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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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18 КРА СА ВІ КА

1814 год — на ра дзіў ся (г. Ла-

гойск) Яў ста фій Пі е віч 

Тыш ке віч, бе ла рус кі ар хе о лаг, гіс то рык, 

эт ног раф, края зна вец. Адзін з за сна-

валь ні каў на ву ко вай бе ла рус кай ар хеа-

ло гіі. Га на ро вы член Пе цяр бург скай і 

Стак голь мскай АН, Лон дан ска га ар хеа ла гіч на га ін сты-

ту та. У 1843 го дзе з мэ тай ар хеа ла гіч ных і гіс та рыч ных 

да сле да ван няў на ве даў Шве цыю, Фін лян дыю і Да нію. 

У 1847 го дзе ў Мін ску член ча со вай ка мі сіі па збо ры і 

вы дан ні ста ра жыт ных ак таў, гра мат і пры ві ле яў ХV—

ХVІІІ ста год дзяў га ра доў Мін скай гу бер ні. Да сле да ваў 

кур га ны на Мін шчы не і ў Літ ве. Адзін са ства раль ні каў 

Ла гой ска га му зея ста ра жыт на сцяў і за сна валь нік Ві лен-

ска га му зея ста ра жыт на сцяў. За сна валь нік і стар шы ня 

Ві лен скай ар хеа ла гіч най ка мі сіі. Аў тар кніг «Апі сан не Ба-

ры саў ска га па ве та», «Ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні пом-

ні каў ра мёст ваў у ста ра жыт най Літ ве і Ру сі Лі тоў скай», 

ус па мі наў пра В. Вань ко ві ча, Я. Рус тэ ма, І. Ходзь ку і ін-

шых. Збі раў бе ла рус кі фальк лор і пі саў сты лі за ва ныя пад 

фальк лор вер шы. Па мёр у 1873 го дзе.

1817 год — на ра дзіў ся (вёс ка Шчор сы, ця пер у 

На ва груд скім ра ё не) Ан тон Юзаф Глін скі, 

бе ла рус кі фальк ла рыст, пісь мен нік. Пра ца ваў у біб лія-

тэ цы Храп то ві чаў. З 1844 го да — у Віль ні, дзе рэ да га ваў 

«Виленские губернские ведомости». Сяб ра ваў з У. Сы-

ро ком лем, А. Кір ко рам ды ін шы мі да след чы ка мі бе ла-

рус ка га фальк ло ру. Аў тар збор ні ка апра ца ва ных бе ла-

рус кіх на род ных ка зак, анек до таў, апа вя дан няў. Памёр 

у 1866 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (вёс ка Па бо ка ві чы, ця-

пер у Баб руй скім ра ё не) Пла тон Га ла вач, 

бе ла рус кі пісь мен нік і гра мад скі дзе яч. З 1926 го да за гад-

чык ад дзе ла, з 1928-га — Пер шы сак ра тар ЦК ЛКСМБ. 

Пас ля — на мес нік нар ка ма асве ты БССР. Быў ад ным 

з кі раў ні коў лі та ра тур най ар га ні за-

цыі «Ма лад няк», рэ дак та рам га зе ты 

«Чыр во ная зме на», ча со пі саў «Ма-

лад няк», «По лы мя». Аў тар збор ні каў 

апа вя дан няў , апо вес цяў «Спа лох 

на за го нах», «Дро бя зі жыц ця», «Хо-

чац ца жыць», «Нось бі ты ня на віс ці», 

«Яны не прой дуць!», ра ма на «Праз 

га ды», пуб лі цыс тыч ных і кры тыч ных 

ар ты ку лаў. У 1937 го дзе быў арыш-

та ва ны і пры га во ра ны да рас стрэ лу. 

Рэ абі лі та ва ны ў 1956-м.

Між на род ны дзень пом ні каў і гіс та-

рыч ных мяс цін (Дзень су свет най спад чы-

ны). Уста ноўле ны ў 1983 го дзе ра шэн нем 

Ге не раль най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА па 

пра па но ве Між на род на га са ве та па пы-

тан нях ахо вы пом ні каў і сла ву тых мяс цін 

(ІКА МОС). Упер шы ню ад зна чаў ся ў 1984 го дзе.

1906 год — у вы ні ку ма гут на га зем ля тру су раз-

бу ра на част ка Сан-Фран цыс ка. Па ву лі цах 

пра ка ціў ся страш ны гул і трэск ад бу дын каў, сце ны якіх 

ло па лі ся. Ад пад зем на га ўда ру, які доў жыў ся ўся го 40 се-

кун даў, за хіс та лі ся шмат па вяр хо выя бу дын кі, уз ды бі лі ся 

за вул кі. Пад лі ча на, што сі ла гэ та га зем ля тру су скла да ла 

8,3 ба ла па шка ле Рых тэ ра. Агуль ная коль касць за гі ну лых 

ацэнь ва ец ца больш як у 3000 ча ла век. З 410-ты сяч на га 

на сель ніц тва Сан-Фран цыс ка 225—300 тысяч за ста ло ся 

без жыл ля. Агуль ны ўрон ад зем ля тру су і па жа раў ацэнь-

ваў ся ў 1906 го дзе ў $400 млн (з улі кам ін фля цыі сён ня 

эк ві ва лент на 7 млрд до ла раў).

1961 год — у Ве не на Кан фе рэн цыі ААН па дып ла-

ма тыч ных зно сі нах і іму ні тэ тах бы ла пры ня та 

Кан вен цыя аб дып ла ма тыч ных зно сі нах — асноў ны між-

на род на-пра ва вы да ку мент, які вы зна чае ста тус і функ цыі 

дып ла ма тыч на га прад стаў ніц тва пры кі раў ні ках дзяр жаў.

Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядора, Марка, 
Мікалая, Палікарпа, 
Платона, Сямёна.

К. Аліцыі, Апалонія, 
Багуслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.03 20.16 14.13

Вi цебск — 5.50 20.09 14.19

Ма гi лёў — 5.53 20.06 14.13

Го мель — 5.53 19.59 14.06

Гродна — 6.18 20.31 14.13

Брэст — 6.23 20.27 14.04

Месяц
Першая квадра 

12 красавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Пры кме та: па клаў ак са-

лі на вую мазь у ха ла дзіль-

нік — хут ка дру гі раз паш-

парт мя няць.

Яна і ён.

— Хоць бы раз за пра-

сіў мя не на вя чэ ру ў рэ-

ста ран...

— Я не су стра ка ю ся з 

за муж ні мі да ма мі, пра-

бач.

— А гэ та ні чо га, што я 

твая жон ка?!

— Я не раб лю вы клю-

чэн няў.

Мой най леп шы вы нік у 

бе гу на сто мет раў — адзі-

нац цаць мет раў.

Вось ужо 120 га доў на-

шых сту дэн таў у вес ты бю-

лі ві тае дэ кан фа куль тэ та 

так сі дэр міі.

Усмеш ка яшчэ ні ко лі не вы клі ка ла 

ў мя не та кую ан ты па тыю, але да вя-

ло ся па гля дзець нар веж скую кар ці-

ну «Бе лы ле бедзь» Ан нэ Се віц кі пра 

алім пій скую чэм пі ён ку па фі гур ным 

ка тан ні, кі на акт ры су і скан даль ную 

зна ка мі тасць Со ню Хэ ні. Фільм ідзе ў 

ста ліч ным пра ка це, ку ды еў ра пей скае 

кі но не тое каб рэд ка трап ляе, але, 

пры нам сі, не ад но сіц ца да пры яры тэт-

на га кі рун ку. На шчас це, фаль шы вая 

ўсмеш ка хут ка сыш ла з тва ру ге ра і ні, 

бо не заў сё ды ка ту мас ле ні ца. Па га-

ны ха рак тар фі гу рыст кі і яе ня пра віль-

ныя ра шэн ні па сту по ва пры вя лі са мую 

ба га тую жан чы ну свай го ча су да фі-

нан са ва га і аса біс та га кра ху (але ўсё 

скон чы ла ся доб ра, не пе ра жы вай це).

Над звы чай са ма ўпэў не ная блан-

дзін ка Со ня Хэ ні пас ля чар го вай пе-

ра мо гі на тур ні ры па фі гур ным ка тан-

ні — вось яна ў бе лым кас цюм чы ку 

ўсмі ха ец ца на фо не за поў не ных ад-

ноль ка вы мі шэ ры мі сі лу э та мі тры-

бун — атрым лі вае пра па но ву стаць 

зор кай ту ра ба ле та на лё дзе.

Яна з ве дан нем спра вы ста віць 

свае ўмо вы і пры яз джае ў Аме ры ку, 

дзе на пер шым жа яе вы ступ лен ні пуб-

лі ка ра ве ад за хап лен ня. З та кой жа 

са ма ўпэў не нас цю яна пры хо дзіць да 

кі раў ні ка Fох Studіоs і ўстрой вае са бе 

пер шы кант ракт на ча ты ры філь мы — 

усё, яна ба га тая і па спя хо вая. Да лей 

па за ко не жан ру ге ра і ня па він на ўсё 

аль бо амаль усё стра ціць, пра ма тэ-

ры яль нае га вор ка ці не.

Шлях да пос пе ху не за няў у філь-

ме шмат ча су, ён як бы аб умоў ле ны 

та лен там фі гу рыст кі, Со ня Хэ ні пры 

ўсёй раз на стай нас ці і на сы ча нас ці эпі-

зо даў на ват амаль не рэ пе ці руе. За тое 

хро на мет раж кар ці ны ста но віц ца збо-

рам не ад на знач ных па дзей з жыц ця 

зна ка мі тай фі гу рыст кі і яе ўлас ных, 

ча сам спрэч ных, дзе ян няў. Здым кі, ве-

ча ры ны, фі нан са ван не біз не су свай го 

бра та, ор гіі, за муж жа, рас ста ван не і 

ін шае.

Усё гэ та скла да ец ца ў па сту по вае, 

не па збеж нае, крыўд нае (а для не ка га, 

мо жа, і не) па дзен не. Дра ма тур гіч ная 

ло гі ка не маг ла па зба віць сю жэт тра-

ге дыі, якая, зра зу ме ла, не зда ры ла ся 

рап тоў на, а ста ла вы ні кам усё мен шай 

коль кас ці на год для з'яў лен ня ўсмеш кі 

на тва ры фі гу рыст кі. І, мож на мер ка-

ваць, так са ма вы ні кам ад моў най на кі-

ра ва нас ці страс цей. На рэш це, ад чай-

нае жа дан не Со ні Хэ ні ўжо на схі ле 

сва ёй кар' е ры вяр нуць бы лое абяр-

ну ла ся кан чат ко вым пра ва лам (і ўсё 

яшчэ гэ та не ка нец).

На пра ця гу філь ма, пад па рад ка ва-

на га не прад ка заль ным, сва воль ным, 

усе да зволь ным жа дан ням ге ра і ні, 

рэз касць Со ні Хэ ні згладж ва ец ца лі-

рыч ны мі флэш бэ ка мі ў ня він нае дзя-

цін ства, дзе яна толь кі па чы нае ка-

тац ца, ка рыс та ец ца да па мо гай бра та 

і сяб руе з за ка ха ным у яе хлоп чы кам 

Ніль сам.

Больш сім па тыі га лоў най ге ра і ні 

гэ та не да дае, на ад ва рот, па каз вае 

кант раст па між мі лай дзяў чын кай 

і жан чы най, якая пас ля смер ці ма ці 

пер шай спра вай за гад вае зняць з яе 

каш тоў нас ці, за тое рых туе гле бу для 

шчас лі вай кан цоў кі. Бо для па зі тыў-

на га кан ца Со ня, на рэш це па збаў ле-

ная фа на бэ рыі, па він на пе ра ла маць 

не га тыў ную тэн дэн цыю і вяр нуц ца ў 

дзя цін ства, то-бок на ка ток, дзе зра-

бі ла пер шыя пра ез ды.

Не ўсё, вя до ма ж, з'яў ля ец ца дак-

лад ным апо ве дам пра жыц цё зна ка-

мі тас ці, але скан даль ная бія гра фія 

фі гу рыст кі і кі на зор кі ста ла пры ваб-

ным ма тэ ры я лам для ад люст ра ван ня 

не ад на знач на га пер са на жа і не ад на-

знач нас ці ба гац ця.

Па ка заль ны тут эпі зод з ды рэк та-

рам Fох Studіоs, дзе ён — раз' юша-

ны — аб ві на вач вае сваю акт ры су ў 

раз бэ шча ных па во дзі нах і пса ван ні 

рэ пу та цыі. Маў ляў, яна не муж чы на, 

а та му не мо жа са бе да зво ліць з'яў-

ляц ца ў га зет ных ма тэ ры я лах у якас ці 

ўдзель ні цы ор гіі. Но ра вы! Спо саб жыц-

ця Со ні Хэ ні да ра валь ны муж чы нам, 

а яна за гэ та за слу гоў вае аб ра жаль-

ныя азна чэн ні.

Інэ Ма рые Віль ман, вы ка наль ні ца 

га лоў най ро лі, ста ла не пры ем най акт-

ры сай у не пры ем най ро лі — для Со ні 

Хэ ні яна на ву чы ла ся толь кі ўсмі хац-

ца і сціс каць вус ны і сва ёй шы ро кай 

усмеш кай ад штурх ну ла ад ся бе ледзь 

не ад са ма га па чат ку. За тое эпі зод з 

яе апош нім вы ступ лен нем у Рыа аб-

стаў ле ны цу доў на: аў та ры да лі кат на, 

на ад лег лас ці, пры ха ва на пад крэс лі лі 

ўжо не ма ла досць і ад да насць ал ка-

го лю Со ні і пад рых та ва лі гле да ча да 

та ко га фі на лу тан ца, які ён ёсць.

Амаль двух га дзін ны фільм з доб-

ры мі, але не ар га ніч на вы ка ры ста ны мі 

са ўндтрэ ка мі, за цяг ну тым пра цэ сам 

раз бу рэн ня і ня ўме лы мі спро ба мі праз 

флэш бэ кі ўклю чыць га лоў ную ге ра і ню 

ў лі рыч ны кан тэкст ідзе ў пра ка це да 

24 кра са ві ка.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах Лёд, Га лі вуд і па га ны ха рак тар
У пра ка це ідзе ба ё пік пра са мую ба га тую жан чы ну свай го ча су

— За тое 
до ма ні мух, 
ні ка ма роў!


