
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Генадзя, 
Інакенція, Маркела, 
Нікіфара, Панкрата.

К. Ізабелы, Малгажаты, 
Марты, Нікіфара, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.14 18.32 10.18

Вi цебск — 8.06 18.19 10.13

Ма гi лёў — 8.04 18.22 10.18

Го мель — 7.58 18.22 10.24

Гродна — 8.29 18.48 10.19

Брэст — 8.26 18.52 10.26
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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
У кра ме «Свет ды ва-

ноў»:

— Будзь це лас ка вы, 

адзін ды ван.

— А ча го вы та кі змроч-

ны? Труп бу дзе це за ва-

роч ваць, ці што?

— Два ды ва ны.

Жон ка ка жа, што ў мя-

не два вя лі кія не да хо пы: я 

не ўмею слу хаць і... яшчэ 

штось ці.

Ба бу ля вы гуль вае трох-

га до ва га ўну ка ў маі ў ва-

лён ках. Су сед кі:

— Ба ба Ве ра, а што ў 

ця бе ўнук у ва лён ках?

— А без ва лё нак ні як 

нель га, не да га ню!

Вы пад ко вае ад крыц цё 

дзвя рэй у школь ную ба коў-

ку абяр ну ла ся для Сяр гея 

па жыц цё вы мі пя цёр ка мі па 

рус кай мо ве і фіз куль ту ры.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 16 лютага.

Месяц у сузор’і Цяльца.
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На прык лад, «Май стар» з 

Ха а кі нам Фе нік сам і Фі лі пам 

Сей му рам Хоф ма нам — аб 

рэ лі гій ным куль це або стра-

ча ным пас ля вай ны Фрэ дзі 

Ку э ле? «Наф та» з Дэ ні э лам 

Дэй-Лью і сам у га лоў най ро-

лі — аб па спя хо вым наф-

та зда быт чы ку або рэ лі гіі як 

біз не се? А пра што на огул 

«Пры ро джа ны па рок»? І ці 

пра ка хан не «Ка хан не, што 

збі вае з ног»? Надзвычай 

не ты по вая дра ма тур гія чар-

го вы раз рас цяк ла ся ма-

ляў ні чым сі ро пам у но вым 

філь ме Ан дэр са на «Пры-

від ная ніць», дзе га лоў ную 

ро лю зноў сыг раў Дэ ні эл 

Дэй-Лью іс, які пас ля гэ та-

га пра ек та ча мусь ці вы ра-

шыў скон чыць ак цёр скую 

кар'е ру.

Кар ці на рас па вя дае аб 

па спя хо вым лон дан скім ку-

цюр'е Рэй наль дсе Вуд ка ку. 

Ра зам з сяст рой Сі рыл ён 

ства рыў мод ны дом, у які 

пры хо дзяць гра фі ні і прын-

цэ сы, цал кам пад на ча ле ны 

па трэ бам і пра ца га ліз му 

свай го та ле на ві та га гас па-

да ра. Грун тоў насць рэ жы-

сё ра спра ца ва ла на леж ным 

чы нам: с са ма га па чат ку 

трап ляць у гэ ты дом з яго 

рас па рад кам, ка мен ным 

тва рам Сі рыл, без да кор най 

да лі кат нас цю па між гас-

па да ра мі, су пра цоў ні ка мі і 

клі ен та мі да ра го га каш туе. 

Тут ства ра юц ца най пры-

га жэй шыя су кен кі, гра фі ні 

пе ра тва ра юц ца ў ка ра леў, 

а Рэй нальдс па-май стэр-

ску ацэнь вае ра бо ту згод на 

з толь кі яму вя до мы мі 
кры тэ ры я мі. Ха лод-
насць гэ тай пра сто-
ры, як і яе пры ця галь-
насць, так і льец ца з 
эк ра на. Але як вя до ма, на-
ла джа ны рас клад у кі но — 

пры клад на тое ж са мае, што 

чэ хаў скае руж жо. Не мо жа 

не раз бу рыц ца.

Ад ной чы на за ся ро джа-

ным тва ры Вуд ка ка з'яў ля-

ец ца ўсмеш ка: у ка фэ ён 

ба чыць ма ла дую афі цы янт-

ку Аль му, якую ў вы ні ку за-

пра шае на вя чэ ру. Не каль кі 

па чуц цё вых эпі зо даў, по гля-

ды, раз мо ва ў паў змро ку за-

га рад на га до ма, — і Аль ма 

ста но віц ца ма дэл лю, па моч-

ні цай і, на рэш це, жан чы най 

Рэй наль дса Вуд ка ка.

Для ро лі ка ха най Вуд ка-

ка Аль ма на  дзі ва звы чай-

ная (яе сыг ра ла ак тор ка з 

Люк сем бур га Ві кі Крыпс) і 

ні чым, зда ва ла ся б, не пе-

ра ўзы хо дзіць па пя рэд нюю 

жан чы ну, якую мы ўба чы лі 

ах вя рай ха лод на га ін тэр'ера 

толь кі ў ад ным эпі зо дзе. 

Аль ма трап ляе ў та кі ж рас-

па ра дак — гуч на не ес ці, 

«я не пра сіў гар ба ту», «ты 

сы дзеш, а раз драж нен не за-

ста нец ца», — то-бок пе рад 

кап рыз ным Вуд ка кам у яе 

ня ма пры ві ле яў. Так, за пра-

шэн нем у свой дом ён аў-

та ма тыч на вы лу чыў яе, але 

на коль кі гэ та ад роз ні ва ец ца 

ад ста сун каў з ка бе та мі, якіх 

у вы ні ку сяст ра ку цюр'е вы-

му ша на бы ла вы пра ва дзіць, 

не вя до ма.

Тым не менш гэ тая гіс-

то рыя, хо чац ца ве рыць, 

ка хан ня — пры го жая, а ў 

не ка то рых мо ман тах над-

звы чай па чуц цё вая. Па чуц-

цё васць у Ан дэр са на асаб-

лі ва га кштал ту — зда ец ца, 

цэ лы фільм іс нуе дзе ля на-

леж ных эмо цый у пэў ных 

эпі зо дах. Ча сам та кое зда-

ра ец ца: ты ра зу ме еш, што 

ад на сцэ на вар та цэ ла га 

кан тэкс ту, які ў гэ тым вы-

пад ку зай мае дзве га дзі ны. 

Дык вось, па куль Дэ ні эл 

Дэй-Лью іс вы піс ваў за ся ро-

джа на га на ра бо це, па тра-

ба валь на га, не пры ступ на га 

муж чы ну з рэд кі мі пра ява мі 

па чуц цяў, а Аль ма цяр пе ла 

яго ха лод насць, зня ва гу і 

кап ры зы, ства раў ся фун да-

мент для вель мі пя шчот най 

сцэ ны на на ва год нім ба лі, 

ку ды Рэй нальдс прый шоў 

па сваю па крыў джа ную ка-

ха ную.

Да гэ туль не зра зу ме ла, 

ці бы ло яго ка хан не глы бо-

кім ад па чат ку, бо кар ці на 

Ан дэр са на бы ла б за над та 

прос тай, ка лі б рас па вя да-

ла пра ней кія без умоў ныя 

па чуц ці, але зда ец ца, што 

пры зна ча ныя гіс то рыі пе-

ры пе тыі вы ра шы ла ме на ві-

та жан чы на, пры чым вель мі 

свое асаб лі вым спо са бам. 

«Пры від ная ніць» дзіў ная 

тым, што пас ля філь ма з 

кі на тэ ат ра ты вы хо дзіш 

са шчас лі вай усмеш кай, 

хоць га лоў ная ге ра і ня ў ім 

наўмыс на атруч вае свай-

го муж чы ну гры ба мі. 

Каб ён быў сла бы, 

пя шчот ны і на ле жаў 

толь кі ёй.

Ба ю ся,  мно г ія 

ўспры муць гэ та як 

лай фхак, бо ў кар ці не 

Ан дэр са на ён ака заў-

ся дзейс ным: Аль ма 

вы рва ла Рэй наль дса 

з ра бо чых буд няў, па-

вяр ну ла рас па ра дак гэ та га 

до ма (што Вуд как сам пры-

знаў у раз мо ве з сяст рой) 

і, мо жа быць, эга іс тыч на, 

але атры ма ла па трэб ны ёй 

эфект. Як ака за ла ся, пры-

ем ны не ёй ад ной.

Пол То мас Ан дэр сан у 

сва ёй ма не ры быц цам вы-

рваў з ма на лі ту ча су пэў-

ны яго ку сок: «Пры від ная 

ніць» рас па вя ла, як жан чы-

на скі ра ва ла свае ста сун кі 

ў на леж ны кі ру нак, а яшчэ 

па ка за ла дом ку цюр'е, прад-

стаў ні коў вы шэй ша га све ту, 

ра бо ту над су кен ка мі і яшчэ 

дзе сяць зу сім не вы тлу ма-

чаль на звя за ных з асноў най 

кан вой эпі зо даў.

Што тут га лоў нае? — на-

пэў на, на ват не Рэй нальдс 

Вуд как, хоць у вы ка нан ні 

Дэ ні э ла Дэй-Лью і са ён шы-

коў ны і шы коў ны, а бляк лая 

Аль ма, якая не са бра ла ча-

ма дан у крыў дзе (хоць я на 

яе мес цы, зда ец ца, са бра-

ла б яго пяць ра зоў), а пай-

шла ў гры бы.

То раз драж няль на ха лод-

ны, то над звы чай па чуц цё-

вы фільм з вы дат ным му зы-

каль ным су пра ва джэн нем 

і, маг чы ма, апош няй рол лю 

не па раў наль на га Дэ ні э ла 

Дэй-Лью і са ідзе ў мін скім 

пра ка це. Мяр кую, што з кі на-

тэ ат ра вы бу дзе це вы хо дзіць 

са шчас лі вай усмеш кай.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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1296 год — мяр ку е мая да та на-

ра джэн ня Аль гер да, вя лі-

ка га кня зя лі тоў ска га (1345—1377). За 

час яго кня жан ня тэ ры то рыя ВКЛ па вя-

лі чы ла ся больш чым у 2 ра зы, што бы ло 

вы гад на бе ла рус кім зем лям, за бяс печ ва-

ла ім вя ду чае мес ца ў дзяр жаў ным жыц ці, спры я ла раз віц-

цю эка но мі кі і куль ту ры ВКЛ. Па мёр у 1377 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (в. Дзя ніс ка ві чы, ця пер у 

Жло бін скім ра ё не) Ан тон Ні чы па ра віч Сеў-

чан ка, бе ла рус кі ву чо ны-фі зік, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе-

ла ру сі, га на ро вы док тар Іен ска га ўні вер сі тэ та (Гер ма нія). У 

1957—1972 га дах — рэк тар Бел дзярж уні вер сі тэ та. Аў тар 

больш чым 230 на ву ко вых прац. Да сле да ван ні па спект-

ра ска піі ўра ні ла вых злу чэн няў, лю мі нес цэн цыі рэд ка зя-

мель ных эле мен таў, спект ра ска піі і фо та хі міі пар фі ры наў 

і бія ла гіч на ак тыў ных злу чэн няў. Па мёр у 1978 го дзе.

1965 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ула дзі мі ра-

віч Па поў, бе ла рус кі спарт смен (бія тлон), 

за слу жа ны май стар спор ту СССР, за слу жа ны май стар 

спор ту Бе ла ру сі. Чэм пі ён XV зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 

(1988), ся рэб ра ны пры зёр XVІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 

(1992). Шмат ра зо вы чэм пі ён све ту, чэм пі ён Еў ро пы.

1685 год — на ра дзіў ся Ге орг 

Фрыд рых Ген дэль, ня мец-

кі кам па зі тар і пі я ніст. За сваё твор чае 

жыц цё Ген дэль на пі саў 46 опер («Юлій 

Цэ зар», «Ры наль да» і інш.), 32 ара то рыі, 

мност ва цар коў ных ха ра лаў, ар ган ных 

кан цэр таў, ка мер най ва каль най і ін стру-

мен таль най му зы кі, а так са ма шэ раг тво раў «па пу ляр на-

га» ха рак та ру («Му зы ка на ва дзе», «Му зы ка для ка ра леў-

скіх фе ер вер каў»). Па мёр у 1759 го дзе.

1788 год — на ра дзіў ся 

Ар тур Ша пен гаў эр, 

ня мец кі фі ло саф-ідэа ліст. Най-

больш вя до мая яго пра ца «Свет як 

во ля і ўяў лен не», ка мен ці ра ван нем 

і па пу ля ры за цы яй якой Ша пен-

гаў эр зай маў ся да са май смер ці. 

Зроб ле ны Ша пен гаў э рам ме та фі-

зіч ны ана ліз во лі, яго по гля ды на 

ча ла ве чую ма ты ва цыю (ме на ві та 

ён упер шы ню ўжыў гэ ты тэр мін) 

і жа дан ні, афа рыс тыч ны стыль пісь ма ака за лі ўплыў на 

мно гіх вя до мых мыс лі це ляў, уклю ча ю чы Фрыд ры ха Ніц шэ, 

Ры хар да Ваг не ра, Люд ві га Віт генш тэй на, Эр ві на Шро дзін-

ге ра, Аль бер та Эй нштэй на. Па мёр у 1860 го дзе.

А гэта — расклад 
скандалаў на наступны 

тыдзень.

На эк ра неНа эк ра не  

Сха дзіць у гры бы — за ха ваць ка хан не
Адзін з най леп шых рэ жы сё раў су час нас ці ў пра ка це са сва ёй но вай ра бо тай

Пад час пра гля ду філь маў По ла То ма са Ан дэр-

са на заў сё ды аказ ва еш ся ў дзіў ным ста но-

ві шчы: ты не ра зу ме еш, што для рэ жы сё ра 

га лоў нае, а ка лі ра зу ме еш — здзіў ля еш ся, ча му 

з та кой дэ та лё вас цю пра пі са на так шмат не га-

лоў на га і да ча го гэ та ўсё вя дзе.


