
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анфісы, Марфы, 
Клімента, Мікалая, 
Навума.

К. Ірыны, Клары, 
Тэрэзы, Эдзіты, Рамана, 
Рамульда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.37 20.52 15.15

Вi цебск — 5.22 20.47 15.25

Ма гi лёў — 5.27 20.42 15.15

Го мель — 5.29 20.33 15.04

Гродна — 5.53 21.07 15.14

Брэст — 5.59 21.02 15.03
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8 жніўня 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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УСМІХНЕМСЯ

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Апошняя квадра

4 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

9 ЖНІЎ НЯ

1902 год — на ра дзіў ся (Ра сія) 
Пан це ляй мон Кан дра та-

віч Па на ма рэн ка, пар тый ны і дзяр жаў ны 
дзе яч, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 
па тры я тыч на га пад пол ля і пар ты зан ска га 
ру ху ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, ге не рал-

лей тэ нант. У 1938—1941 га дах — 1-ы сак ра тар ЦК КП(б) Б. 
У Вя лі кую Ай чын ную вай ну — член ва ен ных са ве таў За-
 ход ня га, Цэнт раль на га, Бран ска га фран тоў. У 1942—1944 
га дах — на чаль нік ЦШПР пры Стаў цы Вяр хоў на га Га лоў на-
ка ман да ван ня. Адзін з рас пра цоў шчы каў і кі раў ні коў апе ра-
цыі «рэй ка вая вай на». У 1944—1948-м — Стар шы ня Са ве та 
Мі ніст раў БССР. Пас ля (у роз ныя га ды) — сак ра тар ЦК ВКП (б),
мі ністр на рых то вак СССР, мі ністр куль ту ры СССР, 1-ы сак-
ра тар ЦК Кам пар тыі Ка зах ста на. З 1955 го да — Над звы-
чай ны і Паў на моц ны Па сол СССР у ПНР, Ін дыі і Не па ле,
у Ні дэр лан дах. Па мёр у 1984 го дзе.

1944 год — у Мін ску ар га ні за ва ны аў та збо рач ны 
за вод (паз ней на яго ба зе ство ра ны Мін скі 

аў та ма біль ны за вод — МАЗ).

1953 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) 
Іне са Мі ка ла еў на Слюнь ко ва, 

бе ла рус кі і ра сій скі гіс то рык ар хі тэк-
 ту ры, док тар ар хі тэк ту ры. Да сле дуе дой-
лід ства і го ра да бу даў ніц тва ХІV—ХІХ стст. 
Аў тар кніг «Ар хі тэк ту ра га ра доў Верх ня-
га Пры дняп роўя VІІ — ся рэ дзі ны ХІХ ст.», 
«Ма нас ты ры ўсход няй і за ход няй тра ды-
цыі: спад чы на ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі».

Між на род ны дзень ка рэн ных на ро даў 

све ту. Упер шы ню ўста ноў ле ны Ге не раль-

най Асамб ле яй ААН у рам ках аб вя шчэн ня 

9 жніў ня 1994 го да. У све це на ліч ва ец ца 

ка ля 370 мільёнаў прад стаў ні коў ка рэн-

ных на ро даў, якія жы вуць у 90 кра і нах. 

Ка рэн ныя на ро ды з'яў ля юц ца нось бі та мі 5 тысяч роз ных 

куль тур і пе ра важ най боль шас ці су свет ных моў, агуль ная 

коль касць якіх скла дае пры бліз на 7 ты сяч. Ка рэн ныя на-

ро ды з'яў ля юц ца нось бі та мі ўні каль най куль ту ры і тра ды-

цый, атры ма ных у спад чы ну ад прод каў.

1893 год — на ра дзі ла ся Ве ра Ва сі леў на Ха лод ная, 

рус кая акт ры са пе ры я ду ня мо га кі но, «зор ка» 

рус ка га да рэ ва лю цый на га эк ра на. У кі но зды ма ла ся з 1914 

го да. Іг ра ла га лоў ным чы нам у са лон ных дра мах і ме лад ра-

мах, ства ра ю чы аба яль ныя лі рыч ныя воб ра зы пры го жай, 

сум най, адзі но кай жан чы ны, ашу ка най або не зра зу ме лай. 

Зды ма ла ся ў філь мах: «Мі ра жы», «Маў чы, сум, маў чы», 

«Жы вы труп», «Апош няе тан га» і ін шых. Па мер ла ў 

1919 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся Ле а нід Да ні ла віч Куч ма, 

дзяр жаў ны і па лі тыч ны дзе яч Укра і ны, прэ-

зі дэнт Укра і ны (1994—2005).

1945 год — аме ры кан ская авія цыя пад верг ла 

атам най бам бар дзі роў цы япон скі го рад 

На га са кі.

1945 год — па ча ла ся Мань чжур ская стра тэ гіч ная 

на сту паль ная апе ра цыя са вец кіх вой скаў у 
хо дзе Дру гой су свет най вай ны. За вяр шы ла ся 2 ве рас ня.

— Як час ля ціць, я ж па-

мя таю іх яшчэ во-о-ось та-

кень кі мі!

— Гэ та не час, гэ та сі-

лі кон.

Каб па ху дзець, мая сяб-

роў ка па ра і ла вы клю чыць 

з ра цы ё ну мя са, пі рож ныя 

і ал ка голь.

Вось ся джу пас ля гэ та га 

і ду маю: а ці сяб роў ка яна 

мне?..

— Фі мач ка, ну што ты 

ўсё ны еш пра тую спад-

ні цу? Ну, ста ла яна та бе 

ма лая — дык вы кінь яе к 

чор та вай ма та ры, ка лі яна 

тваю пры га жосць ужо не 

змя шчае!

«Перш па пра цуй, а та ды і 

па тан цуй», — па ду маў Пят-

ро віч у дзве га дзі ны но чы. 

Ад клю чыў пер фа ра тар і 

ўклю чыў ка ра о ке.

— Доб ры дзень, мя не 

за вуць Алі на.

— Вель мі пры ем на!

— Гэ та не на доў га.

НАПРЫКАНЦЫ

ca
ric
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.ru

Усё па чы на ец ца са зна ём ства. 

З гі пер мар ке там, ма шы нэ ры яй, ува саб-

лен нем ка пі та ліз му, упа рад ка ва най сіс-

тэ май і яе строй ны мі ра да мі. Трэ вэ лін гі 

пад вальс «На цу доў ным бла кіт ным Ду-

наі» Іа га на Штра у са не па срэд на ад сы-

 ла юць да маш та бу філь ма «Кас міч ная 

ады сея 2001 го да» Стэн лі Куб ры ка. 

Там ка ме ра ро біць гле да ча амаль бяз-

важ кім, на дае ад чу ван не па воль на га 

лу нан ня ў ат мас фе ры і па каз вае за ча-

ра валь ную га лак ты ку. Тут мы з роз ных 

ра кур саў — зноў жа ў па воль ных ру хах — 

агляд ва ем крам ныя ра ды, і та ды нам 

ад кры ва ец ца «кос мас».

Тое, што гі пер мар кет — не прос-

та гі пер мар кет, ар га ніч ны мі дэ та ля мі 

пад крэс лі ва ец ца на пра ця гу ўсёй тра-

гі ка ме дыі. Ад дзе лы і вой ны па між імі, 

Сі бір і мо ра, роз ныя ча са выя па ясы, 

эс кі мо сы, ад па чы нак на пля жы, пі цей-

ная ўста но ва, упры го жа ны да Ка ля даў 

«го рад», ін шае-ін шае і толь кі сон за 

ме жа мі гі пер мар ке та.

І вось у гэ тых умо вах — трэ ба мець 

на ўва зе, што кра ма ўва саб ляе су час -

ную Гер ма нію, свет ці на ват «кос мас» — 

раз ві ва ец ца зу сім ня хіт ры сю жэт. 

У ад дзел на по яў пры хо дзіць маўк лі-

вы на ві чок Хрыс ці ян (Франц Ра гоў скі). 

Шэф ства над ім бя рэ Бру на (Пе тэр 

Курт), усё жыц цё яко га звя за на з гі-

пер мар ке там і тым, што на яго мес цы 

бы ло да па дзен ня Бер лін скай сця ны. 

Ужо хут ка Хрыс ці ян аказ ва ец ца за-

ка ха ным у Ма ры ён (Сан дра Хю лер) з 

ад дзе ла ла сун каў, а гля дач — за хоп-

ле ным пя шчот най ра ман тыч най гіс то-

ры яй, усёй з ня ём ка-ня він ных ру хаў.

І ўсё ж ра ман тыч ная лі нія, якая «рэ-

кла му ец ца» ў ана та цыі і з пе ра мен най 

ін тэн сіў нас цю па каз ва ец ца ў філь ме, тут 

не га лоў ная. Са мае ці ка вае — са чыць 

за буд ны мі дня мі гі пер мар ке та і яго су-

пра цоў ні каў і зна хо дзіць у іх ад сыл кі да 

больш маш таб ных ка тэ го рый. У гэ тых 

маш таб ных ка тэ го рый свая гіс то рыя: 

да па дзен ня Бер лін скай сця ны і пас-

ля. Ка лі «пас ля» ўва саб ля ец ца ў ней кім 

ка пі та ліс тыч ным сім ва ле — кра ме, то 

мі ну лае ўяў ля ец ца да ро гай (ка ман да 

су пра цоў ні каў гі пер мар ке та да яго з'яў-

лен ня зай ма ла ся даль на бо ем).

Бру на, яко му ра зам з Хрыс ці я нам 

і Ма ры ён пры све ча ны цэ лы раз дзел 

філь ма, су муе па да ро зе, праў да, пэў-

на, не та му, што яна ад зна ча на даб ра-

бы там, а та му, што ў мі ну лым заў сё ды 

ёсць неш та, па чым мож на су ма ваць. 

Як ка заў Кант, на сталь гу ю чы, мы су-

му ем на па мі ну лым, а па са міх са бе. 

Тра гіч ная ака ліч насць за клю ча ец ца ў 

тым, што мі ну лае і су час насць быц цам 

два роз ныя су све ты. «Да па дзен ня 

Бер лін скай сця ны» і «пас ля» зна чаць 

ней кія фа таль ныя пе ра ме ны, та му не 

для ўсіх лю дзей ста ро га све ту зна хо-

дзіц ца мес ца ў но вым.

Кож ны з трох га лоў ных ге ро яў па-

каз ва ец ца ў тым лі ку за ме жа мі гі пер-

мар ке та, і гэ тае «за меж нае» жыц цё 

ня се ў са бе зна кі ней кай фік тыў най 

рэ аль нас ці. Хрыс ці ян ад кры та ка жа, 

што пра ме жак ча су пас ля пра цоў най 

зме ны да на ступ лен ня но вай быц цам 

сон. Жыц цё Бру на не та кое, якім ён

яго прадстаўляе, рэ ча іс насць Ма ры ён — 

не та кая, якой яе прадстаўляюць ін-

шыя. У чым так са ма мож на ўба чыць 

вя лі кія з'я вы мі ну ла га і су час нас ці.

Трэ ба ска заць, гэ та над звы чай каш-

тоў на для кі но — здо лець рас ка заць 

пра кра і ну праз гіс то рыю за ка ха нас ці

па між су пра цоў ні ка мі гі пер мар ке та. 

За ўсі мі це ла ру ха мі, па дзея мі, раз мо ва мі, 

звыч ка мі, дыс па зі цы яй, на рэш це, за 

га лоў ны мі ге ро я мі над звы чай ці ка ва 

на зі раць, амаль не ада рвац ца. Маўк-

лі вы Хрыс ці ян, пэў ны ўзро вень не да-

га вор ван ня, эпі зо ды пад вы дат ную 

му зыч ную пад бор ку — тут усё ро біць 

вы гляд вя лі ка га дра ма тыч на га кі но, 

хо ць па сут нас ці гіс то рыя рас каз вае 

пра не каль кі ра бот ні каў гі пер мар ке та 

і не змя шчае за ліх вац кіх сю жэт ных 

па ва ро таў.

У вы ні ку ж «Між стэ ла жоў» — са-

праў ды вя лі кае дра ма тыч нае кі но. Ак-

са міт ныя па чуц ці, кла січ ная му зы ка і 

шум мо ра — лейт ма тыў, які абы гры ва -

ец ца ў кар ці не над звы чай ным чы нам, — 

ро бяць спа рад ка ва ныя ра ды ні бы та

ха лод най і не пры ваб най ма шы не рыі 

цёп лы мі, вы тан ча ны мі і важ кі мі.

Усё гэ та за слу гоў вае пер ша чар го-

вай ува гі — га вор ка пра вя лі кае праз 

су пер прос тае, удзел Сан дры Хю лер

(ус пом ні це «То ні Эрд мана» Ма рэн 

Адэ) і Фран ца Ра гоў ска га (пе ра гледзь-

це яго та нец у «Хэ пі-эн дзе» Мі ха э ля 

Ха нэ ке), спа лу чэн не ка ме дыі з тра ге-

ды яй. Хіт Бер лі на ле «Між стэ ла жоў» 

ідзе ў пра ка це да 15 жніў ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

КОС МАС У ГІ ПЕР МАР КЕ ЦЕ
Ад на над звы чай ная кар ці на ў мін скім пра ка це

Ма ма 
апранала?

Ах, які па саж. Дзе ян не фес ты валь на га хі та «Між стэ ла жоў» 

ад бы ва ец ца ў гі пер мар ке це, га лоў ны мі ге ро я мі з'яў ля юц ца яго 

ра бот ні кі, у гэ тых ла ка цы ях уз ні кае пя шчот ная за ка ха насць, 

але фільм з пер шых сцэн на мя кае, што га вор ка тут ідзе пра што 

хо ча це, толь кі не пра кра му. Пра ект «Ліс та пад. Ка лек цыя» па каз вае

ў Мін ску на мі нан та на «За ла то га мядз ве дзя» апош ня га Бер лі на ле 

ад рэжысёра То ма са Шту бе ра. Яшчэ ў дні кі на фес ты ва лю кар ці на 

атры ма ла шмат ува гі кры ты каў і дзве ўзна га ро ды, а за раз — 

у «Пі я не ры» і Falcon Club Бу цік Кі но — па каз вае, за што.


