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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

30 лістапада.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

16 6 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

Пач ні це сва рыц ца з 

людзь мі ўжо за раз, каб 

не ра біць ім па да рун кі на 

Но вы год.

Не цяг ні це да апош ня-

га!

— Афі цы янт, не ба чу ку-

ры цы ў ку ры ным бу лё не. 

Па та ну ла, ці што?

— Дык яна ў ім толь кі 

па мы ла ся, і 

ўсё.

П а  т э  л е -

ф а  н а  в а ў 

сяб ру і спы-

таў, што ён 

ро біць. Ён 

ад ка заў, што 

пра цуе над 

«аква тэр міч-

най апра цоў-

кай ке ра мі кі, 

шкла, алю мі-

нію і ста лі ва 

ўмо вах аб-

ме жа ва на га ася род дзя». 
Я быў ура жа ны...

Паз ней да ве даў ся, што 
ён мыў по суд пад на гля-
дам жон кі.

«Па цы ен там, якія ўжо 
па ста ві лі са бе ды яг наз пры 
да па мо зе «Гуг ла», прось ба 
звяр тац ца па дру гое мер-
ка ван не не да нас, а ў «Ян-
дэкс».

Ура чы».

6 СНЕЖ НЯ

1520 год — на ра дзі ла ся Бар ба ра 

Ра дзі віл, ка ра ле ва поль ская 

і вя лі кая кня гі ня лі тоў ская. Бы ла дру гой 

жон кай Жы гі мон та ІІ Аў гус та. Атры ма ла 

вы дат ную да маш нюю аду ка цыю: ве да ла не-

каль кі за меж ных моў, зай ма ла ся гіс то ры яй, 

лі та ра ту рай, ма ля ван нем, му зы кай, тан ца мі, вер ха вой яз дой. 

Па мер ла ў 1551 го дзе, праз паў го да пас ля сва ёй ка ра на цыі. 

Па ха ва на ў Ві лен скім ка фед раль ным кас цё ле. Бар ба ра Ра дзі-

віл ста ла ге ра і няй мно гіх ле ген даў, у якіх вы сту пае ў воб ра зе 

Чор най Пан ны, а гіс то рыі ра ман тыч на га ка хан ня Бар ба ры і 

Жы гі мон та пры све ча ны шмат лі кія мас тац кія тво ры.

1899 год — на ра дзіў ся (г. Шклоў) 

На вум Іса ка віч Эй цін гон, 

са вец кі ва ен ны дзе яч, раз вед чык, ге не-

рал-ма ёр. Пра цоў ную дзей насць па чаў у 

1917 го дзе ў Ма гі лё ве, дзе не ка то ры час 

быў чле нам мяс цо вай ар га ні за цыі пар тыі 

са цы ял-рэ ва лю цы я не раў (эсэ раў), з якой 

пас ля вый шаў. У 1918—1920 га дах быў 

на гас па дар чай і праф са юз най ра бо це 

ў Ма гі лё ве, Го ме лі. З 1920 го да ў ор га нах ВЧК у Го ме лі, 

Баш кі рыі. У 1925—1939 га дах на мес нік рэ зі дэн та, рэ зі дэнт 

са вец кай раз вед кі ў Кі таі, ЗША, Іс па ніі, Фран цыі. Адзін з ар-

га ні за та раў і кі раў ні коў апе ра цыі па лік ві да цыі Л. Троц ка га 

ў Мек сі цы. У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны пры зна ча ны 

на мес ні кам кі раў ні ка асаб лі вай гру пы пры Нар ка ме ўнут ра-

ных спраў СССР, зай маў ся ад праў кай са вец кіх раз вед чы каў 

у ня мец кі тыл, не ле галь на пра ца ваў у Тур цыі. З 1944 го да 

ўдзель ні чаў у збо ры ін фар ма цыі аб аме ры кан скім атам-

ным пра ек це. У 1953 го дзе арыш та ва ны і пры су джа ны па 

па лі тыч ных ма ты вах да 12 га доў тур мы. Пас ля вы зва лен ня 

ў 1964 г. пра ца ваў у знеш не ганд лё вым аб' яд нан ні «Між на-

род ная кні га» ў Маск ве. Па мёр у 1981 го дзе. Рэ абі лі та ва ны 

ў 1992 г.

1938 год — на пер шым з'ез дзе мас та коў БССР 

за сна ва ны Са юз мас та коў Бе ла ру сі.

1803 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Пла то на віч Ага роў, рус кі 

рэ ва лю цы я нер, па эт, пуб лі цыст. Ра зам 

з А. І. Гер цэ нам вы да ваў аль ма нах «По-

ляр ная звез да», га зе ту «Ко ло кол». Адзін 

з за сна валь ні каў тай на га рэ ва лю цый на га 

та ва рыст ва «Зям ля і во ля», ар га ні за цыі яко га дзей ні ча лі і ў 

Бе ла ру сі. Ака заў уплыў на бе ла рус кіх рэ ва лю цый ных дэ ма-

кра таў, пад трым лі ваў паў стан не 1863—1864 га доў у Поль-

шчы, Бе ла ру сі і Літ ве. Аў тар па эм і вер ша ва ных апо вес цяў 

«Вёс ка», «Зі мо вы шлях», «Ноч», «Сны» і інш. Імем Ага ро ва 

на зва на ву лі ца ў Мін ску. Па мёр у 1877 го дзе.

1913 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі хай ла віч Амо саў, 

укра ін скі хі рург, ро да па чы наль нік са вец кай 

сар дэч на-са су дзіс тай хі рур гіі, ака дэ мік Ака дэ міі на вук Украі-

ны, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі ме ды цын скіх на вук СССР, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар на ву ко вых прац па хі-

рур гіі сэр ца і лёг кіх, бія ла гіч най і ме ды цын скай кі бер не ты цы. 

Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі. Па мёр у 2002 го дзе.

1958 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ба лу еў, ра сій-

скі ак цёр тэ ат ра і кі но. Зды маў ся ў філь мах 

«Му суль ма нін», «Бла сла ві це жан чы ну», «Ту рэц кі гам-

біт», «У жніў ні 44-га» і інш. Ула даль нік шмат лі кіх ра сій скіх 

кі на прэ мій.

Коль кі тут уся го на ме ша на: 

і пры ват на га, і за ма лё вач на-

га пра аме ры кан скае жыц цё, 

і абы гры ван ня стэ рэа ты паў — 

толь кі аб ра ба ван не ста но віц ца 

не мэ тай кар ці ны/ге ро яў/сю-

жэ та, а іх ін стру мен там. Ні я кіх 

ад рэ пе ці ра ва ных і фі лі гран ных 

ру хаў, зла джа най ка ман ды, ду-

ху аван ту рыз му, ра ман ты за цыі 

ра ба ван ня, каш тоў ных ка мя нёў 

і калье. Га лоў ныя ге ра і ні ака за-

лі ся пе рад не аб ход нас цю ўзяц-

ца за спра ву, ка лі іх муж чы ны па мер лі 

пад час спро бы ўкрас ці два міль ё ны до-

ла раў, і ад ной з іх — Ве ро ні цы, якую 

іг рае Ві ё ла Дэ віс, — вы ста ві лі ад па-

вед ны ра ху нак. Пе рад не аб ход нас цю, 

трэ ба пад крэс ліць.

У ад ной з акруг Чы ка га ёсць дзве 

кан ды да ту ры на пост ол дэр ме на: Джэк 

Ма лі ган (Ко лін Фа рэл), што па хо дзіць з 

сям'і па лі ты каў і пе рай мае сваю па лі-

тыч ную кар' е ру ад баць кі ў спад чы ну, 

і раз бой нік-аф ра а ме ры ка нец Джа мал 

Мэ нінг (Бра ян Тай ры Ген ры), які хо ча 

па чаць но вае жыц цё і атры маць маг-

чы масць рэ аль на га ўплы ву на лю дзей. 

Ёсць тут так са ма і вя до мы зла чы нец 

Га ры Роў лінгс (Лі ям Ні сан) — муж Ве-

ро ні кі, — які ад ной чы днём вы ра шае 

ўкрас ці два міль ё ны ў Джа ма ла Мэ нін-

га і быц цам па мі рае. Уво гу ле ўсе яны 

ў пэў ным сэн се зла чын цы.

Кар ці на рас кры вае свае сак рэ ты 

па сту по ва, і тое, што па да ва ла ся звы-

чай най пры го дай, аба роч ва ец ца філь-

мам з да во лі шмат гран ным сю жэ там. І ў 

гэ тым сю жэ це ха пае сюр пры заў, у тым 

лі ку эма цы я наль ных для гле да ча, на-

столь кі ў роз ныя цэ лі ме цяць эпі зо ды.

Пра цэс пад рых тоў кі і ўлас на ра ба-

ван ня ў філь ме зай мае да во лі ня знач-

нае мес ца, усё на ват амаль абы шло ся 

без па фас ных жыц це сцвяр джаль ных 

фраз — эк ран за ня лі раз лад, спрэч кі і 

пер ша пра ход ніц тва ва ўсім, што па цяг-

ну ла за са бой не ка то рую вуг ла ва тасць 

і не да рэ чнасць. На пер шы план вы шлі 

як раз аса біс тыя пе ра жы ван ні адзі но кіх 

жан чын, вы му ша ных зма гац ца за іс на-

ван не ў но вым для іх све це з но вы мі 

пра ві ла мі. І дра ма па між Ве ро ні кай і 

яе па мер лым му жам Га ры, які ака заў ся 

кар ды наль на не тым, кім па да ваў ся.

«Удо вы» вы гля да юць вель мі спа гад-

лі вы мі су час най ры то ры цы, та му яшчэ 

ці ка вей раз гля даць іх у кан' юнк тур ным 

кан тэкс це. Пры чым кар ці на вы зна ча-

ец ца не та кі мі ві да воч ны мі і прос ты мі 

ра шэн ня мі, якія пра дэ ман стра ваў, на-

прык лад, фільм «8 сяб ро вак Оў шэ на», 

зноў жа пра аб ра ба ван не, у ад каз су-

час ным па ве вам пе ра тво ра ны са зна-

ка мі тых «сяб роў Оў шэ на».

Так, «Удо вы» так са ма, свя до ма аль-

бо не, ад каз ва юць эпо се #MeТoo: не-

вы пад ко ва амаль кож ны муж чы на ў 

філь ме — ад моў ны пер са наж, а амаль 

кож ная жан чы на — цер піць ад пра ві лаў, 

што той уста наў лі вае. Ад ну з удоў яе 

муж чы на біў, у дру гой браў і пра гуль ваў 

гро шы, ну а ўчын кі трэ ця га і га лоў на га з 

іх Га ры Роў лінг са ўво гу ле пе ра вер нуць 

усё з ног на га ла ву. Не вы клі кае спа чу-

ван ня і Джэк Ма лі ган, што, апроч ін ша-

га, «вы ма лёў вае «воб раз аме ры-

кан скай па лі ты кі і пяць міль ё наў 
до ла раў «ад ка таў», якія ста нуць 
мэ тай ра баў ні коў (што сім ва ліч на 
не як аб ляг чае зла чын ства га лоў-
ных ге ра інь, бо гро шы тра пі лі ў 
сейф па лі ты ка не за кон ным шля-
хам). Пэў ны стэ рэа тып абы гры ва-
ец ца і ў бан дзе Джа ма ла Мэ нін га, 
што зай ма ец ца раз бо ем, — яны, 
ка неш не, аф ра а ме ры кан цы.

Шмат знач ны і склад га лоў ных 
ге ра інь, які пад крэс лі вае муль ты-
куль тур ную Аме ры ку і так са ма — 

ці то з іро ні яй, ці то не — вы ка рыс тоў вае 
стэ рэа ты пы. Ад на з удоў Эліс па хо дзіць 
з Поль шчы — яна пры го жая, вы зна-
ча ец ца лёг кас цю на пад' ём і вы ка рыс-
тоў вае сваю пры га жосць, каб за ра біць 

гро шы эс кор там. Іс пан ска моў ная Лін да 

мае вя лі кую сям'ю, вы на ход лі васць і 

тэм пе ра мент. У Ве ро ні кі — аф ра а ме-

ры кан кі — да во лі сі лы, каб пай сці най-

скла да ней шым шля хам і пра вяр нуць 

аб ра ба ван не па схе ме свай го му жа.

Усё ў вы ні ку тэ а рэ тыч на па ча ло ся 

са зла чын стваў па лі ты ка і ру ка мі жан-
чын, што праз аб ра ба ван не ўстанаві лі 
пэў ную спра вяд лі васць, на ім жа за-
каль ца ва ла ся. Та кім чы нам у цал кам 
пра гні лы свет, дзе тыя, хто мае ўла ду, 
ус ту па юць у змо вы з ад кры ты мі кры-
мі на ла мі, дзе ўсё вы ра ша юць вя лі кія 
су мы, а шчы рас ці не за ста ло ся ні ў 
пуб ліч ным жыц ці, ні ў пры ват ным, жан-

чы ны пры нес лі пэў ны ба ланс. І пай шлі 

да па ма гаць бед ным і біб лі я тэ кам.

У пра ка це фільм мож на па гля дзець 

да 19 снеж ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

СА ПРАЎД НАЯ СІ ЛА Ў БЕЗ ВЫ ХОД НАС ЦІ
Фільм «Удо вы» па каз вае, як жан чы ны вы ра ша юць свае праб ле мы
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Вы ду ма лі, што тут па він на ра зы грац ца чар го вая ві до вішч ная гіс то рыя 

пра спла на ва нае і зла джа нае абра ба ван не, але ў філь ме «Удо вы» 

без тру каў і гла му ру па ка за на вель мі муд ра ге ліс та за кру ча ная 

дра ма, у якой за дзей ні ча ны тры ўда вы, зла чы нец-здрад нік, бруд ная 

па лі ты ка, ад но сі ны баць коў і дзя цей, ся мей ныя тра ге дыі і здоль насць 

сяб ра ваць. Гэ та ж Стыў Мак Ку ін — аў тар ад зна ча на га ў Ка нах 

«Го ла ду» і кар ці ны «Со рам» з Май клам Фас бэн дэ рам у га лоў най ро лі 

ды аска ра нос на га філь ма «12 га доў раб ства». Чар го вая гіс то рыя 

жа но ча га аб ра ба ван ня, толь кі, на шчас це, не ў тра ды цый ным 

вы гля дзе пры год ніц ка га філь ма, ідзе ў пра ка це.

СЁННЯ


