
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. УШЭСЦЕ 
ГАСПОДНЯЕ. Дзмітрыя, 
Ісая, Макара, Пахома.

К. Інгі, Эміліі, Аўгусціна, 
Вільгельма, Германа, 
Яраміра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.48 21.26 16.38

Вi цебск — 4.30 21.23 16.53

Ма гi лёў — 4.38 21.17 16.39

Го мель — 4.43 21.04 16.21

Гродна — 5.05 21.40 16.35

Брэст — 5.14 21.32 16.18

Месяц
Маладзік 22 мая.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

— Што ты ро біш, ка лі су-
стра ка еш сва іх крэ ды то раў?

— Я іх не су стра каю. Яны 
ез дзяць на ма шы нах, а я ха-
джу пеш шу.

— Як у ва шай сям'і пры-

ня та ад зна чаць дзень на-

ра джэн ня?

— Ну, гэ та гле дзя чы чый. 

Ка лі жон кі, то, без умоў на, 

у рэ ста ра не. Ну а ка лі дзень 

на ра джэн ня мой, то прос та 

чыр во ным ко ле рам у ка-

лен да ры.

— Доб рай ра ні цы. Ку ды 
гэ та вы так спя ша е це ся?

— Ды вось вы ра шыў за-
стра ха ваць сваю да чу ад па-
жа ру і гра ду.

— Ад па жа ру — гэ та я ра-
зу мею. Але як вы зла дзі це 
град?!

— Ра да вы Ся мё наў, уя-

ві це са бе, што вы апы ну-

лі ся сам-на сам з во ра гам. 

Якія кро кі вы бу дзе це ра-

біць?

— Вя лі кія.
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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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1905 год — Ян ка 
Ку па ла ўпер-

шы ню вы сту піў у дру ку на 
бе ла рус кай мо ве (верш 
«Му жык» у га зе це «Се ве-

ро-За пад ный край»).

1915 год — на ра дзіў ся Іван Яў-
ге на віч Ліс неў скі, бе ла рус кі 

ак цёр. З 1936-га слу жыў у Дзяр жаў ным рус кім дра ма-
тыч ным тэ ат ры Бе ла ру сі. У 1968—1976 га дах рэ жы сёр 
на Бе ла рус кім ра дыё. Аў тар прац па гіс то рыі тэ ат ра. 
Вы даў кні гу «У тэ атр іду як у храм: ста рон кі тэ ат раль най 
Бе ла ру сі».

1965 год — на ра дзіў ся Юрый Фё да ра віч Рык тэр, 
бе ла рус кі спарт смен (вад на лыж ны спорт), 

май стар спор ту СССР між на род на га кла са (1984), за-
слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі (1994). Чэм пі ён све ту 
(1998, 2000), ся рэб ра ны (2000) і брон за вы (2002) пры зёр. 
Чэм пі ён Еў ро пы (1994, 1995, 1996, 1998, 2000), ся рэб ра-
ны (1993) і брон за вы (1992) пры зёр. Чэм пі ён X Спар та кі-
я ды на ро даў СССР (1991) у фі гур ным ка тан ні на вод ных 
лы жах. Чэм пі ён СССР (1991).

1740 год — на ра дзіў ся Фя дот Іва-
на віч Шу бін, рус кі скульп-

тар, прад стаў нік кла сі цыз му, най буй ней-
шы рус кі скульп тар эпо хі Асве ты.

1926 год — у Пар ту га ліі здзейс-
не ны бяс кроў ны ва ен ны пе-

ра ва рот, які па клаў па ча так іс на ван ню са ма га доў га га 
аў та ры тар на га рэ жы му ў За ход няй Еў ро пе. Пе ра ва ро ту 
спры я ла ча хар да ў па лі тыч ным жыц ці кра і ны, ка лі за 
16 га доў змя ні лі ся 44 ура ды.

1959 год — з мы са Ка на ве рал у кос мас упер шы ню 
ад пра ві лі ся дзве мал пы: шым пан зэ Авель і 

Бэй кер. Пас ля суб ар бі таль на га па лё ту мал пы ста лі пер шы-
мі жы вы мі іс то та мі, якія вяр ну лі ся на Зям лю з кос ма су.

1965 год — за сна ва на Між на род ная аса цы я цыя 
тэ ат раў для дзя цей і юнац тва.

1975 год — на кан фе рэн цыі кі раў ні коў дзяр жаў 
і ўра даў 15 кра ін За ход няй Аф ры кі, якая 

ад бы ла ся ў Ла га се (Ні ге рыя), быў пад пі са ны Да га вор аб 
ства рэн ні Эка на міч най су поль нас ці кра ін 
За ход няй Аф ры кі.

СЕ НЕ КА:

«З кiм па вя дзеш ся, ад та го i на бя рэш ся».

Гэ та ме на ві та той фільм, 
у якім неа на цыст Мак сім 
Мар цін ке віч па мя нуш цы 
Ця сак у ста лоў цы на ва чах 
у ін шых дзея чаў Ін сты ту та 
за бі вае свін ню. На праў ду, 
на жом, не ча ка на. І ме на ві та 
той фільм, які Ге не раль ная 
пра ку ра ту ра Укра і ны пра вя-
рае на прад мет гвал ту над 
дзець мі. У пра ціў ні каў Хржа-
ноў ска га і «Дау» не вя до ма 
дзе ля ча го за бі тая жы вё ла 
і ўдзел у здым ках не маў лят 
ста лі ад ны мі з га лоў ных 
прэ тэн зій, а пра ект, трэ ба 
ска заць, вы клі каў без ліч 
прэ тэн зій і дыс ку сій на конт 
апраў да нас ці ме та даў, які мі 
тут ства ра ла ся кі но.

«Дау» зды маў ся ў быц-
цам уз ноў ле най са вец кай 
та та лі тар най сіс тэ ме — 
у Хар ка ве быў уз ве дзе ны 
так зва ны Ін сты тут, ку ды 
лю дзі за пра ша лі ся без дак-
лад на га сцэ на рыя прос та 
жыць. Мяр ку ец ца, што ад-
па вед ная ат мас фе ра пры-
му ша ла іх раз маў ляць, дзей-
ні чаць і ад чу ваць ся бе так, 
а не інакш, з ча го тка ла ся 
ўні каль ная тка ні на «Дау» — 
аб са лют на но вая, ня бач ная 
да гэ туль эс тэ тыка.

Па вод ле сю жэ та Ін сты тут 
зна хо дзіц ца ў Маск ве; у ім 
ро бяц ца да сле да ван ні і пра-
вод зяц ца экс пе ры мен ты, 

у тым лі ку над ча ла ве кам; 
га лоў най асо бай тут з'яў-
ля ец ца ге ні яль ны ву чо ны 
Дау — пра та ты пам яго быў 
Леў Лан дау, — яко га іг рае 
сла ву ты ды ры жор Тэ а дор 
Ку рэнт зіс. Іс нуе Ін сты тут с 
1938 да 1968 го да, і шас ці-
га дзін ная «Дау. Дэ ге не ра-
цыя» як раз рас каз вае пра 
яго апош нія тыд ні ці, мо жа 
быць, ме ся цы.

Ся род ство ра ных пра-
ек там «Дау» кар цін, ка лі 
не гля дзець іх усе, цал кам 
мож на вы браць неш та на 
свой густ — ка лі «На та ша» 
прос та-та кі кро ва та чыць та-
та лі тар най сіс тэ май, гвал-
там і без вы ход нас цю, то, на-
прык лад, «Тры дні» мож на 
лі чыць ка ме ды яй, ка неш не, 
не ві да воч най, у якой у гос ці 

да Дау пры яз джае яго ка-
хан не ма ла до сці, а з Кры-
ма рап там вяр та ец ца жон ка 
Но ра.

«Дэ ге не ра цыя» — ві-
даць, адзін з най ця жэй шых 
філь маў пра ек та, усё пра 
тую ж жорст касць і бес ча ла-
веч насць сіс тэ мы, якія вы-
ма лёў ва юц ца пе ра кры жа-
ван нем са мых роз ных сцэн 
у са мых роз ных ла ка цы ях 
з са мы мі роз ны мі пер са на-
жамі. Эк скур сіі ў Ін сты тут 
і да не ак тыў на га ўжо Дау, 
раз мо вы і ха рас мент у ка бі-

не це ды рэк та ра, ал ка голь і 
ве ся лосць у бу фе це, до пы-
ты ў мяс цо вым ад дзя лен ні 
КДБ, ка хан не, секс і ку хон-
ныя вя чор кі — усё гэ та пад 
наз вай «Дэ ге не ра цыя» па-
каз вае да жы ван не Ін сты ту-
та аж да са май яго лік ві да-
цыі, што дзя ку ю чы спо са бу 
лік ві да цыі ста не для гле да-
ча асоб ным ві до ві шчам.

У «Дэ ге не ра цыі» ў Ін-
сты ту це ад бы ва ец ца зме-
на ўла ды, і но вым ды рэк-
та рам за мест сла да страс-
на га Аляк сея Тры фа на ва 
ста но віц ца Ула дзі мір Ажы-
па — той са мы, які здзяйс-
няў жорст кі до пыт га лоў най 
ге ра і ні ў «Дау. На та ша», 
што так са ма вы клі ка ла аб-
ві на вач ван ні ў гвал це (яго 
не бы ло). У Ажы па мы ба-

чым ад не куль зна ё мы не-
пры ем ны тып знеш не вет лі-
ва га і спа кой на га ча ла ве ка, 
які ў сва ім ка бі не це раз дае 
«та та лі тар ныя» за га ды. Ра-
зам з ім у Ін сты ту це з'яў ля-
ец ца гру па пэў ным чы нам 
на стро е ных спарт сме наў на 
ча ле з Це са ком, што ста но-
віц ца па чат кам кан ца.

Да рэ чы, апроч Ажы па ў 
«Дэ ге не ра цыі» ёсць яшчэ 
адзін зна ё мы па «На та шы» 
пер са наж — Воль га, якая 
там бы ла бу фет чы цай, а тут 
з'яў ля ец ца жон кай ву чо-
нага, пры чым яго са праўд-
най жон кай: Воль га Шка-
бар ня і Дзміт рый Ка ле дзін 
па зна ё мі лі ся на зды мач най 
пля цоў цы і па жа ні лі ся.

Дык вось, хоць нам і да-
во дзіц ца з са праўд най агі-
дай гля дзець на тое, што 
ад бы ва ец ца ў Ін сты ту це, — 
«Дау» ў вы клі кан ні агі ды 
над звы чай па спя хо вы — 
наз ва філь ма не ўспры ма-
ец ца ад на знач на. Мож на 
па ду маць, што спа ку шэн-
не сак ра та рак, п'я ныя гуль-
ні ў да мі но на раз дзя ван не, 
вар' яц тва на ву ко вых су-
пра цоў ні каў і ёсць дэ ге не-
ра цыя, але ў мо мант, ка лі 
з Ін сты ту там ад бы ва юц ца 
сур' ёз ныя зме ны, уз ні кае 
пы тан не, яны гэ тае вы ра-
джэн не вы пра вяць аль бо 
спра ва ку юць. Аль бо дэ ге-
не ра цыя па прос ту та таль-
ная. І га лоў нае — ці мае 
пра па на ва нае ві до ві шча 
ней кае да чы нен не да су-
час нас ці.

Усё гэ та — шэсць га дзін 
вы пра ба ван ня і ад на ча со ва 
аша лам ляль най мо вы кі но, 
з якой мож на, па-пер шае, 
атры маць да гэ туль не знаё-
мы до свед пра гля ду, а па-
дру гое, бліз ка па да брац ца 
да ча ла ве ка і на ша га мі ну-
ла га. Тры до ла ры за бі лет.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

У са ма іза ля цыіУ са ма іза ля цыі

Шэсць га дзін з жыц ця Ін сты ту та
Усё больш філь маў «Дау» мож на ўба чыць на ад мыс ло вай ін тэр нэт-плат фор ме
Ха чу на га даць, што на сай це скан даль на га пра ек та 

«Дау» адзін за ад ным з'яў ля юц ца ство ра ныя ў су све-

це рэ жы сё ра Ільі Хржа ноў ска га філь мы — роз ныя 

гіс то рыі, роз ныя ге роі, роз ныя сту пе ні збян тэ жа нас ці 

ад пра гля ду. Уба чыць іх мож на на плат фор ме dau.com 

за тры до ла ры кож ны. Пер шыя бы лі вы кла дзе ны 

кар ці ны «Дау. На та ша» і «Дау. Дэ ге не ра цыя», што 

па каз ва лі ся на сё лет нім Бер лін скім кі на фес ты ва лі, 

дзе «Дау. На та ша» да та го ж узя ла «Ся рэб ра на га 

мядз ве дзя» за апе ра тар скую ра бо ту. Уво гу ле ж пра-

ект мае скла дац ца з шас нац ца ці філь маў, не каль кіх 

се ры я лаў і ўся го, што за ста нец ца ад ся мі сот зня-

тых у Ін сты ту це га дзін ма тэ ры я лу. Пас ля Бер лі на ле 

мы ўжо рас каз ва лі пра ша кі ру ю чую «На та шу», але 

нель га аб мі нуць ува гай яшчэ ад но рэ за нанс нае да-

сяг нен не аў та раў — «Дау. Дэ ге не ра цыя».


