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19 чэрвеня 2019 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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20 ЧЭР ВЕ НЯ

1909 год — на ра дзіў ся (г. Ві цебск) 

Пётр Ва сі ле віч Кан драць еў, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1940). Удзель нік 

са вец ка-фін скай вай ны 1939—1940 га доў, 

пад час якой па моч нік ка ман дзі ра авія пал ка 

ка пі тан Кан драць еў здзейс ніў 66 ба я вых 

вы ле таў, па та піў ва ро жае суд на з бо еп ры па са мі, спа ліў 

на аэ ра дро ме 7 са ма лё таў, зні шчыў 2 па ра во зы, 6 аў та-

ма шын. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну ўдзель нік аба ро ны 

Ле нін гра да, ка ман дзір зні шчаль на га авія пал ка. За гі нуў у 

баі ў 1943 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ва ле рый Мі ка-

ла е віч Ра еў скі, бе ла рус кі рэ жы сёр, пе да гог, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі (1976), на род ны ар-

тыст Бе ла ру сі (1995). З 1968 го да слу жыў у На цы я наль ным 

ака дэ міч ным тэ ат ры імя Я. Ку па лы. Ад на ча со ва вы кла даў 

у Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў (з 1996-га пра фе сар). 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1985), Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі (1988). Па мёр у 2011 го дзе.

1944 год — па чаў ся трэ ці этап «рэй ка вай вай ны», 

які пра цяг ваў ся да поў на га вы зва лен ня Бе-

ла ру сі. У вы ні ку апе ра цыі па да рва ная 61 ты ся ча рэ ек, 

зні шча на 8 чы гу нач ных мас тоў, што поў нас цю вы ве ла са 

строю важ ней шыя чы гу нач ныя лі ніі, част ко ва бы лі па ра-

лі за ва ныя ва ро жыя пе ра воз кі амаль па ўсёй тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі. Упер шы ню ў гіс то рыі вай ны пар ты за на мі бы ла 

пра ве дзе на апе ра цыя та ко га маш та бу і з та кі мі вы ні ка мі 

ў цес ным апе ра тыў на-так тыч ным уза е ма дзе ян ні з рэ гу-

ляр най ар мі яй. Ска ар ды на ва ныя ўда ры пар ты зан па чы-

гу нач ных ка му ні ка цы ях пра ціў ні ка ме та дам «рэй ка вай 

вай ны» ме лі апе ра тыў на-стра тэ гіч нае зна чэн не ў хо дзе 

на ступ лен ня Чыр во най Ар міі.

1949 год — у Мін ску прай шоў ІІ з'езд пісь мен ні-

каў Бе ла ру сі.

1774 год — пад час рус ка-ту рэц-

кай вай ны 1768—1774 га-

доў ка ля па се лі шча Каз лу джа (паў ноч на-

ўсход няя Бал га рыя) 14-ты сяч ны кор пус 

пад ка ман да ван нем Аляк санд ра Су во-

ра ва раз біў тур каў пад ка ман да ван нем 

Аб дул-Ра за ка (ка ля 40 ты сяч ча ла век). У гэ ты ж дзень 

на пра вым флан гу рус кіх вой скаў атрад Іва на Са лты ко ва 

раз біў 15-ты сяч ны ту рэц кі атрад ка ля Тур ту кая. Агуль нае 

ка ман да ван не рус кі мі вой ска мі ажыц цяў ляў Пётр Ру мян-

цаў, які на на ступ ны год стаў фельд мар ша лам і гра фам 

За ду най скім. У вы ні ку ў лі пе ні быў пад пі са ны Кю чук-Кай-

нар джый скі мір ны да га вор, вы гад ны для Ра сіі.

1819 
год — на ра дзіў ся Жак 

Афен бах, фран цуз скі 

кам па зі тар, адзін з за сна валь ні каў кла-

січ най апе рэ ты. У 6 га доў хлоп чык узяў 

у ру кі скрып ку, у 8 — на пі саў пер шую 

му зыч ную п'е су. Зна ём ства з кам па зі-

та рам Фла ры мо нам Эр ве, які ад крыў 

пер шы тэ ат рык апе рэ ты, дзе ста ві лі ся 

ад на ак та выя бу фа на ды з мі ні маль най 

коль кас цю вы ка наў цаў, звяр ну ла ўва гу Афен ба ха на маг-

чы мас ці но ва га жан ру. Пры дат ным вы пад кам для яго 

пла наў ста ла ад крыц цё ў Па ры жы Су свет най вы стаў кі ў 

Па ла цы ін дуст рыі на Елі сей скіх Па лях. Зняў шы не па да лёк 

не вя лі кі драў ля ны бу ды нак, ён за тры тыд ні пе ра аб ста ля-

ваў па мяш кан не, на браў ар тыс таў, му зы кан таў, аў та раў, 

ства рыў му зы ку і 5 лі пе ня 1855 го да ад крыў свой тэ атр 

«Буф-Па ры зе». Ця пер гэ тая да та лі чыц ца днём на ра джэн-

ня апе рэ ты. Па мёр у 1880 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Юрый Віз бар, са вец кі жур-

на ліст, ак цёр, бард, сцэ на рыст, адзін з за-

сна валь ні каў бар даў скай пес ні. Па мёр у 1984 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валерыі, Марыі, 
Багдана, Маркеля, 
Фядота.

К. Бянігны, Фларэнціны, 
Багдана, Міхала, Рафала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.43 17.25

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46

Месяц
Поўня 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Ра сій скую эст ра ду за-

гу бяць шмат дзет ныя наф-

та ві кі.

— Учо ра па еха лі з жон кай 

раз во дзіц ца. Не да еха лі.

— Ча му?

— Па сва ры лі ся...

Заўт ра — гэ та, як пра-

ві ла, са мы за ня ты і на пру-

жа ны дзень на тыд ні.

— Хут ка ты спаз на еш мя-

не блі жэй... За га дзя да руй!

— Дзе бу дзеш ад па чы-

ваць ле там?

— У асноў ным на пра-

цы, ча сам да до му бу ду 

пры хо дзіць.

Пі фа гор здо леў да ка заць 

сваю тэ а рэ му не столь кі та му, 

што ён быў доб рым ма тэ ма-

ты кам, коль кі та му, што быў 

доб рым ку лач ным бай цом.

Я, вя до ма, вель мі люб-

лю чай, але шам пан скае 

не трэ ба за вар ваць.

Фота Юліі АДАМОВІЧ.

Вя до ма му рэ жы сё ру пра па-

ну юць прад ста віць сваю кар-

ці ну, зня тую трыц цаць два 

га ды та му, на рэт ра спек тыў-

ным па ка зе, — та кім сім ва ліч-

ным спо са бам, што звяз вае 

мі ну лае і су час насць, пос пе хі 

ма ла до сці з твор чым кры зі-

сам, па чы на ец ца но вы фільм 

зна ка мі та га іс пан ца Пэд ра 

Аль ма до ва ра і гіс то рыя яго 

аль тэр эга Саль ва до ра Ма-

ла. Пя шчот ны Аль ма до вар, 

пя шчот ны Ан то ніа Бан дэ рас 

у га лоў най ро лі, пя шчот ныя 

рэ флек сіі прый шлі да нас аку рат 

пас ля су свет най прэм' е ры ў асноў-

най кон курс най пра гра ме Кан ска-

га кі на фес ты ва лю — ухва ле ная 

кры ты ка мі стуж ка «Боль і сла ва» 

ідзе ў мін скім пра ка це.

Вяр тан не ў мі ну лае праз па каз улас-

на га філь ма — доб ры старт для блу кан-

няў, по шу каў і роз ду маў. Ужо хто толь кі 

не ўспом ніў Фе лі ні і Мар чэ ла Маст ра я ні 

ў яго кар ці не «Во сем з па ло вай», але 

ад сыл ка ме на ві та да іх лепш за ўсё дае 

ўяў лен не пра «Боль і сла ву». Та му што 

ні чо га фор маст ва раль на га тут так са ма 

не ад бы ва ец ца, а пры гэ тым усё, што 

ад бы ва ец ца, быц цам не ад' ем ная част-

ка со таў аль бо ДНК: вы скра бі — і за-

ста неш ся ні з чым. Па дзеі з дзя цін ства 

і да рос ла га жыц ця ра зы шлі ся ва кол ус-

куд ла ча на га Ан то ніа Бан дэ ра са, што 

кру гі на ва дзе — тут ня ма да мі нант ных 

эпі зо даў і ня ма ад іх за леж ных, усё раў-

на знач нае, як у лан цуж ку.

Га лоў ны ге рой Саль ва до ра Ма ла, 

вя до мы на ўвесь свет рэ жы сёр, па ку-

туе ад роз на га кштал ту бо ляў, ні чо га 

ўжо не зды мае і рэ гу ляр на вяр та ец ца 

ў мі ну лае. Стан цыя, на якой ён з ма ці 

ма лень кім хлоп чы кам вы му ша ны быў 

улад ка вац ца на ноч; зям лян ка з не па-

бе ле ны мі сце на мі, ку ды яны пе ра еха лі; 

тын коў шчык, яко га ма лы Саль ва до ра 

ву чыў пі саць і лі чыць; на рэш це, ка хан-

не ў Мад ры дзе і апош нія га ды ма ці — 

усё гэ та ві зу аль ны мі аль бо слоў ны мі 

флэш бэ ка мі ўсплы вае ў філь ме. А між 

тым пра мі ну лае на гад вае і фес ты валь, 

што ар га ні зуе па каз даў няй стуж кі Ма-

ла «Смак» і про сіць рэ жы сё ра прый сці 

ра зам з вы ка наў цам га лоў най ро лі Аль-

бер та Крэс па.

Да во дзіц ца Саль ва до ра су стрэц ца і 

на ла дзіць ста сун кі з ак цё рам, ін тэр прэ-

та цы яй яко га ён у свой час быў над звы-

чай не за да во ле ны, але га лоў нае — у 

рэш це рэшт па-но ва му па гля дзець на 

ўлас ны фільм. Так па чы на ец ца се рыя 

эма цы я наль на ша ра го вых, але ў той 

жа час важ ных для га лоў на га ге роя па-

дзей, у якіх вель мі плаў на і на ту раль на, 

быц цам са мі па са бе, з'яў ля юц ца эпі зо-

ды з мі ну ла га. Уз ні кае і зні кае ге ра ін, 

на па ро зе ква тэ ры апы на ец ца ка хан не 

ма ла до сці, ро біц ца апе ра цыя як вы да-

лен не пе ра шко ды дзе ян ням...

Ужо па каз «Сма ку» ады гры вае сваю 

ро лю толь кі апа срод ка ва на: рэ жы сёр на 

яго не пай шоў, па каз ва ю чы тым са мым 

зна чэн не ўво гу ле ўся го — эпі зо ды важ-

ныя не ў якас ці дра ма тур гіч на га ру ха ві ка 

па дзей, а ў ро лі сім ва ліч ных зна-

каў, ма ты ваў да роз ду му і пе ра-

ацэн кі бы ло га. То-бок лі та раль на 

на ўсё ў «Бо лю і сла ве» мож на па-

гля дзець з пунк ту гле джан ня ўнут-

ра най пра цы твор цы — што яго 

на тхняе, як на кі но ўплы вае ўлас-

ная бія гра фія, ча му пры хо дзіць 

кры зіс і якую ро лю ады гры ва юць 

рэ флек сіі і вы пад кі з жыц ця.

Ко ле ры і ар хі тэк ту ра кад раў, 

пры жму ра ныя во чы Ан то ніа Бан-

дэ ра са, ці шы ня і цем ра ква тэ ры 

і пэў ная фан тас тыч насць не ка-

то рых су па дзен няў — усё гэ та 

скла ла ся ў кар ці ну з ідэа льным 

ба лан сам-пе ра кліч кай па між мі ну лым і 

су час нас цю, ус па мі на мі і твор чым уяў-

лен нем, знеш нім і ўнут ра ным. Ня спеш-

ныя і ба лю чыя буд ні га лоў на га ге роя 

Бан дэ рас абы граў цу доў на (ёсць тут, 

да рэ чы, і ін шыя лю бі мыя Аль ма до ва рам 

ак цё ры, як, на прык лад, Пе не ло па Крус у 

ро лі ма ці ма лень ка га Саль ва до ра), вы-

клі ка ю чы то ўсмеш ку, то не па кой. Вось 

ён дае не ча ка нае для ся бе ін тэр в'ю пуб-

лі цы па тэ ле фо не, а вось рас слаб ле на 

за плюшч вае во чы, ка лі ге ра ін пры туп-

ляе фі зіч ны боль. Цаг лі на да цаг лі ны — і 

блу кан ні Саль ва до ра Ма ла кан ча юц ца 

пры го жым і аб на дзей лі вым фі на лам.

У сцэ нах «Бо лю і сла вы» вя лі кае, у 

сэн се «зна ка мі тае», што ста ла част-

кай куль ту ры, толь кі ма ец ца на ўва зе 

і ўсплы вае хі ба праз пла кат у ква тэ ры 

Аль бер та Крэс па. А буд ніч нае зай мае 

ўвесь хро на мет раж і, ка неш не, уяў ляе 

са бой уся го вя лі ка га пер ша асно ву. 

Дзе па ча так кі не ма та гра фіч ных шэ-

дэў раў? — у не па бе ле ных сце нах зям-

лян кі, у пер шым за хап лен ні пры го жым 

це лам, у па ку це са праўд на га ка хан ня, у 

ня вы ка на ным абя цан ні ма ці, у бо лі.

Фільм Пэд ра Аль ма до ва ра бу дзе іс ці 

ў пра ка це да 26 чэр ве ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

АЛЬ МА ДО ВАР ПА АБОД ВА БА КІ ЭК РА НА
Фільм пра слаў ле на га іс пан ца па каз ва ец ца ў кі на тэ ат рах Мін ска

ca
ric

atu
ra

.ru


