны год 
свя та збя рэ яшчэ боль шую 
коль касць лю дзей. Ад нак 

скар дзіц ца на ад сут насць ці-

ка вас ці да па дзеі і ў гэ тым го-

дзе не пры хо дзі ла ся. Ня гле-

дзя чы на не за над та цёп лы 

пра гноз на двор'я, у цэнт ры 

ста лі цы са бра лі ся дзя сят кі 

ты сяч ча ла век. Пры чым мно-

гія на ват ні ко лі не ся дзе лі на 

«жа лез ных ко нях», не ка жу-

чы ўжо пра тое, каб быць іх 

ула даль ні ка мі.

Знач ную част ку аў ды-

то рыі, як і на ін шых свя тах, 

скла лі сем'і з дзець мі. Каб 

ад на вед ван ня ме ра пры-

ем ства за ста лі ся не толь кі 

па зі тыў ныя ўспа мі ны, але і 

ка рыс ныя ве ды, ані ма та ры ў 

вя сё лых кас цю мах, на прык-

лад гі ганц ка га свят ла фо ра, 

за пра ша лі на ін тэр ак тыў ную 

пля цоў ку дзі ця чай бяс пе кі, 

дзе вы сту па лі ін спек та ры 

да рож на га ру ху.

Са мая вя лі кая чар га са-

бра ла ся там, дзе пра па ноў-

ва лі бяс плат на пра ка ціць на 

ма та цык лах. Усё бяс печ на: 

кру гі не вя лі кія, хут касць уме-
ра ная, на кож ным па са жы ры 
шлем. У чар зе зна ё мім ся з 
Але най і яе шас ці га до вым 
сы нам Ар цём кам.

— Я яму пра па ноў ва ла: 
пай шлі, я та бе са лод кую ва ту 
куп лю, ша рык, што за хо чаш. 
А ён і ні бліз ка! Як па ка таў ся 
мі ну лы раз, цэ лы год пра гэ та 
ма рыў, — усмі ха ец ца Але на.

Сам Ар цём на пру жа на 
со чыць за тым, як ез дзяць 
ін шыя. Да стар ту — ні сло-
ва. За тое по тым хлоп чы ка не 
спы ніць: «Ма ма, клас! Я ця-
пер дак лад на вы ра шыў: ка лі 
вы рас ту, бу ду бай ке рам!»

Але пер ша клас ні ку да 
мо ман ту, ка лі ма ра змо жа 
ажыц ця віц ца, трэ ба па ча-
каць яшчэ ка ля дзя сят ка га-
доў, а вось да рос лым вы паў 
рэ аль ны шанц да лу чыц ца да 
мо та ру ху ў той жа дзень. Ах-
вот ныя маг лі па спра ба ваць 
здаць на пра вы ка тэ го рыі А1 
тут жа на свя це. Ад нак, як 
па ка за ла прак ты ка, спра віц-
ца з хва ля ван нем змог на ват 
да лё ка не кож ны дру гі.

— Та кая ад каз насць, ка-
лі на ця бе гля дзяць дзя сят кі 
ва чэй. Не атры ма ла ся. Ну, 
ні чо га, пай ду лепш кан цэрт 
па слу хаю. А па пра вы аба-
вяз ко ва вяр ну ся. Спа дзя ю ся, 
у на ступ ным го дзе су стрэ-
нем ся ўжо на па ра дзе, — 
па дзя ліў ся пла на мі злёг ку 
збян тэ жа ны Аляк сандр.

У цэ лым, каб хоць на хві-
лі ну ад чуць ся бе бай ке рам, 

мож на бы ло на ват не са-
дзіц ца за руль, — да стат ко-
ва бы ло зра біць зды мак по-
бач з хвац кім ма та цык лам. 
На пэў на, та кой коль кас ці 
ўспы шак гэ тыя двух ко ла выя 
транс парт ныя срод кі не ба-
чы лі ні ко лі!

— Бо жа, які вы браць? 
Я ха чу са мы ма гут ны!

— Па ча кай це, дай це я 
ва ла сы пры ча шу і па ма дай 
пад фар бу ю ся — трэ ба ж ад-
па вя даць та ко му пры га жу-
ну, — вы бі ра ю чы фон для фо-
та, ве се ла пе ра га вор ва юц ца 
ма ла дзень кія дзяў ча ты.

І іх мож на зра зу мець: ма-
та цык лы «са бра лі ся» тут 
са праў ды на лю бы густ, ад 
рэт ра-ўзо раў да апош ніх ма-
дэ ляў гэ та га го да ад куль та-
вай фір мы Hаrlеу-Dаvіdsоn, 
пры пад трым цы якой бы ло 
ар га ні за ва на ме ра пры ем-
ства. Ад нак ад на спра ва 
ўба чыць іх мір на пры пар ка-
ва ны мі, быц цам бы «ўтай-
ма ва ны мі», і зу сім ін шая — 
па гля дзець на іх дзі кую моц 
пад час скла да ных тру каў. 
Ама та ры ві до ві шчаў атры-

ма лі вы дат ную маг чы масць 
«па ка зы таць са бе нер вы», 

на зі ра ю чы за дрыфт-шоу, у 
якім пры ня лі ўдзел як спар-
тыў ныя ма та цык лы, так і аў-

та ма бі лі. Пад час боль шас ці 
тру каў асаб лі ва ўраж лі выя 

на ват за кры ва лі во чы ру ка мі. 
Ча го вар ты толь кі адзін эле-
мент, калі ма та цыкл з дзі кім 

ро вам ста вяць на дыб кі!

Уся го ў Бе ла ру сі за рэ гіст-
ра ва на больш за 415 ты сяч 
адзі нак мо та транс пар ту, 
ад нак на зваць бай ке ра-
мі ўсіх ула даль ні каў нель-
га — 70% тэх ні кі ай чын най 
вы твор час ці, у тым лі ку той, 
якая бы ла вы раб ле ная яшчэ 
ў са вец кія ча сы. Пры гэ тым 
коль касць са праўд ных ама-
та раў двух ко ла ва га транс-
пар ту з кож ным го дам ста-
но віц ца ўсё боль шай. Вы со-
кі ўзро вень ці ка вас ці з бо ку 
за меж ні каў да за крыц ця мо-
та се зо на ў Мін ску, якое ўжо 
ўне се на ў спіс што га до вых 

афі цый ных ме ра пры ем стваў 
Hаrlеу-Dаvіdsоn, вы клі ка ны 
ў тым лі ку і бяз ві за вым рэ-
жы мам, які для ўдзель ні каў 
ме ра пры ем ства быў па доў-
жа ны да ся мі дзён. Як рас ка-
за ла гос ця з Вя лі ка бры та ніі 

Джуль е та Ату ол, у Бе ла ру сі 
яна ўпер шы ню, ад нак з ра-

дас цю вер нец ца сю ды, каб 
зноў да лу чыц ца да та кой 
маш таб най па дзеі. Больш за 
ўсё здзі віў дзяў чы ну пра ва-
ба ко вы рух, да яко га, ад нак, 
мож на хут ка пры ста са вац ца, 
ка лі быць уваж лі вым і па ва-
жаць усіх удзель ні каў ру ху.

На пра ця гу ўся го дня ў 
цэнт ры Мін ска гу ча ла рок-
му зы ка ў вы ка нан ні Дзядзь-
кі Ва ні, гур та J:МОРС, Прэ-
зі дэнц ка га ар кест ра Бе ла-
ру сі, шат ланд ска га гур та 
Nаzаrеth.

За вяр шы ла ся ме ра пры-
ем ства свя точ ным са лю там. 
Па куль на двор'е ў Бе ла ру сі 
да зва ляе вы яз джаць на да-
ро гу на ма та цык лах, ад нак у 
хут кім ча се ўсё ж прый дзец-
ца раз ві тац ца з «жа лез ны мі 
конь мі» да кра са ві ка.

Да р'я КАС КО. 
kаskо@zvіаzdа.bу
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Бе лая ве жа — 2017Бе лая ве жа — 2017  

З вет ры кам!З вет ры кам!  

«КА ЛІ ВЫ РАС ТУ, БУ ДУ... БАЙ КЕ РАМ!»
Як у Мін ску прай шло за крыц цё мо та се зо на

Не па спе ла ста лі ца ады сці ад маш таб на га свят ка ван ня 
Дня го ра да, як на зме ну яму прый шла не менш гуч ная, 
у пра мым сэн се, па дзея — H.О.G. Rаllу Mіnsk. Для та го 
каб афі цый на за вяр шыць се зон, у Мінск з'е ха лі ся ма-
та цык ліс ты з 15 кра ін, а ў мо та па ра дзе пры ня лі ўдзел 
больш за сем ты сяч ча ла век.
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