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Сонца Сонца 
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   дня

Мiнск — 6.01 20.21 14.20

Вi цебск — 5.48 20.14 14.26

Ма гi лёў — 5.52 20.12 14.20

Го мель — 5.52 20.05 14.13

Гродна — 6.17 20.36 14.19

Брэст — 6.21 20.33 14.12
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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 Яўгена ПЯСЕЦКАГА.Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Месяц
Першая квадра 

18 жніўня.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

23 ЖНІЎ НЯ

1917 год — на ра дзіў ся Пі мен 
Пан чан ка, на род ны па эт 

Бе ла ру сі, га на ро вы член НАН Бе ла ру сі. 
З 1939 го да ў Чыр во най Ар міі, удзель нік 
вы зва лен ня За ход няй Бе ла ру сі. У га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны — спе цы яль-
ны ка рэс пан дэнт ар мей скіх і фран та вых 

га зет. З 1946-га — за гад чык ад дзе ла ча со пі са «Во жык», 
за тым на мес нік га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Лі та ра ту ра і 
мас тац тва», з 1958 го да — га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма-
ла досць». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Да ро га вай ны», «Ча-
ты ры кан ты нен ты», «Пры свят ле ма ла нак» і ін шых. Шы ро ка 
вы ка рыс тоў ваў фальк лор ныя воб ра зы і пры ёмы. Пе ра клаў 
на бе ла рус кую мо ву па асоб ныя тво ры Ф. Шы ле ра, А. Міц-
ке ві ча, Я. Рай ні са. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, 
Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1995 го дзе.

1920 год — Ва ен на-рэ ва лю цый ны ка мі тэт Бе ла ру сі 
пры няў па ста но ву аб ства рэн ні Цэнт раль на га 

ста тыс тыч на га бю ро (з 1924 го да — Цэнт раль нае ста тыс-
тыч нае ўпраў лен не БССР). З 1994-га — Мі ніс тэр ства ста-
тыс ты кі і ана лі зу Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з 2008-га — На цы я-
наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт.

1943 год — ад быў ся бой па між пар ты за на мі бры-
гад 99-й Ка лін ка віц кай, 101-й Да ма на віц кай, 

Ва сі ле віц кай імя П. К. Па на ма рэн кі і ня мец ка-фа шысц кі мі 
за хоп ні ка мі ва ўро чы шчы Вед рыч Ва сі ле віц ка га ра ё на Па-
лес кай воб лас ці, які ўвай шоў у гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най 

вай ны пад наз вай Вед рыц кі бой. Падчас яго пар ты за ны 
раз гра мі лі ва ро жы гар ні зон, зні шчы лі дзо ты, за ха пі лі больш 
за 500 га лоў жы вё лы, на ра ба ва най аку пан та мі ў мяс цо ва га 
на сель ніц тва з мэ тай ад праў кі ў Гер ма нію.

1880 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Сця па на віч Грын (сапр. Гры-

неў скі), рус кі пісь мен нік. Сын вы хад ца з 

Бе ла ру сі, са сла на га ў Сі бір за ўдзел у паў-

стан ні 1863—1864 га доў. Пер шае апа вя-

дан не «За слу га ра да во га Пан ця ле е ва» бы-

ло кан фіс ка ва на і зні шча на. На пі саў больш 
за 350 апа вя дан няў, апо вес цяў, вер шаў, па эм, са ты рыч ных 
мі ні я цюр. У сва іх тво рах А. Грын ства рыў не паў тор ны свет, 
аб ве я ны ра ман ты кай пры год. У 1919 го дзе слу жыў у Чыр-
во най Ар міі пад Ві цеб скам, дзе па чаў пра цу над апо вес цю 
«Пун со выя вет ра зі». Яго твор часць доў гі час за моўч ва ла ся 
і бы ла па-са праўд на му пры зна на толь кі ў 1960-я га ды. Па-
мёр у 1932 го дзе.

1913 год — ка ля 
ўва хо да ў Ка-

пен га ген скі порт быў уста-
ноў ле ны брон за вы воб раз 
Ру са лач кі, ство ра ны скульп-
та рам Эд вар дам Эрык сэ нам 
у го нар пер са на жа ад ной з 
са мых вя до мых ка зак Хан са 

Крыс ці я на Ан дэр се на. Ця пер — су свет на вя до мы сім вал 
Да ніі.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ
Спад чын ні кі лю та дзя-

лі лі ў су дзе на пат каў шае 

іх го ра...

— П'ю гар ба ту з ме лі сай.

— Вой, ды пі ты што хо-

чаш са сва і мі ба ба мі!

А вось ка лі чыр во ную 

ры бу хо чац ца за кус ваць 

чыр во най ік рой і за пі ваць 

бе лым ві ном, гэ та ёду ў 

ар га ніз ме не ха пае ці сум-

лен ня?..

У за гсе.

— Вы згод ныя ўзяць у 

жон кі гэ ту жан чы ну?

— НЕ!

— А ву-у-унь тую?..

ca
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РАМОНТ 
КАЛЯРОВЫХ 
ПРЫНТАРАЎ

РАМОНТ 
ПРЫНТАРАЎ

«Mаmmа Mіа! 2», сік-

вел ад най мен на га мю зік-

ла 2008 го да, між ін шым, 

за няў ад ну з вя ду чых па зі-

цый у мін скім пра ка це. Гэ та 

пра цяг гіс то рыі, рас ка за най 

дзе сяць га доў та му, у якой 

Са фі (Аманда Сайфрэд) хо-

ча за пра сіць баць ку на сваё 

вя сел ле, але кан ды да та мі 

на гэ тую ро лю аказ ва юц-

ца ад ра зу трое муж чын. Іх 

сыг ра лі Пірс Брос нан, Ко лін 

Фёрт і Стэ лан Скарс гард. 

А ў ро лі ма ці Са фі Дон ы, 

мі ну лае якой ста но віц ца 

га лоў най фіш кай кар ці ны, 

вы сту пі ла не хто ін шая, 

як не па раў наль ная Мэ рыл 

Стрып у кам бі не зо не. Цэ-

лае га лі вуд скае су зор'е як 

у пер шым, так і ў дру гім 

філь ме іг рае, спя вае (што 

пры ем на — пес ні не дуб-

лю юц ца, а су пра ва джа юц-

ца суб ціт ра мі) і сцвяр джае 

каш тоў насць мар, сяб роў-

ства і сям'і.

Без пад рых тоў кі ў вы-

гля дзе пра гля ду пер ша га 

філь ма «Mаmmа Mіа! 2» 

здаецца дра ма тур гіч на 

ску пой, за тое на ніз вае 

ад на на ад ну пес ні і сып-

ле жыц це сцвяр джаль ны мі 

ба наль нас ця мі. Уво гу ле, 

кар ці на, якая аку му ля ва ла 

грэ час кую эк зо ты ку, зна-

ка мі тас цяў і па пу ляр ную 

му зы ку — усё пе рад ало-

ся ў спад чы ну ад пер ша га 

філь ма, — на ле жыць да 

са май ня доў гайгра ю чай 

ка тэ го рыі ка мер цый на га 

кі но для ра за ва га па хо ду 

ў кі на тэ атр.

Што і ка заць, дра ма тур-

гія мю зік ла за клі ка ная не 

рас ка заць гіс то рыю, а ства-

рыць мак сі мум сі ту а цый, у 

якіх мож на за спя ваць пес-

ню, пе ра даць па вяр хоў ныя 

дра ма тыч ныя ці шчас лі выя 

па ва ро ты і на тхніць гле да ча. 

Ні я кіх прэ тэн зій на ін шыя 

ўзроў ні або вы со кія ка тэ-

го рыі, з пунк ту гле джан ня 

шы рыні ін та рэ саў «Mаmmа 

Mіа! 2» — са мая зу ба скры-

шаль ная ра ман тыч ная ка-

ме дыя з эмо цы я мі і па фа-

сам, дзе ня ма са цы яль на га 

кан тэкс ту, ге роі жы вуць ва 

ўмо вах аб са лют най фі нан-

са вай да стат ко вас ці, сяб-

роў ства — веч нае, баць кі 

сы хо дзяць з важ ных су-

стрэч, та му што сям'я — гэ-

та са мае га лоў нае ў све це.

Між тым ёсць у кар ці-

не над звы чай важ ны эле-

мент — ад чу ван не свя та. 

Ме на ві та та го ры ту аль на га 

свя та, за клі ка на га па ды-

маць абы ва це ля над што-

дзён най ру ці най і ў доб рым 

сэн се ад мя няць пра ві лы. 

Апош няе, мож на ска заць, 

звя за нае са сва бо дай мыс-

лен ня і та ле рант нас цю, 

да ча го схі ляе сам сю жэт. 

У ма ла до сці ге ра і ня Мэ-

рыл Стрып на сва ім шля ху 

на грэ час кі вост раў ма ры 

су стра кае тра іх хлоп цаў, і, 

хоць за вяз ваць ад но сі ны 

з но вы мі зна ё мы мі не ў яе 

пра ві лах, яна па глыб ля ец ца 

ў сваё цу доў нае па да рож-

жа, вы ні кам яко га ста но-

віц ца дзяў чын ка з тры ма 

баць ка мі.

Та кое раз мыц цё ме жаў 

па між «пры ня тым» і «сва-

бод ным» і ста но віц ца га лоў-

ным кар на валь ным склад-

ні кам кар ці ны. Сам фільм 

дыя ло га мі сва ёй ге ра і ні апе-

люе да нор маў ней ка га вон-

ка ва га све ту, дзе бяз лад ныя 

ад но сі ны не ў па ша не, але 

мы ж, маў ляў, зна хо дзім ся ў 

ін шай сіс тэ ме каш тоў нас цяў. 

А ка лі сва бо да ад умоў нас-

цяў ста ла ас но вай зай маль-

най пры го ды і та ко га ро ду 

без ацэ на чна га мю зік ла, то 

фільм у сваю чар гу — ува-

саб лен нем свя та.

Хэд лай не ра мі гэ та га ме-

ра пры ем ства ста но вяц ца 

АBBА і Шэр. Пад пес ні АBBА 

ў кар ці ну ўпля та юц ца зноў 

жа свай го ро ду кар на валь-

ныя шэс ці, дзе за дзей ні ча ны 

вя лі кая коль касць ма соў кі, 

сін хрон ныя ру хі, тан цы, ве-

ся лосць і смех. Шэр жа з'яў-

ля ец ца ў кар ці не ўлас най 

пер со най: яна іг рае ба бу лю 

Са фі і ад па вед на ма ці До ны 

з Лас-Ве га са. Ру бі пры ля тае 

на вер та лё це на ад крыц цё 

га тэ ля і вы кон вае дзве пес ні 

як не ча ка ны сюр прыз ар га-

ні за та раў.

Ка ра цей, шчас це, любоў, 

жыц це сцвяр джаль ны по шук 

ся бе, ма ры, сва бо да мыс-

лен ня — прос цень кі, зу сім 

не па тра ба валь ны сю жэт у 

су пра ва джэн ні, мож на ска-

заць, на гру ва шчан ня пе-

сень і тан цаў ста но вяц ца 

ма лень кім кі на тэ ат раль ным 

кар на ва лам. Тым больш, 

ка лі ас но вай мю зік ла ста-

но вяц ца не за быў ныя хі ты 

гур та АBBА, пэў ную пуб лі ку 

ён мо жа пры му сіць ад чуць 

на сталь гію. Та кім чы нам, 

«Mаmmа Mіа! 2» здольна 

са браць у кі на тэ ат ры гле-

да чоў роз ных уз рос таў і 

ін та рэ саў — цу доў на, ка лі 

як ма га больш лю дзей ус-

пом няць, што ў жыц ці так 

не ха пае кар на ва лу.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

Mаmmа Mіа!
Хі ты гур та АBBА ста лі ас но вай су час на га га лі вуд ска га мю зік ла
Гэ та бы ло ся род цу доў ных грэ час кіх пей за жаў. Ма-

ла дая дзяў чы на Са фі рых та ва ла ся да ад крыц ця га-

тэ ля, над якім яна пра ца ва ла ў па мяць аб па мер лай 

ма ці. Але тут зда ры ла ся страш нае: шторм зруй на-

ваў яе пла ны і свя та ака за ла ся пад па гро зай зры ву. 

На са май спра ве не — ні адзін сю жэт ны па ва рот 

ма ляў ні ча га мю зік ла «Мам ма Міа! 2» рэ жы сё ра Ола 

Пар ке ра не аказ ва ец ца важ ным, а тым больш вы-

ра шаль ным. Дра ма тур гія тут но сіць хут чэй умоў ны 

ха рак тар, за тое сва бо да, лю боў і пе ра пе тыя хі ты 

гур та АBBА вы хо дзяць на пер шы план і на гад ва юць 

гле да чу пра не аб ход насць свят.


