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1915 год — на ра дзiў ся (ця пе раш нi 

Сен нен скi ра ён) Аляк сандр 

Кан стан цi на вiч Га ра вец, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1943). Скон-

чыў Вi цеб скi аэ ра клуб 

i Уль я наў скую лёт ную 

шко лу. У Вя лi кую Ай чын ную вай ну з 

чэр ве ня 1942-га на Паў ноч на-Каў каз-

скiм, Ва ро неж скiм фран тах. На мес нiк 

ка ман дзi ра эс кад рыл лi знi шчаль на га 

авiя пал ка стар шы лей тэ нант Га ра вец 

зра бiў 74 ба я выя вы ле ты, удзель нi чаў 

у 11 па вет ра ных ба ях i збiў 9 са ма-

лё таў пад час бою 6 лi пе ня 1943-га, якi пад час Кур скай 

бiт вы вёў адзiн су праць 20 ва ро жых бам бар дзi роў шчы каў. 

У кан цы гэ та га бою за гi нуў у ня роў най су тыч цы з ва ро жы мi 

знi шчаль нi ка мi. Га ра вец — адзi ны ў све це лёт чык, якi збiў 

у ад ным баi столь кi са ма лё таў пра цiў нi ка.

1920 год — на ра дзiў ся Iо сiф Пят ро вiч Люд вi го-

вiч, бе ла рус кi ву чо ны, док тар гiс та рыч ных 

на вук (1977), пра фе сар (1978), за слу жа ны ра бот нiк вы-

шэй шай шко лы Бе ла ру сi (1980). У Вя лi кую Ай чын ную 

вай ну быў сак ра та ром Ся мя цiц ка га i Ка мя нец ка га пад-

поль ных рай ка маў ЛКСМБ. Пас ля вай ны — сак ра тар 

Брэсц ка га гар ка ма ЛКСМБ, за гад чык ад дзе ла пра па-

ган ды i агi та цыi Брэсц ка га гар ка ма КПБ, лек тар ЦК 

КП Лiт вы. Аў тар прац па гiс то рыi поль ска га ра бо ча га 

рэ ва лю цый на га ру ху.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Сяр го Ге дэ ва на вiч Чыг ла дзэ, 

удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх 

за хоп нi каў у га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са-

вец ка га Са ю за (1944). За гi нуў у баi ў 1944-м.

1940 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Ан то на вiч Цер-

лю ке вiч, бе ла рус кi трэ нер (ве ла сi пед ны 

спорт), за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сi (1986).

1950 год — на ра дзiў ся Якаў Мi хай ла вiч Шаф-

ран скi, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ма тэ ма-

тыч най кi бер не ты кi i iн фар ма ты кi, кан ды дат фi зi ка-ма тэ-

ма тыч ных на вук (1981).

1825 год — на ра дзiў ся Аляк-

сей Сяр ге е вiч Ува раў, 

рус кi ар хе о лаг, адзiн з за сна валь нi каў 

Рус ка га i Мас коў ска га ар хеа ла гiч ных 

та ва рыст ваў. Iнi цы я тар ства рэн ня i пер-

шы ды рэк тар Iм пе ра тар ска га Ра сiй ска га 

гiс та рыч на га му зея ў Маск ве.

1840 год — на ра дзiў ся Ге надзь Ва сi лье вiч Юдзiн, 

рус кi ку пец, бiб лi я фiл, крас на яр скi ме цэ-

нат, за сна валь нiк унi каль на га кнiж на га збо ру.

1875 год — на ра дзiў ся 

Ва сiль Ра дзi во на вiч 

Пят роў, рус кi спя вак, са лiст Вя лi-

ка га тэ ат ра, на род ны ар тыст Ра сii 

(1933). Адзiн з най буй ней шых прад-

стаў нi коў рус ка га ва каль на га мас-

тац тва.

1930 год — у пе ры яд анг лiй-

ска га ка ла нi яль на га 

па на ван ня ў Iн дыi па ча ла ся кам па-

нiя не гвал тоў най ба раць бы за не за леж насць (так зва ная 

са т'яг ра ха — упар тасць у iс цi не), на тхняль нi кам якой быў 

Ма хат ма Ган дзi.

1940 год — у Маск ве па мiж СССР i Фiн лян ды яй 

пад пi са ны мiр ны да га вор, якi за вяр шыў 

са вец ка-фiн скую вай ну 1939—1940 га доў.

1990 год — у Маск ве па чаў ся III з'езд на род ных 

дэ пу та таў СССР, якi пры няў ра шэн не аб 

ад ме не ар ты ку ла 6 Кан сты ту цыi СССР, што дэк ла ра ваў 

кi ру ю чую ро лю КПСС. 14 са ка вi ка быў пры ня ты за кон 

«Аб за сна ван нi па са ды Прэ зi дэн та СССР».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пракопа, Ціта.

К. Юстыны, Алоіза, 
Бярнарда, Васіля, 
Максіміліяна, Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.31 19.09 11.38

Вi цебск — 7.21 18.58 11.37

Ма гi лёў — 7.21 18.59 11.38

Го мель — 7.17 18.56 11.39

Гродна — 7.46 19.24 11.38

Брэст — 7.46 19.25 11.39

Месяц
Поўня 9 сакавіка.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
— Ма дам, а да зволь-

це да ве дац ца: якое ў вас 

хо бі?

— Псі хі ят рыя.

— Ле чы це?

— Не, псі хую!

— Па слу хай це, ма дам! 

Я вас не ве даю, вы мя не 

не ве да е це... Да вай це не 

бу дзем пса ваць на шы ідэа-

льныя ад но сі ны!

— Як ва ша ды е та?

— Ве да е це, ні як не ма гу 

знай сці во ра га, каб ад даць 

яму сваю вя чэ ру!

Ро за Мар каў на ву чыць 

жыц цю ма ла дзень кую Со-

фач ку:

— І за пом ні га лоў нае: 

ха лод най жан чы не да вя-

дзец ца грэц ца ў фут ры, 

на бы тым толь кі за свае 

гро шы!
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ад сён ня ў кі на тэ ат рах мож на 

па гля дзець но вы фільм ад на го з 

лі да раў су час на га італь ян ска га 

кі но Ма тэа Га ро не — адап та ва-

ную пад вя лі кі эк ран каз ку Кар ла 

Ка ло дзі «Пі но кіа». Хоць рэ жы сёр 

больш вя до мы як аў тар вост рых 

кар цін «Пер шае ка хан не», «Га мо-

ра» ці «Дог мен» з пра грам Бер-

лін ска га і Кан ска га кі на фес ты-

ва ляў, ра бо та з італь ян скі мі каз-

ка мі ў фэн тэ зій ным клю чы для 

яго так са ма не но вая. Да та го ж 

каз кі пад атлі выя да якіх за ўгод на 

«ма раль ных» пад тэкс таў, праў-

да, та кое спа лу чэн не ўсё роў на 

не з'яў ля ец ца за ло гам пос пе ху.

Па каз (але не прэм' е ра) кар ці ны 

ад быў ся ў па за кон курс най фес ты-

валь най сек цыі Berlіnale Specіal, ра-

зам з «Шар ла та нам» Агнеш кі Хо ланд, 

«ДАУ. Дэ ге не ра цы яй» са скан даль на га 

пра ек та Ільі Хржа ноў ска га, «Мі на ма-

тай» з Джо ні Дэ пам, «Апош ні мі і пер-

шы мі людзь мі» з Ціль дай Су ін тан і «Ну -

ма ра мі» Але га Сян цо ва. Іншымі словамі, 

у сек цыі гуч ных ім ёнаў на сты ку мас тац-

тва і ін дуст рыі кі но. Імя Ма тэа Га ро нэ, 

са праў ды, вя до мае не толь кі ў Іта ліі, а 

апроч яго кар ці ну «ро біць» удзел ак цё ра 

Ра бэр та Бе ніньі, ула даль ні ка «Ос ка ра» 

за ро лю ў філь ме «Жыц цё цу доў нае».

«Пі но кіа» — гэ та ма ляў ні чая і на сы-

ча ная дзі во са мі каз ка, у якой га лоў ны 

ге рой толь кі і ро біць, што на ты ка ец ца 

на не сум лен ных лю дзей, ба чыць цу ды 

і пра хо дзіць вы пра ба ван ні. Ідэя ў тым, 

каб па ка заць, як толь кі што ство ра ны 

драў ля ны хлоп чык, які не ары ен ту ец ца ў 

па бу до ве све ту і са цы яль ных нор мах і кі-

ру ец ца вы ключ на сва і мі жа дан ня мі, па-

знае жыц цё. У са мым па чат ку, ка лі бяд-

няк Джэ пе та толь кі ства рыў са бе з дрэ-

ва сы на, Пі но кіа са дзіц ца пе рад ка мі-

нам і за сы нае, а ў рэш це пра чы на ец ца 

без па ло вы ног. Што, вя до ма ж, толь-

кі кве тач кі ня ве дан ня ў па раў на нні з 

тым, якім абя цан ням Пі но кіа здоль ны 

па ве рыць і на што пай сці дзе ля «цёп-

лых» ілю зій.

Джэ пе та аб мень вае сваё адзен не 

на школь ны сшы так і ад праў ляе Пі но кіа 

ў шко лу, толь кі за мест кла са хлоп чык 

ідзе ў тэ атр драў ля ных ля лек, дзе трап-

ляе ў па лон да яго ўла даль ні ка. Тэ атр 

за бі рае Пі но кіа з са бой, і та кім чы нам 

баць ка з сы нам аказ ва юц ца раз лу ча-

ныя, та му па зна ваць свет хлоп чы ку да-

вя дзец ца са ма стой на. І гэ ты свет бу дзе 

імк нуц ца яго пад ма нуць, ска рыс таць і 

на ват за біць. Пі но кіа, на прык лад, лёг-

ка па ве рыць у тое, што ма не ты мож на 

па са дзіць і з іх вы рас це цэ лае гра шо-

вае дрэ ва, аль бо што ёсць мес ца, дзе 

мож на цэ лы мі дня мі толь кі і ра біць, што 

зай мац ца гуль ня мі. І рас ча ра ван не ў 

гэ тых ілю зі ях ста не част кай яго ста-

лен ня, але са праўд ным ча ла ве кам яго 

зро біць усё ж неш та ін шае.

Ся род сэн саў кар ці ны ёсць вось гэ-

ты ся мей ны, бо су вязь баць кі і сы на, 

на ват ка лі яны пра вя лі ра зам ледзь 

не адзін дзень, тут без умоў ная, і по-

шук адзін ад на го зай мае цэ лы фільм. 

На іў ны, не па слух мя ны Пі но кіа мя ня-

ец ца толь кі дзе ля баць кі: ця пер ён не 

толь кі цвя ро за гля дзіць на свет і га-

то вы з пэў най ма ты ва цы яй ха дзіць у 

шко лу, але і здоль ны ста віць ін та рэ сы 

ін ша га ча ла ве ка вы шэй за свае — і гэ-

тыя пе ра ме ны ро бяць яго са праўд ным 

хлоп чы кам, што вель мі да рэ чы, бо 

доў гае па да рож жа не ідзе на ка рысць 

дрэ ву, з яко га Пі но кіа зроб ле ны.

Маг чы мас ці Ма тэа Га ро не раз гар-

ну лі ся са праў ды шы ро ка — ча го ў «Пі-

но кіа» толь кі ня ма, і як лёг ка знай сці 

ў гэ тым па ра ле лі з рэ аль ным жыц цём 

(ска жам, у аб сурд ным су дзе, які са дзіць 

у тур му толь кі не ві на ва тых). Рэ жы сёр 

спраў на да вёў свай го ге роя ад дзі ця-

ча га эга із му да дзі ця чай да рос лас ці і 

ства рыў ві до ві шча, ці ка вае і дзе цям, 

і да рос лым — з ві зу а лі за ва ны мі цу да-

мі, вы на ход лі вы мі воб ра за мі, ак цё ра мі 

ў ро лях Лі са і Ка та, пе ра тва рэн нем у 

аслоў і вы цяг ну тым ад хлус ні но сам.

Па гля дзець «Пі но кіа» ў кі на тэ ат ры 

мож на да 1 кра са ві ка.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах Дзі во сы Ма тэа Га ро не
Пер шыя ад крыц ці Бер лі на ле да бі ра юц ца да бе ла рус ка га пра ка ту


