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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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16 31 студзеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

31 СТУ ДЗЕ НЯ

1892 г о д 

— на-

ра дзіў ся (г. Ка пыль) 

Алесь Гур ло (Аляк-

сандр Кан дра та віч), 

бе ла рус кі  па эт. 

У 1920-я га ды пра ца ваў у тэр мі на ла гіч-

най ка мі сіі Ін бел куль та. Аў тар паэ тыч-

ных збор ні каў «Бар ве нак», «Спат кан-

ні», «Зор насць», апа вя дан няў, вер-

ша ва най дра мы «Лю боў усё зма гае» 

і інш. На бе ла рус кую мо ву пе ра кла-

даў тво ры Ф. Глад ко ва, Ш. Рус та ве лі, 

А. Аў дзе ен кі. Па мёр у 1938 го дзе.

1919 год — Прэ зі ды ум 

УЦВК пры няў па ста но-

ву «Аб пры знан ні не за леж нас ці Бе-

ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс тыч най 

Рэс пуб лі кі».

1926 год — ство ра ны Ка му-

ніс тыч ны са юз мо ла дзі 

За ход няй Бе ла ру сі (КСМЗБ) — аў та-

ном ная част ка кам са мо ла Поль шчы; 

іс на ваў да жніў ня 1938 го да.

1926 год — на ра дзіў ся 

(г. Мінск) Мі ха іл Кан-

стан ці на віч Міц ке віч, бе ла рус кі ву чо-

ны ў га лі не тэх на ло гіі апра цоў кі ме та-

лаў. Док тар тэх ніч ных на вук. Май стар 

спор ту па стэн да вай страль бе. Сын 

Я. Ко ла са. З 1949 го да пра ца ваў у 

Фі зі ка-тэх ніч ным ін сты ту це НАН Бе ла-

ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па элект-

ра фі зіч ных ме та дах апра цоў кі ма тэ-

ры я лаў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

1019 г о д 

— па-

ча ло ся кня жан не 

ў Кі е ве Яра сла ва 

Муд ра га, сы на Ула-

дзі мі ра Свя та сла ві-

ча і по лац кай кня-

зёў ны Раг не ды 

Раг ва ло даў ны. 

Яно пра цяг ва ла-

ся да 1054 го да.

1910 
год — на ра дзі-

ла ся Ва лян ці на Гры за ду ба ва, са вец-

кая лёт чы ца, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

Бы ла ўдзель ні кам агітэс кад рыл лі імя 

М. Гор ка га ў 1934—1935 га дах, а з 

1936 го да ста ла ва ен ным лёт чы кам. 

У 1937-м уста на ві ла пяць су свет ных 

авія цый ных рэ кор даў вы шы ні, хут-

ка сці і да лё кас ці па лё ту, а ў 1938-м 

здзейс ні ла бес па са дач ны пе ра лёт з 

Маск вы на Да лё кі Ус ход, уста ля ваў-

шы су свет ны жа но чы рэ корд да лё-

кас ці па лё ту. 2 ліс та па да 1938 го да ёй 

бы ло пры свое на зван не Ге роя Са вец-

ка га Са ю за — пер шай ся род жан чын. 

Ва лян ці на Сця па наў на Гры за ду ба ва 

прай шла ўсю Вя лі кую Ай чын ную вай-

ну, здзейс ні ла больш за 200 ба я вых 

вы ле таў. З са ка ві ка 1942 го да яна ка-

ман да ва ла 101-м авія цый ным пал ком 

да лё ка га дзе ян ня (паз ней 31-м гвар-

дзей скім бам бар дзі ро вач ным авія цый-

ным пал ком), які аказ ваў да па мо гу 

пар ты зан скім атра дам. Зна хо дзя чы ся 

з 1946 го да ў за па се, удзель ні ча ла ў 

да след чай ра бо це, бы ла на чаль ні кам 

лёт на-вы пра ба валь на га цэнт ра, на-

мес ні кам на чаль ні ка мас коў ска га НДІ 

пры бо ра бу да ван ня па лёт най част цы, 

бы ла дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве та 

СССР 1-га склі кан ня.

1924 год — на 2-м з'ез дзе 

Са ве таў СССР за цвер-

джа на 1-я Кан сты ту цыя СССР.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апанаса, Кірылы, 
Марыі, Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Людвіка, Пятра, Яна, 
Яны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.59 17.48 8.49

Вi цебск — 8.53 17.33 8.40

Ма гi лёў — 8.49 17.38 8.49

Го мель — 8.40 17.40 9.00

Гродна — 9.13 18.04 8.51

Брэст — 9.08 18.10 9.02

Месяц
Апошняя квадра 

28 студзеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Я раз маў ляю на трох 

мо вах: іро нія, сар казм і 

не нар ма тыў ная лек сі ка.

— А ку ды па дзе лі ся ба-

буль кі, якія ра ней на ла вач ках 

ка ля да моў усім пра хо дзя чым 

мі ма кост кі пе ра мы ва лі?

— У бло ге ры па да лі ся.

Ле на бы ла за раў на праўе 

па лоў, та му ў клу бе ёй на ва-

ля лі гэ так жа, як і му жу.

— Ты дзе за раз?

— Я там, дзе ні ко лі ня ма 

сне гу...

— Тур цыя? Іс па нія? 

Ба лі?

— Не, на лю ку стаю.

Еў ра пей скія сту дэн ты 

збі ра юць гро шы на на ву-

чан не, на шы — на се сію.

— Хто ж пе ра мо жа ў ба-

раць бе ха ла дзіль ні ка з тэ-

ле ві за рам?

— Пе ра мо гуць тыя вы-

твор цы, якія зда га да юц ца 

ўбу доў ваць тэ ле ві зар прос-

та ў ма ра зіл ку.

Не ка то рыя на мі нан ты на сё-

лет нюю прэ мію «Ос кар», мо жа, 

і вы клі ка лі ў кі на ама та раў не ка-

то рую ня зго ду, маў ляў, блок бас-

тар «Чор ная Пан тэ ра» вы гля дае 

кан' юнк тур ным вы ба рам, а па-

вяр хоў ная «Ба гем ская рап со-

дыя» — поп-пра дук там. За тое 

апуб лі ка ва ны спіс вы явіў і пры-

ем ны рэ ве ранс у бок арт-кі но. Тут 

вам і на мі на ван не па ля ка Паў ла 

Паў лі коў ска га на най леп ша га рэ-

жы сё ра за фільм «Ха лод ная вай на», і 

чор на-бе лая кар ці на «Ро ма» мек сі кан-

ска га аў та ра Аль фон са Ку а ро на так са-

ма з дзе сяц цю на мі на цы я мі, і на рэш це 

«Фа ва рыт ка».

Ра ды кал Ёр гас Лан ці мас, аў тар 

філь маў «Клык», «Лобс тар», «За бой-

ства свя шчэн на га але ня» ды ін шых з 

іх пра цяг лы мі бяз гуч нас ця мі і ўмоў нас-

ця мі, якія трэ ба пры няць пад час пра-

гля ду, гэ тым ра зам зра біў вель мі зра-

зу ме лую, вы раз ную і лі ней ную кар ці ну. 

То-бок фес ты валь ную і ў той жа час 

гля дац кую гіс то рыю, рас ка за ную са 

свое асаб лі вым по чыр кам, праз якія 

аў тар іра ні зуе са сла бай, кап рыз най 

ка ра ле вы і праг нас ці да сла вы дзвюх 

сва іх ге ра інь, ад якіх, між ін шым, за-

ле жыць жыц цё кра і ны і ход вай ны з 

Фран цы яй. Ка ра цей, на су пе рак стэ-

рэа ты пам пра та ко га ро ду пра дук цыю 

фес ты валь ны фільм гля дзіц ца «на ад-

ным ды хан ні».

У цэнт ры інт рыг аказ ва ец ца ка ра ле-

ва Ан на (су пер-ро ля Алі віі Кол ман), псі-

ха ла гіч на за леж ная ад сва ёй сяб роў кі 

з дзя цін ства, па лю боў ні цы і фа ва рыт кі 

Са ры (Рэй чэл Вайс), што праз свой 

уплыў на ка ра ле ву лі та раль на ўзя ла 

кі ра ван не кра і най на ся бе, а зна чыць, 

атры ма ла ў ёй не аб ме жа ва ную ўла-

ду. Па куль Са ра зай ма ец ца па лі ты кай, 

скла дан нем пла на, што Ан на па він на 

ска заць ці зра біць, а так са ма су па кой-

ван нем і ўла годж ван нем ка ра ле вы ў 

асаб лі ва ба лю чыя мо ман ты, у па ла цы 

з'яў ля ец ца но вая слу жан ка Эбі гейл 

(Эма Стоўн).

Знеш няя прос тасць і па кор лі васць 

Эбі гейл пад ман вае Са ру, і ў вы ні ку 

слу жан ка ўсту пае ў спа бор ніц тва за 

пры хіль насць ка ра ле вы. Улас на гэ та 

спа бор ніц тва на фо не вай ны з Фран-

цы яй і лёг кай пры сут нас ці пар ла мен та 

з апа зі цы яй і скла дае сю жэт ную лі нію 

філь ма. Але як! Дзве ры ў за чы не ныя 

па коі ад чы ня юц ца, а ў іх днях мы ба-

чым зу сім не пры гляд ныя і да лё ка, зда-

ва ла ся б, не ка ра леў скія штры хі.

Ан на з яе кап ры за мі, стра ха мі, крыў-

да мі, сла бас ця мі, хва ро ба мі ста но віц ца 

аб' ек там для ў асноў ным па спя хо ва га 

ма ні пу ля ван ня, та му га лоў ныя це ла ру-

 хі і вы на ход лі васць пра яў ля юць Са ра 

і Эбі гейл. Усё гэ та вы яў ляе сля пую пра-

гу ўла ды, пад вод ныя ка мя ні вы со ка га 

ста но ві шча і хіст касць два ра, за кла по-

ча на га не столь кі кра і най, коль кі са мім 

са бой.

Да та го ж гіс то рыя ка ра ле вы Ан ны 

і інт рыг ва кол яе ста ла вы дат най ас-

но вай для ства рэн ня све ту жа но ча га 

да мі на ван ня і жа но чых ам бі цый, дзе 

муж чы ны з пар ла мен та толь кі вя дуць 

вай ну ды ў ка рот кіх сцэ нах вы каз ва-

юць спра вяд лі вую за не па ко е насць 

па дат ка мі. То-бок у цэ лым за-

ста юц ца на дру га рад ных ро лях 

пад аб са лют ным жа но чым, ча-

сам не ле гі тым ным, як у вы пад ку 

з фа ва рыт ка мі, кі ра ван нем.

Ці на ўмыс на, ці не, за чы не-

ныя па коі, у якія аса біс ты, бліз кі 

і на ват ін тым на га ро ду ўва ход 

да ступ ны толь кі жан чы нам і на 

іх жа за мы ка ец ца, са праў ды ро-

бяць свет пад крэс ле на жа но чым. 

Пры кмет на, што і дзя цей як не-

аб верж ных до ка заў кан так таў з муж-

чы на мі ні ў ад ной з га лоў ных ге ра інь 

ня ма, за тое для ка ра ле вы «дзець мі» 

з'яў ля юц ца тру сі кі.

Гэ так са ма, як праз скан цэнт ра ва-

ныя тва ры, ста тыч ныя пла ны ці сю жэт-

ныя дэ та лі Лан ці мас іра ні зуе з не да хо-

паў сва іх ге ра інь, якія, зна хо дзя чы ся 

пры ўла дзе, аль бо ўво гу ле не ве да юць, 

як кі ра ваць кра і най, аль бо за ці каў ле ны 

ва ўла дзе як аса біс тым ат ры бу це, рэ-

жы сёр іра ні зуе і з су час на га жа но ча га 

ру ху. «Фа ва рыт ка» па каз вае, што мі-

ну лае не та кое ўжо скрозь муж чын-

скае, а ка лі пры ўла дзе ака за лі ся тры 

жан чы ны, інт ры гі і ма ні пу ля цыі за па-

ла ні лі пра сто ру.

Але якая б іро нія ці стаў лен не тут ні 

пра гляд ва лі ся, пе рад усім фільм за цяг-

вае ві зу аль на не энер гіч най, але ша лё-

на зай маль най ба раць бой ды ма ят ні-

кам пе ра ваг ка ра ле вы.

У сет цы Sіlvеrsсrееn і Fаlсоn Сlub

Бу цік Кі но «Фа ва рыт ка» бу дзе па каз-

вац ца да 13 лю та га, у «Кі на ві дэа пра-

ка це» — да 20 лю та га.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

ПАД ЖАН ЧЫ НА МІ
Су пя рэч нас ці анг лій ска га два ра ў но вым філь ме Ёр га са Лан ці ма са

Сён ня ў пра кат вы хо дзіць гіс та рыч на дак лад ная і ў той жа час 

па-мас тац ку самабытная дра ма «Фа ва рыт ка», што рас каз вае 

пра пры двор ныя інт ры гі, у якіх за дзей ні ча ны тры жан чы ны Анг ліі 

ХVІІІ ста год дзя. Фільм зня ты зна ка мі тым у фес ты валь ным све це 

грэ час кім рэ жы сё рам Ёр га сам Лан ці ма сам і атры маў аж но дзе сяць 

на мі на цый на прэ мію «Ос кар», што зра бі ла яго ад ным з лі да раў 

па прэ тэн зі ях на ста ту эт ку. Са праў ды, кар ці на з ра зум на раз лі ча най 

дра ма тур гі яй, абы гры ван нем ад ва рот на га бо ку ўла ды, над звы чай ны мі 

ан ту ра жам і кас цю ма мі, свое асаб лі вай, але не ра ды каль на, кі на мо вай 

і Рэй чэл Вайс з Эмай Стоўн у га лоў ных ро лях да га джае і на шым 

і ва шым. І Ве не цы ян ска му кі на фес ты ва лю, дзе атры ма ла Асаб лі вы 

прыз жу ры, і Аме ры кан скай кі на ака дэ міі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Не вылазь!


