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1890 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Аляк санд ра віч Ма до раў, 

ра сій скі і бе ла рус кі 

жы ва пі сец, за слу жа-

ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі (1944), на род ны мас так Ра-

сіі (1965), член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі 

мас тац тваў СССР (1950). У 1914—1918 

га дах ву чыў ся ў Пет ра град скай ака дэ міі 

мас тац тваў.

1935 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Да ні ла віч Клім чук, бе ла рус кі мо ва знаў ца, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук (1973). У 1954-м скон чыў 

Пін скі на стаў ніц кі, у 1967-м — Мін скі пе да га гіч ны ін сты-

ту ты. Аў тар на ву ко вых прац у га лі не бе ла рус кай дыя-

лек та ло гіі, лінг ва ге аг ра фіі, са цы я лінг віс ты кі, ана мас ты кі, 

фальк ло ру.

1960 год — на ра дзіў ся Ігар Аляк санд ра віч Фур-

ма наў, бе ла рус кі псі хо лаг, док тар псі ха ла-

гіч ных на вук (1998), пра фе сар (2003).

1960 год — ство ра ны Мін скі між аб лас ны трэст 

звад ка ва на га га зу (ця пер Мінск аб лгаз).

1875 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Пят ро віч Фі ла таў, ра сій скі 

і ўкра ін скі ву чо ны ў га лі не аф таль ма ло гіі, 

ака дэ мік АН УССР (1939), АМН СССР 

(1944), Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

(1950), за слу жа ны дзе яч на ву кі Укра і ны 

(1935). Лаў рэ ат Ста лін скай прэ міі (1941).

1900 год — за сна ва на Лей ба рысц кая пар тыя Вя-
лі ка бры та ніі — ад на з вя ду чых бры тан скіх 

па лі тыч ных пар тый.

1940 год — скон чы ла ся ўста ноў ка па гра ніч ных 
зна каў на ўсім пра ця гу (ка ля 1500 кі ла мет-

раў) са вец ка-гер ман скай гра ні цы.

1945 год — на ра дзіў ся Да ні эль 
Аль брых скі, су свет на вя-

до мы поль скі ак цёр кі но і тэ ат ра. Най-
больш знач ныя ро лі сыг раў у кар ці нах 
рэ жы сё ра Ан джэя Вай ды.

1990 год — Вяр хоў ны Са вет 
СССР пры няў па ста но ву 

аб за сна ван ні па са ды Прэ зі дэн та СССР і ўня сен ні ад па-

вед ных змя нен няў і да паў нен няў у Кан сты ту цыю.

2005 год — ус ту пі ла ў сі лу ра мач ная кан вен цыя 

СА АЗ па ба раць бе су праць ты ту ню.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аўксенція, 
Ісака, Кірылы, Міхаіла, 
Фёдара.

К. Анастасіі, Лівіі, Васіля, 
Віктара, Леанарда, 
Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.04 18.41 10.37

Вi цебск — 7.56 18.29 10.33

Ма гi лёў — 7.54 18.31 10.37

Го мель — 7.49 18.30 10.41

Гродна — 8.19 18.57 10.38

Брэст — 8.17 19.00 10.43

Месяц
Маладзік 23 лютага.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

У мед ін сты ту це:

— Па ва жа ныя сту дэн-

ты, сён ня мы прак тыч на 

па зна ё мім ся з ва шым бу-

ду чым:

усё — у морг!

За кан чва ец ца ўжо 

дру гі ме сяц но ва га го да.

Па чаў па да зра ваць, 

што ка хан ня і гро шай 

мне жа да лі ня шчы ра!

Ці ка вы факт: ся-

дзець на ды е це ў 

ква тэ ры-сту дыі яшчэ 

больш скла да на!

Са мая ра зум ная 

жан чы на для муж-

чын — 90-60-90.

Учо ра ўве ча ры 

моц на па сва рыў ся 

з га ла вой. Сён ня з 

ра ні цы вы ра шыў па-

пра сіць пра ба чэн ня. 

Але рот ні як не ад-

крыць — па крыў джа ная 

га ла ва за бла ка ва ла.

Ён быў на столь кі кры-

мі наль ным ты пам, што па-

ру шаў на ват за ко ны пры-

ро ды!
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Кар ці на «Пер шая ка ро ва» 

ўдзель ні чае ў асноў ным кон кур-

се, то-бок прэ тэн дуе на «За ла то га 

мядз ве дзя» Бер лін ска га кі на фес-

ты ва лю, а па вя лі кім ра хун ку яшчэ 

і на па зі цыю «на быт ку» се зо на. Тут 

мы ма ем усе ат ры бу ты вес тэр на — 

ХІХ ста год дзе, дзі кі За хад, бе лых і 

ін дзей цаў, бруд ныя га рад кі і ат мас-

фе ру па куль не ўлад ка ва на га, та му 

кры ху дэз ары ен та ва на га, жыц ця. 

А ўмоў нае асва ен не зя мель, якое 

скла дае сут насць жан ру, ува саб ля-

ец ца ў кур' ёз най, але да во лі мі лай 

гіс то рыі ня ўда ла га прад пры маль ніц-

тва двух сяб роў.

Не як на дзі кім За ха дзе, што на-

ся ля юць ад па вед ныя яму «дзі кія» 

лю дзі, адзін ад на го зна хо дзяць даб-

ра душ ны по вар Ку кі і Кі та ец. Іх ста сун кі 

ад па чат ку вы гля да юць не на ту раль на 

для пра па на ва на га ата чэн ня, бо па-

чы на юц ца з даб ра: Ку кі да па ма гае 

Кі тай цу са грэц ца і на сы ціц ца, а праз 

не ка то ры час яны су стра ка юц ца зноў 

і не як са мо са бой па чы на юць жыць у 

ад ной ха ці не. Не ты по выя для ля соў і 

мяс тэ чак Арэ го на пер са на жы ўме юць 

сяб ра ваць, да па ма гаць адзін ад на му і 

да во лі паэ тыч на ма рыць. У рэш це яны 

вы ра ша юць вы ка рыс таць умен ні Ку-

кі і спя чы пон чы кі на про даж, ад нак 

у ва ко лі цах ёсць толь кі ад на ка ро ва, 

якую ня даў на пры вёз сю ды мяс цо вы 

ба гач.

Дзе ля сва ёй біз нес-ідэі сяб ры па-

чы на юць ра біць нач ныя вы лаз кі, каб 

па да іць чу жую ка ро ву, і ўжо хут ка 

«рас круч ва юц ца» — збі ра юць чэр гі, 

да да юць да пон чы каў мёд і на ці ра юць 

ка ры цу, на ват сам ула даль нік ка ро вы 

каш туе не вя до мы сло дыч і аказ ва ец ца 

ім ска ро ны.

Умоў на га фу ро ру, які вы клі ка юць 

пон чы кі Ку кі, да стат ко ва для трап на га 

ад люст ра ван ня дзі ка га За ха да: прос-

тая стра ва з'яў ля ец ца для га рад ка не-

чым над звы чай ным, і жы ха ры лёг ка 

ве раць у «сак рэт ны ін грэ ды ент з Кі-

тая». Але мес ца тут ма юць і свое асаб-

лі выя но ра вы ў ад сут насць за ко ну, 

та му без аба рон ныя прад пры маль ні кі 

моц на ры зы ку юць, ка лі кра дуць ма-

ла ко, што прад ка заль на не доў жыц ца 

бяс кон ца.

Змя шчэн не чар го вай гіс то рыі пра 

«аме ры кан скую ма ру» ў пра па на ва ны 

ан ту раж ака за ла ся пры го жым і кра-

наль ным, на ват тра ды цый нае для та-

кіх сю жэ таў па ру шэн не за ко ну ў Ке лі 

Рэй хардт мае пя шчот нае ўва саб лен не 

ў тым лі ку праз свой сціп лы маш таб 

аль бо праз мі лыя раз мо вы Ку кі з ка-

ро вай пад час да ен ня. Кус тар ная пя-

кар ня ХІХ  ста год дзя раз мяс ці ла ся на 

бруд най ву лі цы бруд на га га рад ка — 

сяб ры пры хо дзяць сю ды з цес там, 

рас клад ва юць рэ чы і пя куць га ра чыя 

пон чы кі, што ра зы хо дзяц ца ім гнен на. 

Увесь гэ ты кур' ёз вы гля дае пэў ным 

пра та ты пам бан дыц кіх «аме ры кан скіх 

мар», дзе на зла чын ства, па за ко не 

жан ра, так са ма пры хо дзіц ца па ка ран-

не, але па ру шэн не за ко на ўсё яшчэ 

не пе ра кры вае са бой вы са ка род нае 

сяб роў ства і ка рыс ны для гэ та га мес-

ца ку лі нар ны стар тап як пэў ны знак 

цы ві лі за цыі.

Ад бы ла ся на Бер лі на ле і прэм' е ра 

но вай кар ці ны ру мын ска га рэ жы сё ра 

Крыс ці Пую «Маль мкрог» — та кая ж, як 

і зна ё мая бе ла рус ка му гле да чу «Сье ра-

не ва да», бал бат ня. Гэ тым ра зам аў тар 

узяў за асно ву тэкс ты ра сій ска га фі ло-

са фа Ула дзі мі ра Са лаў ё ва і пры му сіў 

гле да ча больш чым тры га дзі ны слу-

хаць раз мо вы арыс та кра тыі пра еў-

ра пей цаў ці Ан ты хрыс та, па каз ва ю-

чы, на ўмыс на ці не, што ні чым ін шым 

ін тэ лі ген цыя не зай ма ец ца — толь-

кі есць, п'е і раз ва жае. Мер ка ван ні 

пра фільм прад ка заль на раз дзя лі-

лі ся — та кое кі но аль бо ад штур хоў-

вае, аль бо зна хо дзіць ад эп таў сва ёй 

прэ тэн цы ёз нас ці, а па коль кі Крыс ці 

Пую ўжо мае важ кае імя, ацэн ка яго 

кар ці ны, зда ец ца, ака за ла ся яшчэ 

больш суб' ек тыў най спра вай. 

Да ку мен та ліст Вік тар Ка са коў-

скі — не каль кі ме ся цаў та му Мінск 

гля дзеў яго за ча ра валь ную «Аква-

рэль» — па ка заў на Бер лі на ле кар-

ці ну Gundа, дзе пра са чыў за жы вё ла-

мі (ды з бір ка мі, якія па каз ва юць на 

пры на леж насць па трэ бам ча ла ве ка) 

і іх па чуц ця мі. У пры ват нас ці га лоў ны мі 

ге ро я мі да ку мен таль най кар ці ны ста лі 

свін ня з па ра ся та мі — лі та раль на ад 

іх на ра джэн ня да мо ман ту, ка лі апош-

ніх не ку ды за бі ра юць, што ста но віц ца 

на го дай для доў га га на зі ран ня за сві-

на мат кай. Ка са коў скі на ўмыс на вы клю-

чае з пра сто ры ча ла ве ка: яго іс на ван не 

ўва саб ля ец ца толь кі ў тых са мых бір-

ках, элект рыч най агароджы і ўлас на 

трак та ры, што за бі рае па ра сят. Ка ро вы 

ў філь ме Ка са коў ска га так са ма ёсць.

Да рэ чы, у ад ной з кон курс ных 

сек цый бы ла прад стаў ле на стуж ка 

Ва дзі ма Пе рэль ма на «Уро кі пер сід-

ска й» — яна ство ра на пры пад трым цы 

«Бе ла русь філь ма» і мес цам дзе ян ня 

з'яў ля ец ца Бе ла русь, але гэ тым удзел 

на шай кра і ны ў пра гра ме Бер лі на ле 

аб мя жоў ва ец ца.

Бер лін скі кі на фес ты валь пра цяг-

нец ца да 1 са ка ві ка — та ды мож на 

бу дзе зра біць кан чат ко выя вы сно вы 

аб тым, як фо рум змя ніў ся пад но вым 

кі раў ніц твам, і на зваць яго га лоў ныя 

ад крыц ці.

Ірэ на КАЦЯЛОВІЧ.

Кі на ўзро веньКі на ўзро вень

ПЕР ШАЯ КА РО ВА Ў АРЭ ГО НЕ
Бер лін скі кі на фес ты валь ро біць ад крыц ці

Гэ ты мі дня мі ў ня мец кай ста лі цы пра хо дзіць Бер лі на ле — адзін з най-

га лоў ней шых кі на фес ты ва ляў све ту, які сё ле та ад зна чае ся мі дзе ся ці-

год дзе і спра буе ся бе пад но вым кі раў ніц твам. За кі но на фо ру ме ця пер 

ад каз вае Кар ла Шат ры ян, які па мен шыў пры сут насць «га лі ву да», за тое 

пад рых та ваў для гле да чоў прэм' е ры Крыс ці Пую, Абе ля Фе ра ра, Крыс-

ці я на Пет цоль да, Хон Сан-су, Агнеш кі Хо ланд і ін шых вя до мых пер сон 

аў тар ска га кі но, а стаў ку зра біў, зда ец ца, на тых не вя до мых, што яшчэ 

мо гуць стаць ад крыц цём. Фес ты валь стар та ваў 20 лю та га і на гэ ты мо-

мант на фо не ўсіх больш-менш ча ка ных прэм' ер ад ным з на шых фа ва-

ры таў са праў ды ста ла «не ча ка ная» аў та рка Ке лі Рэй хардт з пя шчот най 

гіс то ры яй сяб роў ства і біз не са ў эс тэ ты цы вес тэр на.


