
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафона, Арсенія, 
Багдана, Фёдара, 
Фядота.

К. Клеменса, Людвіка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.25 19.13 11.48

Вi цебск — 7.15 19.03 11.48

Ма гi лёў — 7.15 19.03 11.48

Го мель — 7.11 19.00 11.49

Гродна — 7.40 19.29 11.49

Брэст — 7.40 19.30 11.50
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

15 СА КА ВІ КА

1903 год — на ра дзіў ся Ар сен Дзя ні са віч Ар сен ка, бе ла-

рус кі і ўкра ін скі спя вак, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 

(1944 год). З 1937 го да быў са ліс там Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры 

і ба ле та Бе ла ру сі.

1918 год — вый шаў пер-

шы (і адзі ны) ну-

мар «Га зе ты фу ту рыс таў», ад ным 

з рэ дак та раў якой быў Ула дзі мір 

Ма я коў скі.

1938 год — на ра дзі ла-

ся (вёс ка Кус тын 

Брэсц ка га ра ё на) Га лі на Мі ка ла-

еў на Ма ла жай, бе ла рус кі мо ва зна вец, кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук, пра фе сар. Да сле да ва ла бе ла рус кую лі та ра тур ную фра зе а -
ло гію і асаб лі вас ці мо вы мас тац кай лі та ра ту ры.

1941 год — Ян ку Ку па лу і Кан дра ту 

Кра пі ве пры су джа ны дзяр жаў ныя 

прэ міі СССР.

1953 год — у СССР ажыц цёў ле ны пер-

шы за пуск ра ке ты Р-5 з да лё кас цю 

па лё ту звыш 1200 км.

1990 год — на ІІІ (па за чар го вым) З'ез дзе 

на род ных дэ пу та таў СССР Мі ха іл 
Гар ба чоў абра ны прэ зі дэн там СССР.

Месяц
Апошняя квадра

9 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рыб.

Ства ра ец ца та кое ўра-

жан не, што, па куль я не вы-

кі ну ёл ку, зі ма не сы дзе.

Пер шая шлюб ная ноч. 

Муж гла дзіць жон ку па жы-

ва це і ка жа:

— Гэ та маё по ле, тут я па-

са джу буль бу...

І за сы нае. На дру гую ноч 

гла дзіць па спі не і ка жа:

— Тут я па са джу ка пус ту...

І за сы нае. На трэ цюю ноч 

жон ка яму ка жа:

— Чу еш, фер мер, ка лі 

сён ня ноч чу морк ву не па са-

дзіш, я по ле ў арэн ду здам!

У мя не на бал ко не ля-

дзяш рас це, прос та над 

ма шы най, якая сіг на ліць 

кож ную ноч. Я гэ ты ля-

дзяш з чай ні ка пад корм-

лі ваю.
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Шчас лі вая сям'я — пе ра шко да — 

спа ку са — паст ка — пе ры пе тыі — 

хэ пі-энд. Зна ё мая схе ма чар-

 го вы раз ува со бі ла ся ў кар ці не 

Жаў ма Каль ет-Се ра «Па са жыр», 

дзе га лоў ную ро лю — стра хаў-

шчы ка і бы ло га па лі цэй ска га, 

прад стаў ні ка ся рэд ня га кла са з 

не без за ган най, але ўсё ж вы са-

ка род нас цю — вы ка наў Лі ям Ні-

сан. Схе ма да зва ляе прад ка заць 

і не ка то рыя ўчын кі пер са на жаў, 

і фі нал, да та го ж ча роў ная спа-

 кус ні ца ў пры га рад ным цяг ні ку — 

у кі но ўжо не на він ка. Але, як

за ве дзе на, га лоў ным эле мен там 

кам па зі цыі з'яў ля юц ца пе ры пе-

тыі, і ме на ві та дзе ля іх і толь кі 

іх — ды на міч ных, драй во вых і, 

ка неш не, за баў ляль ных — вар та 

за ві таць у кі на тэ атр.

Ка лі шас ці дзе ся ці га до вы Майкл 

пас ля зваль нен ня чар го вы раз едзе 

да до му на элект рыч цы, да яго пад-

са джва ец ца пры ваб ная жан чы на і 

пра па нуе знай сці ў цяг ні ку чу жа ка 

за сто ты сяч до ла раў, чвэрць з якіх 

сха ва на ў пры бі раль ні дру го га ва го-

на. Майкл пра вя рае сур' ёз насць пра-

па но вы і за бі рае гро шы, але ад нос на 

бяз він ны па ча так уклю чае га лоў на га 

ге роя ў жорст кую гуль ню, з якой яму 

бу дзе над звы чай скла да на вый сці пе-

ра мож цам. Бы лы па лі цэй скі вы му ша-

ны — ужо не толь кі з-за гро шай, але 

і з-за па гро зы яго сям'і — знай сці і 

па зна чыць пэў на га ча ла ве ка... каб та-

го за бі лі і за бра лі ней кі прад мет. Вось

тут і па чы на ец ца са мае не ве ра год нае — 

за бой ствы, на пру жа ны по шук, рас-

 крыц цё пер са на жаў — па са жы раў цяг-

ні ка, та ям ні часць і ўсю ды іс насць тых, 

хто кі руе гуль нёй, і спро бы Май кла 

за ха ваць жыц ці лю дзей.

Так на вя лі кі эк ран тра пі ла чар-

го вая ад на ра зо вая, але ўсё ж за ба-

ва. Кар ці на «Па са жыр» на столь кі 

скан цэнт ра ва на на сва ім жан ры і су-

праць ста ян ні га лоў на га ге роя на вя-

за ным аб ста ві нам, то-бок чыс та на 

за да валь нен ні гле да ча, што на ват не 

рас кры вае та ям ні цу пра нось біт, на 

які ар га ні за ва ла ся цэ лае па ля ван не 

ўлад ных лю дзей. Тое, што на зы ва ец-

ца мак га фі нам, тут ста но віц ца толь кі 

функ цы яй, але не паў стае прад ме там 

з паў на вар тас най сэн са вай на груз кай. 

Гэ та зна чыць, у філь ме па ру ра зоў пік-

ну лі пра ка руп цыю і за бой ства, якое 

па да ва ла ся як са ма за бой ства, але 

маг чы масць ства рыць да дат ко вы сэн-

са вы пад му рак свя до ма ўпус ці лі. На 

ка рысць пе ры пе ты ям.

«Па са жыр» па бу да ва ны па пэў ным 

тра фа рэ це. Га лоў ны ге рой па за ко нах 

Га лі ву да не зда ец ца пас ля пе ра шкод 

(Майкл да во дзіць спра ву да кан ца і пе-

ра ма гае), з'яў ля ец ца май страм сва ёй 

спра вы (мі ну лае па лі цэй ска га пра яў-

ля ец ца ўда ла і пры го жа) і мае за га ну 

(спа ку ша ец ца і бя рэ пра па на ва ныя 

двац цаць пяць ты сяч до ла раў). Мы 

зна хо дзім во ра га, але па па мыл ко вым 

сле дзе, а здрад нік рас кры ва ец ца «не-

ча ка на» дзя ку ю чы звы чай най фра зе. 

Ге рой Лі я ма Ні са на шу кае свед ку з 

лі ку мер ка ва ных па са жы раў, але ім 

аказ ва ец ца ча ла век, на якім да гэ та-

га ўва га ні як не кан цэнт ра ва ла ся. Ды 

і на вош та ста ноў чы су пра цоў нік ФБР 

па пра сіў свед ку з'е хаць з го ра да на 

цяг ні ку? Вя до ма ж, каб ад быў ся гэ ты 

сю жэт. Ка ра цей, схе ма і шаб ло ны, па-

спя хо ва рас пра ца ва ныя і рас ты ра жа-

ва ныя Га лі ву дам, чар го вы раз, праў да, 

з не ідэа льна пра пі са ны мі ма ты ва цы-

я мі, ува со бі лі ся ў кап ра дук цыі ЗША, 

Вя лі ка бры та ніі і Фран цыі.

І га лоў нае пра пі са на на су пе рак тра-

ды цый на му — мак га фін, гэ та зна чыць 

та ям ні чы прад мет, ва кол яко га ўвесь 

сыр-бор, не стаў інт ры гай і ні як ся бе 

не па ка заў, прос та за стаў ся ў ру ках 

Май кла. У вы ні ку зру ша ны ак цэнт на 

ба раць бе без ра зу мен ня, дзе ля ча го 

ўсё ад бы ва ла ся — бо ад бы ва ла ся лі-

та раль на дзе ля не вя до мых ін та рэ саў

не вя до мых нам уплы во вых лю дзей — 

дае ад чу ван не бой кі над пус тэ чай. 

Штры ха мі тут аба зна чы лі за бой ства і 

жа дан не знай сці свед ку, але, ві даць, 

іс на ван не іх толь кі ў вы гля дзе штры-

хоў ні як не апраў да на. Так ці інакш, 

тра фа рэт на чы ні лі ўме ра най — «да-

лі кат най» — на пру жа нас ці жарс ця мі 

і пры го жым вы круч ван нем га лоў на-

га ге роя, што вы са ка род на аба ра няе 

свед ку.

Не каль кі ах вяр, жа хі, па гро за жыц-

цям — і ў вы ні ку Майкл усё роў на ся-

дзіць у пле дзе ся род па лі цэй скіх ма-

шын і асэн соў вае тое, што ад бы ло ся. 

Але, як ужо га ва ры ла ся, га лоў нае — 

пе ры пе тыі.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра неНа эк ра не  

ПА СА ЖЫР ТРА ПІЎ У ПАСТ КУ
І для гле да ча па ча ло ся ўсё са мае ці ка вае

Будзь у курсеБудзь у курсе  

Гра ма дзян про сяць 
па ве дам ляць пра за мо ры

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя звяр та ец ца да гра-

ма дзян з прось бай ін фар ма ваць аб лас ныя і 

Мін скі га рад скі ка мі тэ ты, ра ён ныя і га рад скія 

ін спек цыі пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя аб вы пад ках ма са ва га 

па ды хо ду ры бы да лу нак на вод ных аб' ек тах 

і ін шых пры кме тах за мор ных з'яў.

Пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы па па пя рэ-

джан ні за мор ных з'яў ар га ні за ва ны ў су вя зі з умо-

ва мі на двор'я, што скла лі ся, і вя лі кай таў шчы нёй 

лё ду, каб прадухіліць гі бел ь ры бы і вод ных бес па-

зва ноч ных жы вёл у кан крэт ным вод ным аб' ек це.

Ся род эфек тыў ных мер па на сы чэн ні ва ды 

кіс ла ро дам: вы ра за нне ў лё дзе майн пло шчай 

ка ля ад на го квад рат на га мет ра з раз лі ку ад на 

па лон ка на 100 квад рат ных мет раў ва да ёма і іх 

укрыц цё цеп ла іза ля цый ным ма тэ ры я лам (ча ро-

там, са ло май, па кла дзе ных на га лін кі) для па пя-

рэ джан ня за мяр зан ня, аба га чэн не ва ды кіс ла ро-

дам шля хам вы ка ры стан ня мо та пом пы і г. д.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


