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26 верасня 2018 года.

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.

Месяц
Поўня 25 верасня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

27 ВЕ РАС НЯ

1533 год — на ра дзіў ся (Ру мы-
нія) Ста фан Ба то рый, дзяр-

жаў ны дзе яч, пал ка во дзец, вя лі кі князь 
лі тоў скі, ка роль поль скі. У 1576 го дзе
аб ве шча ны вя лі кім кня зем лі тоў скім. 
У 1579—1582-м уз на чаль ваў вой скі Рэ чы 

Па спа лі тай у Лі вон скай вай не 1558—1583 га доў. Імк нуў ся 
да ўма ца ван ня ка ра леў скай ула ды, ра зам з тым пад трым-
лі ваў шлях ту. Сва ім пры ві ле ем ад 1 кра са ві ка 1579 го да 
пе ра ўтва рыў Ві лен скі езу іц кі ка ле гі ум у ака дэ мію (паз ней — 
Ві лен скі ўні вер сі тэт), даў да звол на за сна ван не езу іц ка га 
ка ле гі у ма ў По лац ку, іні цы я ваў ства рэн не езу іц ка га ка ле-
гі у ма ў Грод не, дзе зна хо дзі ла ся ад на з яго ка ра леў скіх 
рэ зі дэн цый. Па мёр у 1586 го дзе.

1903 год — на ра дзі ла ся (го рад Баб руйск) Ве ра 
За ха раў на Ха ру жая, вя до мы дзе яч рэ ва лю-

цый на га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сі, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 
Бы ла ад ным з ар га ні за та раў і кі раў ні коў па тры я тыч на га 
пад пол ля ў Ві цеб скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. У 1920 го дзе ўдзель ні ча ла ў ба раць бе з бан да мі 
Бу лак-Ба ла хо ві ча, пра ца ва ла ў Ма-
зыр скім і Баб руй скім па вя то вых ка-
мі тэ тах кам са мо ла. З 1924-га бы ла 
на пад поль най ра бо це ў За ход няй 
Бе ла ру сі. Вы сту па ла ў не ле галь ным 
дру ку, на мі тын гах, ар га ні зоў ва ла 
пад поль ныя схо ды і на ра ды мо ла дзі, 
ства ра ла пад поль ныя кам са моль-
скія ар га ні за цыі. За рэ ва лю цый ную 
дзей насць не ад на ра зо ва арыш-
 тоў ва ла ся поль скі мі ўла да мі. 

У 1928 го дзе асу д жа на да 8 га доў зня во лен ня. Пас ля вы-
зва лен ня За ход няй Бе ла ру сі ў 1939 го дзе бы ла на пар тый-
най ра бо це ў Це ля ха нах, Пін ску. З пер шых дзён Вя лі кай 
Ай чын най вай ны пар ты зан ка атра да В. З. Кар жа. У 1942 
го дзе на кі ра ва на ў ва ро жы тыл. Ства ры ла і ўзна ча лі ла 
гру пу Ві цеб ска га па тры я тыч на га пад пол ля, пе ра да ва ла 
ка ман да ван ню Чыр во най Ар міі і пар ты за нам каш тоў ныя 
звест кі пра во ра га. У ліс та па дзе 1942 го да арыш та ва на і 
за ка та ва на фа шыс та мі.

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка Са ра гі Слуц ка га 
ра ё на) Кан стан цін Ва сі ле віч Гер чык, ге не рал-

пал коў нік, кан ды дат ва ен ных на вук, пра фе сар. У Чыр во най 
Ар міі — з 1938 го да. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну на За ход-
нім, Бран скім, Цэнт раль ным, 1-м і 4-м Укра ін скіх фран тах: 
на чаль нік шта ба пал ка, бры га ды. Удзель нік ба ёў пад Баб-
руй скам, Бран скам, Ва ро не жам, Кур скам, Льво вам, Кра ка-
вам, Пра гай. З 1950 го да — у ра кет ных вой сках стра тэ гіч-
на га пры зна чэн ня, у тым лі ку на чаль нік шта ба кас ма дро ма, 
на чаль нік кас ма дро ма Бай ка нур. Аў тар кніг «Бай ка нур у 
па чат ку шля ху», «Пра рыў у кос мас», «Не за быў ны Бай ка-
нур», «По гляд скрозь га ды». Па мёр у 2001 го дзе.

1540 год — дзень за сна ван ня ор-
дэ на езу і таў. Езу і ты — чле ны 

най больш уплы во ва га ў ка та ліц кай царк ве 
ма нас ка га ор дэ на «Та ва рыст ва Ісу са», за-
сна ва на га ў 1534 го дзе ў Па ры жы Іг на там 
Ла ё лам для аба ро ны ін та рэ саў па пства, ба-
раць бы з ера ся мі і мі сі я нер скай дзей нас ці. 

Ор дэн быў за цвер джа ны па пам Паў лам ІІІ 27 ве рас ня 1540 
го да і па бу да ва ны на прын цы пах адзі на на чал ля і стро га га 
цэнт ра ліз му, жа лез най дыс цып лі ны і без умоў на га пад па-
рад ка ван ня во лі ста рэй ша га.

УСМІХНЕМСЯ
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З 70-га до вым юбі ле ем він шу ем на шу род ную і лю бі-
мую жон ку, ма ту лю, ба бу лю АЎ ДЗЕЙ Ган ну Мі ка ла еў ну
з вёс кі Заа стра веч ча Клец ка га ра ё на Мін скай воб лас ці. 
У гэ та цу до у нае свя та жа да ем шчод ра зда роўя, даб ра бы ту, 
доў гіх га доў жыц ця! Ду шой ні ко лі не ста рэй, ня хай жыц цё пра-
хо дзіць без кла пот і смут ку. Жа да ем, каб кож ны дзень свя ці ла 
сон ца, а слё зы з'яў ля лі ся толь кі ад ра дас ці. Ня хай з та бою 
дзе ляць ра дасць і пе ра жы ван ні род ныя, дзе ці і бліз кія сяб ры, 
да ро га жыц ця не ве дае хвац кіх па ва ро таў, а лёс заўж ды пры-
но сіць пры ем ныя па дзеі.

Вёс наў пра ля це ла хай ня ма ла,
Скро ні па бя ле лі, і мар шчын кі пра ляг лі.
З юбі ле ем, жон ка, да ра гая ма ма,
Най рад ней шы ча ла век на ўсёй зям лі.
Хай ады дуць прэч хва ро бы і тры во гі,
Про сім Бо га, каб жыц цё тваё бя рог,
Каб заў сё ды нас пры во дзі лі да ро гі
На зна ё мы, род ны твой па рог.

Муж, дзе ці і ўну кі.

Мы жы вём у час вы дат най 
кі на па дзеі — рэт ра спек ты-
вы ад на го з най вя лік шых, 
най вя до мей шых і най уп-
лы во вей шых рэ жы сё раў у 
гіс то рыі кі не ма то гра фа Ін-
гма ра Берг ма на. Двац цаць 
ад рэ стаў ра ва ных філь маў 
па каз ва юц ца на вя лі кім эк-
ра не ў мін скія вы хад ныя. 

Гэ та на зы ва ец ца «Уік-эн ды з 

Берг ма нам» і ар га ні зу ец ца Цэнт-

рам аў ды ё ві зу аль ных і вы ка наль-

ніц кіх мас тац тваў «Арт Кар па рэйшн» 

пры пад трым цы па соль ства Шве цыі ў 

Бе ла ру сі і Швед ска га ін сты ту та. А па-

ра лель на за плы ву ў кі но ге ні яль на га 

рэ жы сё ра на эк ра нах ста ліч ных кі на тэ-

ат раў мож на ўба чыць да ку мен таль ны 

фільм, ён так і на зы ва ец ца — «Берг-

ман», які то цвя ро за, то сен ты мен таль-

на рас па вя дае, на коль кі су пя рэч лі вай 

пер со най Ін гмар Берг ман быў.

У 2018 го дзе мы свят ку ем ста год-

дзе Ін гма ра Берг ма на, а пра яго, зда-

 ец ца, не ска заў толь кі ля ні вы. За ўва-

жа на, што пас ля вы ха ду чар го ва га

«пры свя чэн ня» — Эл ві су Прэс лі, Па б-

ла Пі ка са або, на рэш це, зна ка мі та-

 му рэ жы сё ру — уз ні кае пы тан не, што 

но ва га мож на бы ло ска заць, ка лі ўжо 

па тра ча на так мно га слоў. І кож ны 

раз аказ ва ец ца, што да стат ко ва 

слоў у та кіх вы пад ках не бы вае. Не 

ка жу чы ўжо пра ак ту а лі за цыю іме ні, 

вяр тан не да та го, што змя ні ла свет 

мас тац тва, у гэ тым вы пад ку мас тац-

тва кі но, і тым фак це, што да ку мен-

таль ны фільм — сам па са бе са ма-

стой ны твор.

Да ку мен таль ную ра бо ту Яне Маг-

ну сан, якая да гэ та га так са ма зра бі ла 

«Ува рван не да Берг ма на» для швед-

ска га на цы я наль на га тэ ле ба чан ня, 

кры тык Vаrіеtу на зваў «ад ным з са мых 

сум лен ных парт рэ таў кі на мас та ка». 

І прэм' е ра гэ та га парт рэ та ад бы ла ся 

на Кан скім кі на фес ты ва лі.

Сум лен насць карціну са праў ды вы-

лу чае. Без ліш ня га за хап лен ня Яне 

Маг ну сан па ка за ла, што, бу ду чы ге-

ні яль ным рэ жы сё рам, Ін гмар Берг-

ман быў вель мі су пя рэч лі вай асо бай. 

Рас ка зы пра пос пе хі яго філь маў і тэ-

ат раль ных па ста но вак су пра ва джа-

юц ца гіс то ры я мі аб тым, што кла сік, 

на прык лад, пад трым лі ваў на цыс таў і 

су пер ажы ваў Гер ма ніі пад час Дру гой 

су свет най вай ны. Пра тое, што Берг-

ман быў вель мі бяз лад ным баць кам — 

ён, да рэ чы, гэ та пры зна ваў — і не па-

ста ян ным у лю боў ных ста сун ках. Што 

ён вы ка рыс таў свой аў та ры тэт, каб 

ма раль на зні шчыць від на га і шмат-

абя цаль на га ак цё ра ў Ка ра леў скім

дра ма тыч ным тэ ат ры, у ка мен та ры ях 

гэта рас тлу ма чы лі кан ку рэн цы яй.

Да ку мен таль ная кар ці на бя рэ за 

пункт ад лі ку вель мі на сы ча ны для рэ-

жы сё ра 1957 год. У 1957-м у Берг ма-

на, які па ку та ваў ад яз вы страў ні ка, 

вый шла не каль кі філь маў, ся род якіх 

«Сё мая пя чат ка» і «Су ніч ная па ля на», 

бы ло па стаў ле на не каль кі спек так ляў, 

ад бы ло ся мност ва змен у аса біс тым 

жыц ці. Гэ ты год дэ ман струе фе на ме-

наль ную пра ца здоль насць Берг ма на, 

па каз вае кі ру нак яго ін та рэ саў, кан-

чат ко ва і бес па ва рот на ро біць яго зна-

ка мі тым аў та рам.

Кар ці на змя шчае ў са бе сцэ ны 

з філь маў, ар хіў ныя пла ны са зды-

мач ных пля цо вак ці тэ ат раль най 

сцэ ны, ін тэр в'ю Берг ма на для тэ-

ле ба чан ня і яго ад ка зы на пы тан ні 

да ку мен та ліс таў, ка мен та рыі яго 

ка лег, вуч няў, сва я коў і ка ха ных. 

На эк ра не з'яў ля юц ца брат Ін гма-

ра Берг ма на, ад на з яго жан чын, 

той са мы ак цёр, што па цяр пеў ад 

гне ву вя лі ка га рэ жы сё ра.

Які мі б ні вы гля да лі су пя-

рэч нас ці асо бы, на ват з до ляй 

сан ты мен таў фільм дае маг чы масць 

гле да чу са мо му вы ра шаць веч ную 

ды ле му — як ста віц ца да та го, хто 

ства рае вя лі кае кі но, але пад трым лі-

вае на цыс таў. Берг ман, акра мя та го, 

што аказ ва ец ца вы кры тым, фі гу руе 
ў кра наль ных і па цеш ных сцэ нах. Ён 
сме шыць і вы клі кае прос тую ча ла ве-
чую пры яз насць. Ён ар га ніч ны ў сва ёй 
сты хіі — на зды мач най пля цоў цы, ён 
жар туе і за ся ро джа на ўгля да ец ца ў 
мес ца дзе ян ня, ён да лі кат на і па кор лі-

ва ад каз вае на пы тан ні жур на ліс та.

На рэш це, яго кі но. «Сё мая пя чат-

ка», «Пер со на», «З жыц ця ма ры я не-

так», «Фа ні і Аляк сандр», «Во сень ская 

са на та» — у кож ным з філь маў рэ жы сёр 

«ства раў улас ны свет — свет, дзе ён 

рас па вя даў, што зна чыць быць та кім 

ча ла ве кам, як Ін гмар Берг ман». Да ку-

мен таль ная кар ці на вель мі пры го жа 

па каз вае, што дзя цін ства Берг ма на 

і яго сям'я, яго ста сун кі з жан чы на мі, 

яго стра хі, не кант ра лю е мыя па чуц ці і 

ўспа мі ны ўва со бі лі ся ў кож най карціне, 

што кож ная ра бо та — на са мрэч пра са-

мо га Берг ма на. І ў гэ тым, маг чы ма, ха-

ва ец ца адзін са шмат лі кіх, але сак рэт.

Маг чы ма, ня ма за раз больш важ-
най спра вы, чым па глы біц ца ў «Берг-
ма на». Фільм па каз ва ец ца ў кі на тэ ат-
рах «Пі я нер», Fаlсоn Сlub Бу цік Кі но і 
Sіlvеr Sсrееn Gаlіlео.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

СУ ПЯ РЭЧ ЛІ ВЫ «БЕРГ МАН»
У Мін ску па каз ва ец ца да ку мен таль ны фільм пра швед ска га ге нія

Дзяў ча там на за мет ку.

Хто ра на кла дзец ца 

спаць, той поз на вы хо-

дзіць за муж.

— Сё ма, да вай вы п'ем.

— Але ця пер шэсць га-

дзін ра ні цы!

— Я ця бе, што, пы та ю ся 

коль кі ча су?..

На чаль нік па ехаў у ад-

па чы нак, а та кое ад чу ван-

не, што мы ўсім ка лек ты-

вам ме сяц па яго пу цёў цы 

ад па чы ва лі.


