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1705 год — на ра дзі ла ся Фран-

ціш ка Уршу ля Ра дзі віл, 

пісь мен ні ца, дра ма тург. З ро ду Віш ня-

вец кіх, бы ла жон кай Мі ха і ла Ка зі мі ра Ра-

дзі ві ла Ры бань кі. Лі чы ла ся са май аду ка-

ва най жан чы най свай го ча су. З 1725-га 

жы ла ў Ня сві жы, па яе іні цы я ты ве за сна ва ны па ла ца вы 

Ня свіж скі тэ атр Ра дзі ві лаў. Для яго яна на пі са ла 16 дра-

ма тыч ных тво раў і опер ных ліб рэ та, пе ра кла да ла тво ры 

Маль е ра і Валь тэ ра. 

1895 год — на ра дзіў ся Ва сіль Сяр ге е віч Мо ла-

каў, во е на чаль нік, удзель нік вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя-

лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1934), 

ге не рал-ма ёр авія цыі (1940). У Вя лі кую Ай чын ную ва я ваў 

на За ход нім і 3-м Бе ла рус кім фран тах, ка ман дзір авія-

ды ві зіі нач ных бам бар дзі роў шчы каў, якая ўдзель ні ча ла 

ў вы зва лен ні Бе ла ру сі.

1955 год — на ра дзіў ся Ры гор Аляк се е віч Ва сі ле віч, 

бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч, ву чо ны-пра ва-

знаў ца, док тар юры дыч ных на вук (1994), пра фе сар (1996), 

за слу жа ны юрыст Бе ла ру сі (1994). Пра ца ваў у Сак ра та ры я це 

Вяр хоў на га Са ве та Бе ла ру сі, быў стар шы нёй Кан сты ту-

 цый на га су да Бе ла ру сі, ге не раль ным пра ку ро рам Бе ла ру сі. 

Браў удзел у рас пра цоў цы Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь (1994). Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах тэ о рыі 

дзяр жа вы і пра ва, кан сты ту цый на га і пра цоў на га пра ва, 

ар га ні за цыі ра бо ты дзяр жаў на га апа ра ту, пра ва во га ста-

ту су асо бы, уза е ма ад но сін ча ла ве ка і дзяр жа вы.

1995 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ «Аб ас но-

вах дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня знеш не эка на міч най дзей-

нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

1895 год — бра ты Люм' ер у лі-

ён скім бю ро па тэн таў за-

рэ гіст ра ва лі вы на ход ніц тва — апа рат 

для атры ман-

ня ма люн ка, 

які ру ха ец ца. 

Яны на зва лі сваё ад крыц цё 

«сі не ма тог ра фам».

1915 год — на ра дзі ла-

ся Лі дзія Мі ка ла-

еў на Смір но ва, ра сій ская кі на акт ры са, на род ная ар тыст-

ка СССР (1974). З 1945-га пра ца ва ла ў Тэ ат ры-сту дыі 

кі на ак цё ра ў Маск ве. Ства ры ла ха рак тэр ныя і ка ме дый-

ныя воб ра зы ў кі но. Ся род ро ляў у бе ла рус кіх філь мах: 

Ма рыя Сця па наў на («Но вы дом»), На сця («Па га во рым, 

брат»), Алім пі я да («Фа кір на га дзі ну»). Лаў рэ ат Ста лін-

скай прэ міі (1951).

1945 
год — у ноч з 13 на 14 лю та га са юз ная 

анг ла-аме ры кан ская авія цыя здзейс ні ла 

ма сі ра ва ную бам бар дзі роў ку Дрэз дэ на. У вы ні ку на лё таў 

за гі ну ла не менш за 60 ты сяч га ра джан і бе жан цаў, быў 

раз бу ра ны гіс та рыч ны цэнтр го ра да.

1960 
год — у пус ты ні Та нез руфт у цэнт раль най 

част цы Са ха ры быў ажыц цёў ле ны вы бух 

пер шай фран цуз скай атам най пры ла ды.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Віктара, Івана, 
Кіра, Клаўдзія, Мікіты, 
Нікіфара.

К. Арлеты, Катарыны, 
Рыгора, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.34 18.13 9.39

Вi цебск — 8.28 18.00 9.32

Ма гi лёў — 8.25 18.03 9.38

Го мель — 8.17 18.04 9.47

Гродна — 8.49 18.29 9.40

Брэст — 8.46 18.34 9.48

Месяц
Поўня 9 лютага.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ

Усе лю дзі дзе ляц ца на 

дзве ка тэ го рыі: тыя, якія 

лі чаць, што не па трэб ныя 

рэ чы трэ ба вы кі даць, 

і тыя, якія лі чаць, што іх не 

трэ ба куп ляць.

Ра на ці поз на, але ў жыц-

ці на ды хо дзіць та кі мо мант, 

ка лі ўжо поз на...

Жан чы ны та кія хіт рыя, 

што бу дуць ля жаць у ця-

бе на гру дзях і пы тац ца: 

«Да ра гі, а ты мне здрадж-

ваў?» І ча ка юць, ка лі 

тваё сэр ца пач не біц ца 

хут чэй.

Ка лі па між людзь мі ёсць 

хі мія, ім не да вя дзец ца тра-

ціць гро шы на пар фуму.

А ча го скле ро зу ба яц-

ца? Кож ны дзень бу дзеш 

зна ё міц ца з ці ка вай жан-

чы най, якая ра ні цай ля-

жыць ка ля ця бе ў лож ку.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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«Афі цэр і шпі ён» паў та рае 

ўлю бё ны Па лан скі ма тыў са мот-

на га ча ла ве ка ў ва ро жым ася-

род дзі, што, на пэў на, у якас ці 

ад люст ра ван ня пры ват ных пе-

ра жы ван няў гна на га рэ жы сё-

ра да сяг нуў куль мі на цыі як раз 

у «Пі я ніс це», дзе яго га лоў ны 

ге рой поль скі яў рэй Ула дзі слаў 

Шпіль ман сыг раў на пі я ні на на 

ру і нах Вар ша вы, бы на ру і нах 

жыц ця. Ад сыл ка да гэ тай сцэ-

ны ёсць і ў «Афі цэ ры», адзі нае 

што на пі я ні на тут іг рае не сам 

пры гне ча ны яў рэй, а яго аба-

рон ца фран цуз, які праз сваю прын-

цы по васць так са ма трап ляе пад аст-

ра кізм.

Дык вось га вор ка пра зна ка мі тую 

спра ву Аль фрэ да Дрэй фу са — ка пі та-

на фран цуз скай ар міі, яў рэя па вод ле 

на цы я наль нас ці, яко га па лі па вых до ка-

зах аб ві на ва ці лі ў шпі я на жы на ка рысць 

Гер ма ніі, пуб ліч на па зба ві лі во ін скіх рэ-

га лій і ад пра ві лі ў тур му, пры чым та кую, 

дзе ён ні з кім не змог бы пе ра кі нуц ца 

сло вам. З гіс то рыі мы ве да ем, што аб ві-

на вач ван не Дрэй фу са вы лі ла ся ў да во лі 

жорст кае і цем ра шаль скае су праць -

ста ян не па між аба рон ца мі спра вяд лі вас-

ці і ад кры та ан ты се міц кім гра мад ствам, 

дзе меў мес ца, на прык лад, за ступ ніц кі, 

ад ра са ва ны прэ зі дэн ту Фран цыі ар ты-

кул Эмі ля За ля «Я аб ві на вач ваю», за 

які пісь мен нік быў асу джа ны і ў вы ні ку 

збег з кра і ны.

Ра ман Па лан скі вы ка рыс таў у 

якас ці асно вы ра ман Ро бер та Ха ры-

са і ўзяў ся ме та дыч на і пас ля доў на, у 

дак лад на ўва соб ле ных ан ту ра жах, з 

дых тоў най ра бо тай з кас цю ма мі і пе-

ра да чай на леж на га ду ху ча су, крок за 

кро кам па каз ваць тыя па дзеі. Фільм 

па чы на ец ца з пры ні жаль най цы ры мо-

ніі пуб ліч на га раз лом ван ня афі цэр скай 

шпа гі ў знак па збаў лен ня Аль фрэ да 

Дрэй фу са зван ня, дзе мы ўпер шы ню 

ба чым Ма ры-Жор жа Пі ка ра — так са-

ма ад кры та га ан ты се мі та, які тым не 

менш сыг рае клю ча вую ро лю ў вяр-

тан ні яў рэю доб ра га імя.

Праз Пі ка ра — яго іг рае Жан Дзю-

жар дэн, што цу доў на па ды хо дзіць да 

ро ляў, у якіх трэ ба па ка заць ледзь не 

пры ро джа ную вы са ка род насць — мы 

ад соч ва ем усю гіс то рыю, зрэш ты, сам 

асу джа ны ўсё роў на ся дзіць у тур ме і 

ні з кім не раз маў ляе, та му га лоў ным 

ге ро ем вы сту пае ўмоў на. За ўдзел у 

спра ве Дрэй фу са Пі кар атрым лі вае 

па вы шэн не і на но вай па са дзе вы яў-

ляе ня слуш насць до ка заў ві на ва тас ці 

ка пі та на, та му як сум лен ны ча ла век 

дак лад вае пра гэ та ге не ра лам, але іх 

спа га ды не су стра кае.

Спра ва Дрэй фу са тра ды цый на вы-

сту пае для нас вы крыц цём ан ты се мі-

тыз му — вя до ма ж, Ра ман Па лан скі 

не да рэм на вяр та ец ца да тых па дзей і 

апроч на мё ку на ся бе са мо га на мя кае 

на су час насць у цэ лым, а не ён адзі ны 

апош нім ча сам вы сту пае з за ява мі — 

«Афі цэ ра» мож на ўспры маць ме на ві та 

як за яву — пра чар го вае раз рас тан не 

не цяр пі мас ці ў гра мад стве.

Але ўсё ж не прос та ан ты се мі тызм 

вы кры вае «Афі цэр і шпі ён», а драб на ту 

ду шы, якая да зва ляе ўлас ным по гля-

дам уплы ваць на аб' ек тыў насць 

і пе ра тва рац ца ў прад узя тасць 

(што пра яў ля ец ца да лё ка не 

толь кі ў ан ты се міц кіх на стро-

ях, але і, на прык лад, у гіс то рыі 

з па про камі До наль да Трам па 

за сек сісц кія вы каз ван ні пад-

час яго прэ зі дэнц кай кам па ніі). 

Кар ці на да за ва на, але да стат-

ко ва для па трэб на га ўра жан ня 

па каз вае цем ра шаль ства, праз 

якое лю дзі ма са ва гань бяць 

аба рон цаў Дрэй фу са, ла дзяць 

яў рэй скі па гром, па ляць кні гі і 

на ват за бі ва юць. У той жа час 

га лоў ны ге рой філь ма вы са ка род ны 

Пі кар так са ма не лю біць яў рэ яў і гэ та га 

не ха вае — апош няя сцэ на су стрэ чы з 

Дрэй фу сам па ка жа, што по гля ды ця-

пер ужо мі ніст ра не па мя ня лі ся, але ад 

ма сы яго ад роз ні вае тое, што спра вяд-

лі васць ён ста віць вы шэй за ўлас ныя 

пе ра ва гі.

«Афі цэр і шпі ён», які, між тым, 

тра піў у два нац цаць на мі на цый на-

цы я наль най кі на прэ міі Фран цыі «Се-

зар», — пры ем ны во ку лік без і дак лад-

нае вы каз ван не пра су час насць праз 

па дзеі кан ца ХІХ ста год дзя. Апроч ста-

ніс тай іг ры Дзю жар дэ на свай го пер са-

на жа Дрэй фу са цу доў на вы ка наў Луі 

Га рэль, не ка жу чы ўжо пра трап ныя 

ты па жы ў дру га рад ных ро лях. У філь-

ме знай шло ся мес ца і жон цы Па лан скі 

Эма ню эль Сенье, што сыг ра ла ка ха-

ную Пі ка ра.

У кі на тэ ат рах Fаlсоn Сlub Бу цік 

Кі но, Sіlvеr Sсrееn і «Кі на ві дэа пра ка-

це» кар ці на «Афі цэр і шпі ён» ідзе да 

19 лю та га.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах Па лан скі на мя кае на ся бе...
Сла ву ты «ад вер жа ны» пра цяг вае ма тыў са мот на га ча ла ве ка ў ва ро жым на ва кол лі

Ня гле дзя чы на тое, што Ве не цы ян скі кі на фес ты валь рас кры ты ка ва лі 

за ўклю чэн не ў асноў ны кон курс філь ма Ра ма на Па лан скі, яко га аб ві-

на вач ва юць у гвал це над не паў на лет ні мі, а стар шы ня жу ры Лук рэ сія 

Мар тэль на па каз ад мо ві ла ся іс ці на ўра чыс тую вя чэ ру ў го нар кар ці ны, 

«Афі цэр і шпі ён» атры маў дру гую па знач нас ці ўзна га ро ду — Асаб лі вы 

прыз жу ры. А так са ма прыз Між на род най фе дэ ра цыі кі на кры ты каў 

FІРRЕSСІ. Фільм — яго ары гі наль ная наз ва гу чыць як «Я аб ві на вач ваю» 

з ад сыл кай да вы бух но га ар ты ку ла Эмі ля За ля — скру пу лёз на рас каз-

вае аб прад узя тай спра ве су праць яў рэя Аль фрэ да Дрэй фу са ў кан цы 

ХІХ ста год дзя. Хіт рун Па лан скі: па каз ва ю чы сла ву тую ах вя ру па-ан ты-

се міц ку на стро е на га гра мад ства, ён, ка неш не ж, на мя кае на ся бе.

З днём на ра джэн ня, з пры го жай круг лай да тай 

шчы ра він шу ем да ра гую ма ту лю, ба бу лю, пра ба бу лю 

Ва лян ці ну Мар ці наў ну АРЭХ! З бо жае лас кі 

зы чым на шай юбі ляр цы моц на га зда роўя, 

ба дзё рас ці, даб ра бы ту, па ва гі і кло па ту 

з бо ку на шчад каў.

Род ныя з вё сак Пры бор'е, Ве рас кі, 

Бя ро за ві ца, Жо дзі на і Ба ры сава.


