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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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21 СА КА ВІ КА

1840 год — на ра дзіў ся Фран ці-

шак Ба гу шэ віч, бе ла рус кі 

па эт, пра за ік, пуб лі цыст, пе ра клад чык.

1899 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка 

Мір) Мі ка лай Кан стан ці на-

віч Іль ін скі, бе ла рус кі ак цёр, дра ма тург, 

тэ ат раль ны дзе яч. Ак цёр скую дзей насць 

па чаў у Мін ску ў Пер шым та ва рыст ве бе ла рус кай дра мы і 

ка ме дыі, за тым да 1927 го да пра ца ваў у БДТ-1. Вы кон ваў 

эпі за дыч ныя ха рак тар ныя ро лі. Пі саў ар ты ку лы пра тэ атр. 

Па мёр у 1943 го дзе.

1964 год — на ра дзіў ся Алег Іга ра віч Ха дос ка, 

бе ла рус кі кам па зі тар. У 1989—2004 га дах 

ар тыст Дзяр жаў най ака дэ міч най ха ра вой ка пэ лы Бе ла ру сі 

імя Р. Шыр мы. Аў тар тво раў у га лі не сім фа ніч най і ха ра-

вой му зы кі. Ся род тво раў: опе ра «Цень» па вод ле п'е сы Я. 

Швар ца, ба лет «Па пя луш ка», сім фо ніі, сім фа ніч ная паэ ма 

«Сы мон-му зы ка», кан та ты «Пес ні Бе лай Ру сі», «Псаль мы-

ка ляд кі», «Лі тур гія Іа а на Зла та вус та», струн ныя квар тэ ты, 

ка мер на-ін стру мен таль ная му зы ка, му зы ка да спек так ляў 

і кі на філь маў і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Су свет ны дзень паэ зіі. Ра шэн не 

аб вяс ціць 21 са ка ві ка Днём паэ зіі бы-

ло пры ня та ЮНЕС КА ў 1999 го дзе на 

30-й се сіі, якая пра хо дзі ла ў Па ры жы. 

Ад ной з асноў ных мэт Су свет на га дня 

паэ зіі з'яў ля ец ца за ах воч ван не моў най 

раз на стай нас ці і пад трым ка зні ка ю чых 

моў пры да па мо зе паэ зіі. Ад зна ча ю чы Су свет ны дзень 

паэ зіі, ЮНЕС КА так са ма звяр тае на шу ўва гу на дзі вос-

ную здоль насць паэ тыч на га сло ва абу джаць у ча ла ве ку 

яго твор чыя здоль нас ці.

1839 год — на ра дзіў ся Ма дэст Пят ро віч Му сарг-

скі, рус кі кам па зі тар. Аў тар му зыч най дра мы 

«Ба рыс Га ду ноў», ва каль ных збор ні каў, му зыч ных памф-

ле таў, фар тэ пі ян ных цык лаў, ра ман саў, фар тэ пі ян ных п'ес 

і інш. Па мёр у 1881 го дзе.

1889 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Мі ка ла е віч 

Вяр цін скі, рус кі ар тыст эст ра ды, па эт, кам-

па зі тар і ак цёр, вы ка наў ца ўлас ных пе сень. Зды маў ся ў 

філь мах «Змо ва асу джа ных», «Ган на на шыі». Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1957 го дзе.

1963 год — апош нія 27 зня во ле ных на заў сё ды па кі-

ну лі ле ген дар ную тур му «Аль кат рас». Указ аб 

яе за крыц ці пад пі саў ге не раль ны пра ку рор ЗША Ро берт Ке-

нэ дзі, брат прэ зі дэн та Джо на Ке нэ дзі. Па вод ле афі цый най 

вер сіі, гэ та бы ло зроб ле на праз за над та вя лі кія вы дат кі на 

ўтры ман не зня во ле ных на вост ра ве. Гіс то рыя гэ та га сум на 

вя до ма га мес ца па ча ла ся ў 

ХVІІІ ста год дзі. У 1775 го дзе 

іс пан скі да след чык Ху ан Ма-

ну эль дэ Ая ла на нёс на кар-

ту не вя лі кі вост раў, на зва ны 

ім Іslа dе Lаs Аlсаtrасеs, або 

Вост раў пе лі ка наў. З та го 

мо ман ту Аль кат рас па бы ваў 

і фор там, і крэ пас цю, і са май 

страш най у Злу ча ных Шта тах тур мой, ад куль не ўда ло ся 

ўця чы ні вод на му вяз ню. У 1973 го дзе тут быў ад кры ты му-

зей, які сён ня што год на вед ва юць ка ля міль ё на ту рыс таў. 

Аль кат рас па кі нуў свой след і ў кі не ма то гра фе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія, 
Лазара.

К. Бенядзікта, Любаміра, 
Мікалая.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.11 19.24 12.13

Вi цебск — 7.01 19.14 12.13

Ма гi лёў — 7.01 19.14 12.13

Го мель — 6.58 19.11 12.13

Гродна — 7.26 19.39 12.13

Брэст — 7.27 19.40 12.13

Месяц
Поўня ў 4.42.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Ма ю чы хоць ад ну каст-

ру лю з устаў ле ным у руч-

ку кор кам, ты за хоў ва еш 

тра ды цыі прод каў і ад да-

еш да ні ну іх муд рас ці.

Пас ля двух ме ся цаў у 

ка ман дзі роў цы стом ле ная 

жон ка вяр та ец ца да до му. 

За хо дзіць у ква тэ ру і ба-

чыць: паў сюль ста яць бруд-

ны по суд і шклян кі, рас кі да-

на адзен не, мэб ля па кры-

та тоў стым плас том пы лу. 

А муж ля жыць пе рад тэ ле ві-

за рам, ня го ле ны і рас тра па-

ны. Па цяг вае пі ва з бу тэль кі, 

а на жон ку — нуль ува гі. Яна 

абу ра на кры чыць:

— Мя не до ма не бы ло два 

ме ся цы — ты што тут учы ніў, 

сво лач та кая?! Я пры еха ла, 

а ты на ват бры вом не ва-

рух нуў, сло ва лас ка ва га не 

ска заў!

Муж па ва роч ва ец ца да 

жон кі, рас плы ва ец ца ва 

ўсмеш цы і вы дае:

— Ад усёй ду шы дзя куй, 

да ра гая!..

У гаст ра ном нель га ха-

дзіць га лод ным, а ў юве-

лір ны — пе рад сек сам.

«Ты яшчэ не да рос да та го ўзрос ту, ка лі хлоп цы 

ста но вяц ца каз ла мі», — пры май це лі рыч ную аме-

ры кан скую кар ці ну аб пе ры я дзе дзя цін ства, ка лі 

вель мі хо чац ца быць да рос лым, ту са вац ца з кру-

ты мі скей тбар дыс та мі і ка заць «к чор ту гэ ту ма ці». 

Ад кры ты ў пра гра ме «Па на ра ма» Бер лін ска га між-

на род на га кі на фес ты ва лю, якая збі рае ці спра буе 

са браць най ці ка вей шае ў не тра ды цый ным кі но, 

фільм «Ся рэ дзі на 90-х» з яго рэ тра ві зу а лам, вы дат-

ным му зыч ным су пра ва джэн нем і смеш ны мі ру ха-

мі га лоў на га ге роя прый шоў на мін скі вя лі кі эк ран.

Вы ўжо ве да е це Джо на Хі ла ха ця б па кар ці не Мар ці на 

Скар сэ зэ «Воўк з Уол-Стрыт» (па да зраю, з на ту раль най 

для нас да свед ча нас цю ў па пу ляр ным аме ры кан скім кі но, 

і па мно гіх ін шых). Па зна валь ны твар, ка лі гэ та не гу чыць 

пры ні жаль на, у ак цёр скай ка гор це, а так са ма прад зю сар 

гэ тым ра зам прад ста віў свой рэ жы сёр скі дэ бют па ўлас-

ным сцэ на рыі.

Пра тое, ві даць, што блі жэй да це ла: пя шчот ныя ўспа мі-

ны пра ся рэ дзі ну 90-х ды імк лі вае ста лен не — не па збеж ны 

пе ра ход з ма лен ства ў ня прос тае, ад каз нае і сур' ёз нае 

ма ла лец тва. Вось ча му, апроч як ка ме дый ная дра ма, «Ся-

рэ дзі на 90-х» уяў ля ец ца так са ма ме та фа рыч ным роўд-му ві, 

сім ва ліч ным пе ра хо дам з ад на го ста ну ў дру гі, ка лі ад пер-

ша га за ста юц ца толь кі ама тар скае ві дэа, шна ры на це ле і 

туж лі вая на сталь гія.

У цэнт ры ўва гі — хлоп чык Сты ві, які жы ве з ма ці і не 

вель мі пры яз ным ста рэй шым бра там. Каб вый сці з ко ла 

сям'і і рас ча піць за мкнё ны на ёй су свет, Сты ві ад шук вае 

кам па нію, да якой яму вель мі хо чац ца да лу чыц ца. Яна 

фры воль на жар туе, для кож на га мае асобную мя нуш ку і 

вы раб ляе зайз дрос ныя тру кі на скейт бор дзе. А для ўраз-

лі ва га хла пе ча га сэр ца што яшчэ па трэб на.

Сты ві мя няе дзі ця чы «рэ пер ту ар» на сця не свай го па коя, 

кра дзе гро шы ў мат чы най ка мо дзе, каб ку піць скейт борд, 

і спра буе да лу чыц ца да кам па ніі но вых зна ё мых. Улас на 

гэ та спро ба пе ра ця кае ў ту соў ку на ўвесь фільм, якая, з 

ад на го бо ку, цу доў на вы яў ляе ме ха ніз мы дзе ян ня со цы у му, 

а з ін ша га — пры но сіць сен ты мен таль насць са праўд на га 

сяб роў ства.

Са цы яль ная іе рар хія, фак та ры, што ўплы ва юць на па-

пу ляр насць, кан ку рэн цыя ў ба раць бе за ўва гу і сім па тыі, 

зайз драсць і па няц це «кру тасць» — рэ чы, на якіх па бу да-

ва на ка му ні ка цыя вя лі кіх і ма лень кіх груп, за клю ча ныя ў 

кам па ніі, у якую тра піў Сты ві. Але па куль мы вы ву ча ем гэ ты 

гра мад скі лад, за ўсі мі ме ха ніс тыч ны мі пра цэ са мі з'яў ля ец-

ца неш та знач на больш важ нае, па чуц цё вае.

У гэ тым ба лан се га лоў ны ге рой ад чу вае ся бе най леп шым 

чы нам: за ва ёў вае па ва гу за бяс страш насць і ў мар кот ныя 

хві лі ны зна хо дзіць у сяб роў су ця шэн не, упер шы ню за ста-

ец ца з дзяў чын ай і ў шчас лі вым экс та зе жар туе пра гэ та з 

ка ман дай, з-за тон кіх псі ха ла гіч ных ню ан саў дзе ян ня ў гру пе 

аказ ва ец ца ў не бяс печ най сі ту а цыі, але атрым лі вае маг чы-

масць упэў ніц ца, што гэ тыя лю дзі га то вы ча каць на він з яго 

баль ніч най па ла ты на ня зруч ных ка на пах хо ла клі ні кі.

Не, ні чо га тра гіч на га. Кар ці на ўво гу ле не дае ні вод най 

на го ды для та го, каб сэр ца гле да ча ўпа ла. Вель мі зруч ны, 

роў ны і стры ма ны фільм толь кі ўзна га родж вае ба га тай му-

зы каль най пад бор кай, у су пра ва джэн ні якой ён ста но віц ца 

паэ тыч ным і мяк кім апо ве дам пра аса біс тае. На ват ма ла-

лец тва, якое быц цам ня се за са бой ін шай якас ці праб ле мы, 

неш та псі ха ла гіч на не кам форт нае, кар ці ну не аб цяж вае, а 

вель мі да лі кат на ма ец ца на ўва зе. Пе ра ход на на ступ ны 

ўзро вень ад бу дзец ца пад пры мі рэн не з усі мі не пры яз ны мі 

сі ла мі і на сталь гію ў квад ра це — ві дэа ро лік унут ры філь-

ма, які вы хоп лі вае эпі зо ды су мес ных дзён і ро біць іх уся го 

толь кі спра вай мі ну ла га.

Асаб лі ва вар та ад зна чыць, як з да па мо гай шмат лі кіх дэ-

та ляў і мі ма лёт ных ру хаў не прос та рас каз ва ец ца аса біс тая 

гіс то рыя, але і вы піс ва ец ца ся рэ дзі на 90-х. «Хто та кія чор-

ныя?», бу тэль ка, цы га рэ та і кеп ка за дам на пе рад, з які мі ты 

вы гля да еш да рос лым, ка се ты, «ге та», імк нен ні.

Кар ці на і праў да вель мі аса біс тая, што ў гэ тым вы пад ку 

ста но віц ца яе без умоў най вар тас цю: ка лі ты мо жаш не-

тры ві яль на і дэ таль на-жы ва піс на рас ка заць пра свае 90-я, 

без раз ма шыс та га сю жэ та і буй ных па дзей, але з му зы-

кай і ар га ніч ны мі пра ез да мі на скейт бор дзе па ся рэ дзі не 

да ро гі, яны на бы ва юць не аба вяз ко вы для пра гля ду, але 

пры ем ны флёр.

Шу кай це ў Fаlсоn Сlub Бу цік Кі но і сет цы Sіlvеr Sсrееn.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

Як ста ле лі ў аме ры кан скіх 1990-х?
У ста ліч ным пра ка це па каз ва юць на сталь гію і скейт борд як са цы яль ны ат ры бут
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