
Да ма раз во дзіц ца з му-

жам. Суд дзя пы та ец ца ў яе:

— Якая пры чы на раз-

во ду?

— Ну...

— Ён п'е?

— Не.

— Ма ла за раб ляе?

— Ды не.

— Б'е?

— Не.

— Не кла по ціц ца пра дзя-

цей?

— Кла по ціц ца.

— Здрадж вае?

— Не, што вы!

— Не за да валь няе вас як 

жан чы ну?

— Не, з гэ тым усё нар-

маль на.

— Не да па ма гае па до-

ме?

— Да па ма гае.

— Та ды ў чым жа пры-

чы на?

— Ра зу ме е це, гра ма дзя-

нін суд дзя, усё што трэ ба ён 

ро біць. Але... Вы б ба чы лі, з 

якім вы ра зам тва ру ён гэ та 

ро біць...

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Генадзя, Купрыяна, 
Михаіла.

К. Яўгеніі, Гвідона, Філіпа, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.39 19.31 12.52

Вi цебск — 6.27 19.22 12.55

Ма гi лёў — 6.29 19.21 12.52

Го мель — 6.27 19.17 12.50

Гродна — 6.54 19.46 12.52

Брэст — 6.56 19.46 12.50
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Месяц
Маладзік 9 верасня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

13 ВЕ РАС НЯ

1936 год — на Мін скім аэ ра-

дро ме прай шоў па рад 

вой скаў з на го ды за вяр шэн ня ма неў-

раў час цей БВА. У су вя зі з ву чэн ня мі ў 

рэс пуб лі цы зна хо дзі лі ся нар кам аба ро-

 ны СССР К. Ва ра шы лаў, мар ша лы 

С. Бу дзён ны, М. Яго раў, М. Ту ха чэў скі, ва ен ныя дэ ле га цыі 

Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі і Чэ ха сла ва кіі. Да гэ та га дня бы ла 

пры мер ка ва на прэм' е ра па ка зу ў Мін ску філь ма Ч. Чап лі на 

«Аг ні вя лі ка га го ра да» ў кі на тэ ат ры «Пра ле та рый».

1943 год — па чаў дзей ні чаць Мін скі пад поль ны гар кам 

КПБ, які ба зі ра ваў ся ў пар ты зан скай зо не.

1958 год — на ра дзіў ся (в. Лу па чы Мас тоў ска га 

ра ё на) Аляк сандр Кан стан ці на віч Краў цэ віч, 

бе ла рус кі ар хе о лаг, гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук 

(1999). Вы ву чае ма тэ ры яль ную куль ту ру Бе ла ру сі XІV—XVІІІ 

стст., па лі тыч ную гіс то рыю ВКЛ XІІІ—XVІ стст., эт ніч ныя 

пра цэ сы ў Бе ла ру сі ад ся рэд ня веч ча да но ва га ча су.

1974 год — вый шла ў эфір пер шая ка ля ро вая 

пе ра да ча Бе ла рус кай рэс пуб лі кан скай сту-

дыі тэ ле ба чан ня.

1766 год — на ра дзіў ся Сэм Уіл-
сан, аме ры кан скі ганд ляр, 

дзя ку ю чы яко му з'я віў ся на цы я наль ны 
знак Аме ры кі — «Дзядзь ка Сэм». Па-
мёр у 1854 годзе.

1853 год — на ра дзі ла ся 

Соф'я Львоў на Пя роў-

ская (1853—1881), дзя яч ка рэ ва лю цый на-дэ ма кра-

тыч на га ру ху 70—80-х га доў XІX ст. у Ра сіі, удзель-

ні ца за ма ху на ім пе ра та ра Аляк санд ра ІІ 1 са ка ві ка 

1881 го да.

1902 год — у Вя лі ка бры та ніі ўпер шы ню ў якас ці 

до ка зу ві ны падазронага бы лі вы ка ры ста-

ныя яго ад біт кі паль цаў з мес ца зла чын ства.

1923 год — на ра дзі ла ся Зоя Кас ма дзям' ян ская 

(1923—1941), Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1942 год, па смя рот на). У каст рыч ні ку 1941 го да, бу ду-

чы ву ча ні цай 10-га кла са, 

доб ра ах вот ні цай пай шла ў 

пар ты зан скі атрад. З гру пай 

кам са моль цаў-пар ты зан пе-

рай шла це раз лі нію фрон-

ту на аку пі ра ва ную тэ ры-

то рыю і ў кан цы ліс та па да 

1941 го да ў в. Пят ры шча ва 

Вя рэй ска га ра ё на Мас коў-

скай воб лас ці схоп ле ная 

фа шыс та мі пры вы ка нан ні 

ба я во га за дан ня. Ня гле дзя-

чы на жорст кія ка та ван ні, не 

вы да ла та ва ры шаў, не ад-

кры ла свай го са праўд на га 

імя, на зваў шы ся Тац ця най. Пуб ліч на па ве ша на фа шыс та-

мі. Імем З. А. Кас ма дзям' ян скай на зва ны ву лі цы ў мно гіх 

га ра дах Бе ла ру сі.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

У бе ла рус кім пра ка це ідзе 

чар го вы фільм, які, да рэ-

чы, кры ху вы лу ча ец ца на 

фо не звык ла га — гля дац-

 ка га — расійскага кан тэн ту. 

«Гіс то рыя ад на го пры зна чэн-

ня», зня тая Аў доц цяй Смір но-

вай, за сна ва ная на рэ аль ных 

па дзе ях, за дзей ні чае Льва 

Талс то га, ці ка віц ца «за гад ка-

вай рус кай ду шой» і ства рае 

дра му, цал кам спра ва ка ва ную 

ча ла ве чы мі за га на мі, хі ба мі і 

сла бас ця мі.

Гэ та гіс то рыя пра тое, як ма ла ды 

па руч нік Ка ла коль цаў — сын ге не ра-

ла і пры хіль нік лі бе раль ных ідэй, праз 

якія ён, зда ва ла ся б, бун туе су праць 

ста рой баць ка вай шко лы, — з'яз джае 

са ста лі цы ў пя хот ны полк у Туль скай 

гу бер ні, каб пры нес ці яго сал да там 

ву чэн не і асве ту.

Ужо пер шая сцэ на, якая дэ ман-

струе свар ку ге не ра ла з гу ля кам-

сы нам, па каз вае кан флікт — не, не 

баць коў і дзя цей — са ста рэ лай ма-

ра лі слу жа кі і ні бы та но вых па ве ваў. 

Па між дву ма гэ ты мі аг ня мі, ці на ват 

над, зна хо дзіц ца той са мы ня ўлоў ны 

рус кі дух — яго спра бу юць упі саць у 

рам кі ідэй, але ўсё гэ та аказ ва ец ца 

штуч ным і не да рэ чным, так што пры-

во дзіць да тра ге дыі.

Не вы ка ра няль ная ка руп цыя, спа-

дзя ван не на ца ра, здзе кі з пі са ра, 

іг на ра ван не маг чы мас ці ву чыц ца, ал-

ка га лізм, по шук па гро зы ў «жы дах, 

сту дэн тах і па ля ках», каш тоў насць 

го на ру, хоць і су мнеў ная, жа дан не 

па кра са вац ца, на хаб ства, не аду ка-

ва насць (ве ра ў ма лоч ныя рэ кі) і мно-

гія ін шыя рэ чы пры кме ча ны Аў доц цяй 

Смір но вай у мі ма лёт ных дэ та лях і сю-

жэ таст ва раль ных эле мен тах.

Па да ро зе ў Туль скую гу бер ню Ры-

гор Ка ла коль цаў зна ё міц ца са Львом 

Талс тым і па чы нае з ім сяб роў ства. 

Талс то й у філь ме асаб лі вы, хоць яго 

дом і гас па дар ка так са ма слу жаць ра-

зы гры ван ню «рус ка га сцэ на рыя». Не 

Ка ла коль цаў з ні бы но вы мі ідэ я мі, а 

вы са ка род ны, вы со ка ду хоў ны і спра-

вяд лі вы Талс той, які ў жыц ці кі ру ец ца 

не ідэ я мі па ка лен ня, а каш тоў нас цю, 

ска жам, ча ла ве ча га жыц ця і агуль на-

ча ла ве чы мі па няц ця мі ма ра лі.

Та му і дом яго аказ ва ец ца ў асаб лі-

вай част цы, дзе раз ві ва ец ца, кан вен-

цый на, дра ма ў ду ху лі та ра тур ных ра-

ма наў, пры чым ме на ві та рус кіх лі та ра-

тур ных ра ма наў. Брат Сяргей Талс той 

па ві нен ажа ніц ца з Тац ця най Берс, але 

яго па лю боў ні ца-цы ган ка ця жар ная ўжо 

чац вёр тым дзі цем. У яго на ра джа ец ца 

ідэя та ем на аб вян чац ца з цы ган кай, а 

Тац ця не, якую ка хае, на пі саць ліст. Пры 

гэ тым ён ге ні яль на без эма цыянальна 

тра гіч ны ў сва ім бяз вы хад ным ста но ві-

шчы і позірках на Льва.

У вы ні ку і ў Ка ла коль ца ва, і ў Талс-

то га раз ві ва ец ца свая гіс то рыя з на-

са джван нем чу жых — гэ та зна чыць 

за меж ных — па ве ваў на рус кую рэ-

ча іс насць. Толь кі ў Талс то га гэ та не 

вы хо дзіць за ме жы хля ва — вы пі са ныя 

чор ныя свін ні ў вы ні ку па мі ра юць, та-

му што ра бот нік не кар міў іх, бо лі чыў 

гэ та ні жэй сва ёй год нас ці.

А вось у гіс то рыі Ка ла коль ца ва па-

мі рае ча ла век, да ча го пры вёў зу сім 

ней ма вер ны лан цу жок па дзей, у якім 

за ме ша ныя сла басць, го нар, страх, 

пры ні жэн не і ама раль насць. Пі сар Ва-

сіль Ша бу нін, які, мо жа быць, пер шы 

раз у жыц ці за гна ны ў кут, стра ціў шы 

над зею, ад ва жыў ся пад няць ру ку, 

быў пры су джа ны да смер ці за на пад 

на ка пі та на Ка зі мі ра Яцэ ві ча.

Маг чы ма на ват, ме на ві та ён — 

га лоў ны ге рой. Не Ка ла коль цаў з 

уплы во вай сям'і і на ват не Талс той, 

адзін з са мых уплы во вых ро зу маў, 

а той, хто на ле жыць боль шас ці. Ма-

лень кі ня спраў ны ча ла век Ша бу нін 

з'яў ля ец ца сі ра той, у пал ку з яго 

здзе ку юц ца, у кні гу ён вы му ша ны 

ўпіс ваць не праў дзі выя ліч бы, якія 

апраўд ва юць кра дзеж гро шай, вы дзе-

ле ных на хар ча ван не, увесь час трап-

ляе ў «кар цар». Толь кі ў Ша бу ні на з'я-

ві ла ся на дзея на ма лоч ныя рэ кі, яго 

аб ві на вач ва юць у кра дзя жы гро шай, 

а сіс тэ ма ў вы ні ку пе ра мол вае яго і 

за бы вае.

Моц на ска за на, але ледзь не кож ны 

пер са наж уклаў ся ў тра гіч ны зы ход 

філь ма, з-за ча го мож на раз ва жаць 

пра тое, усё ж та кі зна чаць неш та па-

во дзі ны ад на го ча ла ве ка ці не. Воб раз 

гра мад ства ў кар ці не Аў доц ці Смір но-

вай раз біў ся на мност ва мі ма лёт ных 

сцэн і цэ лых эпі зо даў, а ў кан цы вы-

явіў ней кую не су мя шчаль насць рус ка-

га мен та лі тэ ту са штуч ны мі тэ о ры я мі. 

Усё ў ме жах гэ та га філь ма ад бы ва ец-

ца пад ула дай не ча га ня ўмоль на га — 

ге роі быц цам дзей ні ча юць па за ко не, 

на ват ма юць свя до масць, на ват пэў-

ныя апраў дан ні, але вы нік усё роў на 

пе рад вы зна ча ны.

Не зра зу ме лая «за гад ка вая ду ша» 

даў но ста ла брэн дам, і ця пер яна 

чар го вы раз ака за ла ся ў кан флік це з 

рэ ча мі больш вы тлу ма чаль ны мі. Ма-

раль, лі бе раль ныя ідэі, асве та быц цам 

за паў ня юць сю жэт «Гіс то рыі ад на го 

пры зна чэн ня», але раз ві ва ец ца ён усё 

роў на па за ко нах не ча га не пад улад-

на га і не кі ра ва на га. Маг чы ма, та кую 

схе му мож на эк стра па лі ра ваць на су-

час насць. Тон ка, вель мі тон ка.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

ЛІ БЕ РАЛЬ НЫЯ ІДЭІ 
ПАД УЛА ДАЙ ЗА ГАД КА ВАЙ ДУ ШЫ

— Вой, да руй це, у нас пе ра пад 
на пру жан ня ў сет цы!..


