
23 ліпеня 2019 г. ЛЮСТЭРКА 15
Спорт-таймСпорт-тайм

«ЗА ЛА ТЫ» КІ ДОК
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пе ра мо гу Тац ця ны Ха ла до віч і ін шыя вы ні кі бе ла ру саў на 

між на род ных тур ні рах.

1. Тац ця на Ха ла до віч за ва я ва ла за ла тую ўзна га ро ду на эта пе 

«Брыль ян та вай лі гі» ў Лон да не. Бе ла рус ка ў сва ёй най лепшай 
спро бе кі ну ла кап'ё на 66 м 10 см. Дру гое мес ца за ня ла Кел сі-Лі Бар бер 
з Аў стра ліі — 65 м 85 см, а брон за вым пры зё рам ста ла нем ка Крыс цін 
Ху сонг — 65 м 73 см. У бе гу на 100 м з бар' е ра мі з най леп шым вы ні кам се-
зо на ў све це пе ра маг ла прад стаў ні ца Ямай кі Да ні эль Уіль ямс — 12,32 сек. 
Бе ла рус ка Эль ві ра Гер ман за ня ла сё мае мес ца — 13,02 сек.

2. Бе ла рус кія лёг ка ат ле ты за ва я ва лі два за ла тыя і два ся рэб ра-

ныя ме да лі на юні ёр скім чэм пі я на це Еў ро пы (U-20) у Шве цыі. 

За ла тыя ўзна га ро ды за ва я ва лі Мі кі та Ка ля да ў ха дзе на 10 км і Алег 
Та ма шэ віч у штур хан ні яд ра. У эс та фе це 4х400 м бе ла рус кі Ка ця ры на 
Жы ва ева, Астэ рыя Лі май, Ва лян ці на Чым бар і Алі на Луч ша ва за ва я ва-
лі ся рэб ра ны ме даль і аб на ві лі на цы я наль ны юні ёр скі рэ корд на гэ тай 
дыс тан цыі. У сек та ры для трай но га скач ка дру гое мес ца ўзяў Марк 
Ма жэй ка — 16 м 22 см.

У ме даль ным за лі ку збор ная Бе ла ру сі за ня ла на чэм пі я на це дзя-
вя тае мес ца, па дзя ліў шы яго з ат ле та мі са Шве цыі. Пе ра маг лі спарт-
сме ны з Вя лі ка бры та ніі — шэсць за ла тых, тры ся рэб ра ныя і шэсць 
брон за вых уз на га род.

3. Збор ная Бе ла ру сі па пляж ным фут бо ле атры ма ла дзве пе-

ра мо гі на стар це ква лі фі ка цый на га тур ні ру чэм пі я на ту све ту 

ў Маск ве. Спа чат ку на шы фут ба ліс ты ака за лі ся мац ней шыя за тур-
каў — 6:3, а ў мат чы 2-га ту ра па пя рэд няй гру пы Е вый гра лі ў лі тоў цаў 
у се рыі пас ля мат ча вых пе наль ці. У па ня дзе лак бе ла ру сы за вяр шы лі 
пер шы этап гуль нёй са збор най Швей ца рыі.

На га да ем, у еў ра пей скай ква лі фі ка цыі пры ма юць удзел 19 ка ман-
даў. Па вы ні ках пер ша га гру па во га эта пу ў плэй-оф вый дуць па тры 
ка ман ды з кож най гру пы, а так са ма най леп шая збор ная з тых, што за-
ня лі чац вёр тыя мес цы. Пе ра мож цы мат чаў 1/8 фі на лу пра вя дуць дру гі 
гру па вы этап, пас ля яко га па дзве най леп шыя дру жы ны атры ма юць 
пра мыя пу цёў кі ў фі наль ную ста дыю су свет на га пер шын ства, а яшчэ 
адзін про пуск ра зы гра юць ка ман ды, якія за ня лі трэ ція мес цы на дру гім 
гру па вым эта пе. Тур нір у Маск ве за вер шыц ца 27 лі пе ня.

4. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва лі ча ты ры за ла тыя ўзна га ро ды 

на спа бор ніц твах па тры ят ло не Аlfа-Bаnk Mіnsk Trіаthlоn. 
Чэм пі ё нам на дыс тан цыі 1/4 Іrоnmаn (1 км пла ван не, 45 км ве ла гон ка, 
10 км бег) стаў бе ла рус Аляк сандр Ва сі ле віч з ка ман ды «Аль фа-Банк 
Sуnеsіs», які вы дат ка ваў на тра се 1 га дзі ну 50 хві лін. У трой ку так са ма 
ўвай шлі два ра сій скія ат ле ты. Най леп шай ся род дзяў чат ста ла бе ла рус-
ка Ган на Мак сі ма ва, якая пе ра адо ле ла дыс тан цыю за 2 га дзі ны 8 хві лін. 
Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі 1/8 Іrоnmаn (0,5 км пла ван не, 22 км ве ла гон-
ка, 5 км бег) за няў бе ла рус Ці хан Шча мя лёў, які па ка заў вы нік 1 га дзі на 
2 хві лі ны. Ся род дзяў чат са май хут кай бы ла так са ма бе ла рус ка Тац ця-
на Лук ша — 1 га дзі на 8 хві лін. Усе ўдзель ні кі не за леж на ад вы ні ку на 
фі ні шы атры ма лі ме да лі. Як ад зна чы лі ар га ні за та ры, гон ка Аlfа-Bаnk 
Mіnsk Trіаthlоn ста ла ад ным з са мых маш таб ных спар тыў ных ме ра пры-
ем стваў, на тур нір пры еха лі спарт сме ны з трох кан ты нен таў.

Пад час спа бор ніц тваў так са ма прай шла дзі ця чая гон ка TrіKіds. Дзе-
ці ад 6 да 10 га доў пе ра адо ле лі ад рэ зак у 500 м, а школь ні кі ад 11 да 
13 га доў пра плы лі 100 м і пра бег лі 1 км. Ся род юных удзель ні каў бы лі 
і дзе ці з аў тыз мам: на пра ця гу на ву чаль на га го да іх ву чы лі пла ваць 
і рых та ва лі да скла да най гон кі. Кі раў ні ком ін клю зіў на га пра ек та і га-
лоў ным трэ не рам вы сту пі ла двух ра зо вы алім пій скі пры зёр па пла ван ні 
Аляк санд ра Ге ра сі ме ня.

5. Згу ля ны мат чы 16-га ту ра чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле 

ў эліт ным ды ві зі ё не. «РЦАР БДУ» са сту піў «Слуц ку» — 0:1, 
«Нё ман» і «Го мель» згу ля лі ўні чыю — 1:1, «Ві цебск» з та кім жа лі кам 
згу ляў з «Мінск ам», «Га ра дзея» са сту пі ла «Іс ла чы» — 1:2, «Ды на ма» 
(Брэст) пе рай гра ла «Тар пе да»-Бе лАЗ — 4:1.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Яно і не дзі ва, брэсц кая пуб лі ка, 
вы ха ва ная за дзе ся ці год дзі фес-
ты ва лем «Бе лая ве жа», не пра пус-
кае па дзей у тэ ат раль ным жыц ці. 
А тое, што «Ра дзі ва «Пру док» — 
па дзея, ду маю, ні хто спра чац ца не 
бу дзе. Ня ма па трэ бы пад ра бяз на 
пі саць пра са му па ста ноў ку, гэ та 
бы ло зроб ле на ка ле га мі ў на шай 
га зе це пас ля прэм' е ры. Ці ка ва бу-
дзе, як на шы гле да чы ўспры ня лі 
сцэ ніч нае ўва саб лен не «Дзён ні ка» 
Анд рэя Гор ва та. Пра гэ та, да рэ чы, 
га ва ры лі рэ жы сёр і ак цё ры спек-
так ля пад час прэс-кан фе рэн цыі. 
Яны ка за лі, што асаб лі ва хва лю-
юц ца, ка лі вы сту па юць у пра він-
цыі, бо тут, мож на ска заць, жы вуць 
пра та ты пы іх ге ро яў. Хоць Брэст, 
вар та за ўва жыць, не та кая ўжо і 
пра він цыя, усё-та кі Еў ра са юз за 
пло там, ма ец ца на ўва зе па меж-
ная ага ро джа. А вы ка наў ца мно гіх 
ро ляў у гэ тым спек так лі Свят ла на 
Ані кей дык на огул на зва ла наш 
го рад «гэт кай тай най куль тур най 
ста лі цай кра і ны». Вя до ма, пэў ны 
аванс у ацэн цы куль тур на га па тэн-
цы я лу і жыц ця го ра да ёсць, але ж 
пры ем на. Ра ней да во дзі ла ся чуць, 
на прык лад, што Брэст — край не-
па ло ха ных міль я не раў. Праў да, 
бы ло гэ та даў но, у са вец кія ча сы, 
і меў ся на ўва зе па меж ны ста тус 
са ма га за ход ня га го ра да Са вец ка-
га Са ю за. Апош нім, да рэ чы, мно гія 
спра ба ва лі тлу ма чыць ніз кі пра-
цэнт ужы ван ня бе ла рус кай мо вы ў 
га рад скім ася род ку. Мес тач ко выя 
біз нес ме ны і ця пер не спя ша юц ца 
свае ка вяр ні на зы ваць па-бе ла рус-
ку. На пе ша ход най Са вец кай якіх 
хо чаш на зваў су стрэ неш, а каб бе-
ла рус кую — трэ ба па шу каць. Ды 
гэ та так, да сло ва...

Але ж ёсць ці ка васць да мас-
тац тва на род най мо ве, ка лі не 
ха пі ла квіт коў усім ах вот ным. 
Апош няе аб умоў ле на яшчэ і фар-
ма там па ста ноў кі. Яна прай шла 
на сцэ не Вя лі кай за лы Брэсц ка га 
ака дэ міч на га тэ ат ра дра мы. Тут 
жа раз мяс ці лі ся і гле да чы, крэс лы 
для якіх рас ста ві лі па пе ры мет ры 
пля цоў кі. Ад сут насць мя жы па між 
сцэ най і гля дзель най за лай на дае 
асаб лі вую ка мер насць, да зва ляе 
кож на му ад чуць ся бе част кай та го, 

што ад бы ва ец ца. Бо, як вя до ма, 
боль шасць з нас — га ра джа не ў 
пер шым па ка лен ні, і ў ду шы кож-
на га ёсць свой «Пру док». Я за ўва-
жы ла, як за гэ тыя не каль кі дзён, 
што прай шлі пас ля спек так ля, па-
спе ла тром-ча ты ром ча ла ве кам 
на га даць пра іх «аса біс ты Пру-
док». Ну вось за яз джа еш на вы-
хад ныя ў свой вяс ко вы дач ны дом 
і най перш на кі роў ва еш ся ў склеп 
з ва рэн нем, якое бы ло зва ра на 
ў га рад ской ква тэ ры. А су сед ка 
з-за пло та: «Што ня сеш?» Дру гая 
су сед ка ўжо па спе ла па ці ка віц ца, 
ча му мы не ўсе пры еха лі, а толь кі 
ўтрох. І ў гэ тым пра яў ля ец ца га-
лоў ней шы за кон вяс ко ва га жыц ця: 
тут усе адно ад на му па трэб ныя. 
У га рад ской ква тэ ры ж ты хоць па-
мры за сця ной, ні хто з су се дзяў і 
за ме сяц не па ці ка віц ца.

Усё гэ та як най лепш пе ра да-
дзе на і ў кні зе Анд рэя Гор ва та, і ў 
спек так лі Ра ма на Па да ля кі. Вось 
як вы ка заў ся сам рэ жы сёр пас ля 
па ка зу: «Больш за год та му, ка-
лі ства рэн не спек так ля па кні зе 
Анд рэя Гор ва та толь кі па чы на-
ла ся, ні хто з нас на ват не ма рыў 
аб гуч ным пос пе ху і анш ла гах у 
за лах — мы прос та ра бі лі сваю 
спра ву, якой лі та раль на жы лі і ды-
ха лі. На тхняль ная гіс то рыя на ша га 
сяб ра і бы ло га ка ле гі, жа дан не пе-
ра ка заць і рас крыць глы бо кі сэнс 
пер ша кры ні цы вы раз ны мі срод ка-
мі тэ ат ра ў спа лу чэн ні з пад трым-

кай парт нё раў velcom/А1 сін тэ за-
ва ла ся ў вы нік, якім мы са праў ды 
га на рым ся і які ра ды прад ста віць 
у бе ла рус кіх га ра дах. Шчы ра дзя-
кую брэсц кім гле да чам, што сё лет-
няе твор чае па да рож жа спек так ля 
«Ра дзі ва «Пру док» па ча ло ся на та-
кой цёп лай но це».

На цёп лай но це, гэ та пра віль-
на. Але пад час па ка зу ад чу ва ла ся 
пэў ная стры ма насць, на ват не ка-
то рае на пру жан не ся род гле да-
чоў. І толь кі по тым, ка лі вы хо дзі лі 
з за лы, мно гія да лі во лю ўлас ным 
усмеш кам. У пра цэ се па ка зу, ві-
даць, ду ма лі, ус па мі на лі. А ся род 
пер шых гля дац кіх вод гу каў да вя-
ло ся па чуць не ад ной чы: «Трэ ба 
па чы таць кні гу». Са праў ды трэ-
ба — та му, хто яшчэ не чы таў. Бо 
ў спек так лі за дзей ні ча ны асоб ныя 
фраг мен ты тво ра, а іх, ці ка вых, на-
са мрэч вель мі мно га: і смеш ных, і 
дра ма тыч ных, і фі ла соф скіх. Ну 
вось, на прык лад: «У вёс ках ёсць 
ста рэнь кія ба бу лі, якія да гля да юць 
сва іх са ра ка га до вых сы ноў. Мы-
юць ім тру сы, ва раць ес ці. Сы ны 
б'юць іх і пра пі ва юць пен сіі...» І гэ та 
ад на з рэа лій, пры кла ды, на жаль, 
мож на знай сці ледзь не ў кож ным 
сель са ве це. Або: «Праз ад но не-
асця рож нае сло ва ў ін тэр нэ це мо-
жа не спаць чы ясь ці ма ці». Аку рат 
пра ця пе раш няе ін фар ма цый нае 
жыц цё. Гэ та з кні гі. А спек такль 
су меў пе ра даць га лоў нае па чуц цё 
тво ра: з яго па ты хае лю боўю да 
ма лень ка га ку точ ка на зям лі, ад-
куль пра рас та юць ка ра ні кож на га 
з нас. У спек так лі ёсць мно га пра-
ніз лі вых мо ман таў, якія здоль ныя 
пра нік нуць у ду шу. І па чы на еш ра-
зу мець, ча му трэ ба са дзіць буль бу 
і вы рошч ваць ка бач кі на ўлас ным 
ка вал ку зям лі і ўма цоў ваць вок ны 
дзе да вай ха ты, якія з ча сам пе ра-
тво рац ца ў кас міч ны пыл.

Свят ла на Ані кей ка за ла на 
прэс-кан фе рэн цыі, што, пра цу ю-
чы над ро ля мі, яна ба я ла ся, каб 
не стра ціць не па срэд насць, шчы-
расць сва іх ге ро яў. Не стра ці ла. 
Асаб лі ва, на мой по гляд, акт ры се 
ўда ла ся апош няя ге ра і ня, ста рая 
ба буль ка, якая не хо ча ехаць у дом 
са ста рэ лых. Акт ры са па каз вае яе 
шчым лі ва і пра нік нё на, з лю боўю, 
амаль з над ры вам. А ўвесь спек-
такль з яго дзя сят ка мі му зыч ных 
трэ каў, кас міч най ры то ры кай, ці ка-
вай сцэ наг ра фі яй і ары гі наль ны мі 
кас цю ма мі скі ра ва ны на лю боў да 
лю дзей. Якія жы вуць «у ма лень кіх 
ха тах на ўскрай ку су све таў».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ра дзі ва «Пру док» — у пра він цыіРа дзі ва «Пру док» — у пра він цыі

МА ЛЕНЬ КІЯ ХА ТЫ 
НА ЎСКРАЙ КУ СУ СВЕ ТАЎ
Гаст роль ны тур ку па лаў цаў «Па лес кія хро ні кі» 

па чаў ся з Брэс та
У Брэс це з анш ла гам прай шлі дзве па ста ноў кі спек так ля 

«Ра дзі ва «Пру док» На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра 

імя Ян кі Ку па лы. І гэ та ста ла па чат кам уні каль на га 

гаст роль на га ту ру «Па лес кія хро ні кі», які на ла джа ны 

пры пад трым цы кам па ніі velcom/А1. Да лей спек такль 

па ехаў у Пінск, Ка лін ка ві чы, Го мель. У Брэс це, што ці ка ва, 

бі ле ты рас ку пі лі не дзе за два дні.

Ра ман ПА ДА ЛЯ КА.

Фраг мент спек так ля.


