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9 кастрычніка 2019 года.

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 10 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Ігната, 
Марка, Пятра.

К. Марыны, Паўліны, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.27 18.25 10.58

Вi цебск — 7.18 18.13 10.55

Ма гi лёў — 7.17 18.15 10.58

Го мель — 7.12 18.14 11.02

Гродна — 7.42 18.40 10.58

Брэст — 7.41 18.43 11.02

Месяц
Першая квадра 

5 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
Муж чы ны ў ся мей ным 

жыц ці знач на шчас лі вей-

шыя за жан чын. Яны і ў 

шлюб ус ту па юць паз ней, 

і па мі ра юць ра ней.

Ад ной чы я на піў ся з ка-

том, і ён мне ска заў:

— Ве да еш, гас па дар, я 

так са ма ду маў, што жыц-

цё — гэ та асят ры на, ну 

ці фа рэль, а на са мрэч 

жыц цё — гэ та мін тай.

На кра ме ві се ла 

шыль да «Лік ві да-

цыя». Жон ка зай-

шла і знікла. Усё 

ла гіч на.

— Ва дзік, ты зноў 

ва ўсе во чы гля дзіш на 

мае гру дзі! І я ве даю, 

пра што ты ду ма еш, 

ня год нік!

— За пом ні, Ган-

нач ка, пер шая рэч, на 

якую муж чы на звяр тае 

ўва гу, па ба чыў шы жан чы-

ну, — гэ та сэр ца. Той факт, 

што гру дзі пе рад сэр цам, — 

НЕ НА ША ві на!

Не, я не ля ні вы ча ла век, 

прос та гэ тая д'я баль ская 

ка на па ўзя ла маё фо та, 

сха дзі ла да ва раж біт кі і 

зра бі ла пры ва рот.

caricatura.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Мы ба чы лі мност ва ва-

рыя  цый сю жэ та пра Бэт ме-

на, але гіс то рыі яго ан та га-

ніс та да гэ тых ча соў — ні-

вод най. На рэш це выдатны 

лі ха дзей стаў га лоў ным 

ге ро ем, пры чым не прос та 

ко мік са, а бяз ра дас най дра-

мы, якая пра соч вае шлях ад 

клоў на, ма рам яко га не мес-

ца ў за ган ным Го тэм-сі ці, да 

ка ра ля ха о су. Джо кер ста-

но віц ца ўжо не без умоў ным 

зла чын цам, а пер са на жам з 

пе рад гіс то ры яй, кан тэкс там, 

унут ра ным све там — і гэ та 

ча роў на.

У філь ме То да Фі лі пса, 

што бы ло прад ка заль на, 

Джо ке рам не на ра джа юц-

ца, а ста но вяц ца: бяз лі тас-

ны го рад, ама раль ныя лю-

дзі, рас сла ен не гра мад ства 

пе ра вы хоў ва юць га то ва га 

нес ці све ту ра дасць Ар ту ра 

і ства ра юць асно ву для бу-

ду чых ма са вых бес па рад каў, 

у якіх Джо кер сыг рае ро лю 

ме сіі. І хоць у цэ лым шлях ад 

даб ра ка-ле ту цен ні ка да лі ха-

дзея ня хіт ры, кі но, на шчас-

це, раз маў ляе з гле да чом не 

толь кі сва ім сю жэ там.

Са мае пры ваб нае тут — 

гэ та гуль ня па між ка ме ды яй 

і тра ге ды яй. Ду а лізм пер са-

на жа акра мя ўва саб лен ня 

зла чын на га ў воб ра зе даб-

ра ка для дзі ця чых свят раз-

жы ва ец ца яшчэ і су мя шчэн-

нем смеш на га і дра ма тыч на-

га. Гэ тая тон кая мя жа па між 

вя сё лай мас кай і су ро вай 

рэ аль нас цю абы гры ва ец ца 

да стат ко ва дас ка на ла, каб 

на пер шы план вый шла су-

пя рэч лі вая, дзіў ная і зман лі-

вая пры ро да сме ху.

Па ра докс гэ ты па чы на-

ец ца ў воб ра зе са мо га пер-

са на жа, які ма рыць стаць 

стэн дап-ко мі кам, а ў дзён нік 

вы гру жае глы бо кую пры гне-

ча насць аж да су іцы даль ных 

схіль нас цяў. Вы дат ным сім-

ва лам гэ та га ду а ліз му ста-

но віц ца ры да ю чы смех, ад 

яко га ў вы ка нан ні Ха а кі на 

Фе нік са не маг чы ма ада-

рваць ва чэй, — Ар тур Флек 

па ку туе ад не кант ра ля ва-

на га, зна чыць не жа да на га, 

сме ху, з-за ча го той увесь 

час ста но віц ца ба лю чым і 

жах лі вым.

Тут жа вар та зга даць сля-

пую, на вя за ную ма ці, уста-

ноў ку «па каз ваць шчас це 

на тва ры», што атрым лі ва-

ец ца так са ма штуч на, ка лі 

ўлі чыць, у якім на са мрэч 

ста не зна хо дзіц ца яе сын. 

Да паў няе эфект пес ня Нэ-

та Кін га Коў ла, не ка лі з-за 

ра са вых за ба бо наў так са-

ма аў тсай да ра, з тэкс там 

«усмі хай ся, на ват ка лі тваё 

сэр ца ба ліць, усмі хай ся, на-

ват ка лі яно раз бі тае», што 

свое асаб лі ва гля дзіц ца ў 

ат мас фе ры бес пра свет на га 

го ра да і, улас на, філь ма.

Смех, не толь кі фі зіч ны, 

але і як сім вал, ні бы пра лам-

ля ец ца ў га лоў ным ге роі і, 

рас ця ка ю чы ся па змроч ным 

Го тэм-сі ці і су ты ка ю чы ся з 

мар кот ным Ар ту рам, па-

ста ян на раз ба зар вае сваё 

пра мое зна чэн не. За ла смя-

ец ца на філь ме Чарль за 

Чап лі на, але ка лі сам Ар тур 

не на ўмыс на вы тва рае тра-

ды цый ны чап лі наў скі трук і 

ўра за ец ца ў шкля ныя дзве-

ры, за гэ тым ідзе толь кі 

ня ём кая паў за.

Па пу ляр нае ў го ра дзе 

ка ме дый нае шоу вя дзе Мю-

рэй Франк лін у вы ка нан ні 

Ро бер та дэ Ні ра, што ві да-

воч на ад сы лае да філь ма 

«Ка роль ка ме дыі» Мар ці на 

Скар сэ зэ і зноў па каз вае 

дзіў нае ра зу мен не гу ма ру ў 

Го тэм-сі ці: у Скар сэ зэ ге рой 

дэ Ні ра зна хо дзіц ца як раз 

на мес цы па чат коў ца і па-

срэд на га ко мі ка, які ма рыць 

тра піць у та кое ж вя чэр няе 

шоу. І са праў ды, жар ты, якія 

ў пра мым эфі ры ад моч вае 

«ўжо да рос лы» Франк лін, 

вы клі ка юць смех толь кі ў 

жы ха роў Го тэ ма, але ні як 

не ў гле да чоў «Джо ке ра». 

Не ка жу чы ўжо пра сар кас-

тыч ную на смеш ку ў пра мым 

эфі ры з вы ступ лен ня Ар ту ра 

Фле ка ў ад ным з клу баў.

Раз ужо за га ва ры лі пра 

Скар сэ зэ, нель га не зга даць 

га лоў ную сэн саў тва раль ную 

ад сыл ку да яго спад чы ны — 

да філь ма «Так сіст», дзе ге-

рой так са ма «за ды ха ец ца» 

ад за ган нас ці го ра да на фо-

не вы ба раў, вя дзе дзён нік, 

гу ля ец ца са збро яй і шмат-

знач на пры стаў ляе паль цы 

да скро ні.

Пе ра тва рэн не Фле ка ў 

Джо ке ра ад бы ва ец ца не 

толь кі з-за ўнут ра ных уз ру-

шэн няў і рас ча ра ван няў — у 

пэў ны мо мант га лоў ны ге-

рой пе ра стае пры маць вы-

пі са ныя псі ха тэ ра пеў там 

ле кі і з гэ та га ча су па дзеі 

раз ві ва юц ца ўсё больш ра-

ды каль на. Нель га быць да 

кан ца ўпэў не ным, што Ар-

тур пай шоў ва ўсе цяж кія 

праз ад сут насць не аб ход-

ных прэ па ра таў, як нель га 

ве даць, псі ха ла гіч на хво ры 

ён ці мае са цы яль на пры-

маль ную фор му дзі вац тва. 

Так ці інакш, у філь ме ёсць 

рэ аль насць Го тэм-сі ці, а 

ёсць фан та зіі га лоў на га 

ге роя, і ва ры я тыў насць іх 

раз ме жа ван ня дае не каль кі 

спо са баў ін тэр прэ та цыі.

Псі ха ла гіч ная «хва ро ба» 

з'яў ля ец ца так са ма зна кам 

го ра да, бо ме на ві та яго 

ўплы ву Джо кер па ві нен быць 

удзяч ны за сваё ста наў лен-

не. Поў ны за га наў Го тэм ра-

зам з тым, як раз ві ва ец ца 

га лоў ны ге рой, ла гіч на пры-

хо дзіць да та таль на га ха о су 

і ім гнен на «ўспых вае».

Мы па мя та ем, як у «Так-

сіс це» пер са наж у вы ка-

нан ні Ро бер та дэ Ні ра за біў 

не каль кіх су тэ нё раў і стаў 

ге ро ем: зла чын ства ў пра-

па на ва ным кан тэкс це зра бі-

ла ся подз ві гам. Тое ж са мае 

ад бы ва ец ца ў «Джо ке ры», 

дзе ат мас фе ра го ра да, па-

коль кі мы ўсве дам ля ем яго 

сут насць, пе ра ва роч вае 

стаў лен не да рэ чаў. «Хі ба 

гэ та не пры го жа?» — ка жа 

Ар тур, гле дзя чы на ша ле ю-

чы на тоўп, і мы зга джа ем-

ся, бо гэ ты бунт ма лень ка-

га ча ла ве ка, а сле дам за 

ім і ўся го го ра да, са праў ды 

дзіў на пры го жы. Рэ лі гі яй тут 

ста но віц ца ня стрым насць, 

бо гам — Джо кер, а ры ту а-

лам — та нец на ка по це ма-

шы ны. І та нец на огул.

Па між Джо ке рам і Ісу сам, 

да рэ чы, пра клад ва ец ца да-

стат ко вая коль касць па-

ра ле ляў. На пра ця гу ўся го 

філь ма, на прык лад, га лоў ны 

ге рой вы му ша ны па ста ян на 

ўця каць (Ха а кін Фе нікс, які 

бя жыць, ста но віц ца ледзь 

не лейт ма ты вам філь ма); 

не вы ля чэн нем, дык за бой-

ствам ён ажыц цяў ляе сваё 

імк лі вае мі сі я нер ства; у вы-

ні ку яго за бі ра юць на «ка ру», 

за мест якой зда ра ец ца аў та-

ава рыя; і ў рэш це рэшт лі ха-

дзея да ста юць з ма шы ны, як 

Ісу са зды ма лі з кры жа.

Го тэм мог прый сці толь кі 

да кан чат ко ва га рас па ду, і 

ме на ві та раз зла ва ны, а не 

за ган ны пер ша па чат ко ва 

Джо кер мо жа ў ім тры ум фа-

ваць. У вы ка нан ні Ха а кі на 

Фе нік са гэ ты дзіў ны, ба лю-

чы, поў ны су пя рэч нас цяў 

пер са наж на бы вае са праў-

ды біб лей скую ве лі чы ню і лі-

та ра тур ную пад ра бяз насць. 

Са сва і мі траў ма мі і сва і мі 

на ме ра мі Ар тур Флек пры-

му шае па лю біць яго і жах-

лі вы свет, да яко га ён на ле-

жыць. І на ват за ха цець, каб 

ме на ві та кан цоў ка ў псі ха-

ла гіч най клі ні цы, здоль ная 

пе ра вяр нуць з ног на га ла-

ву ўсё, што ад бы ло ся да яе, 

ака за ла ся вы дум кай.

Ірэ на КАЦЯЛОВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах ДЖО КЕР ЯК МЕ СІЯ
Гэ та бы ло яшчэ сто га доў та му: га лоў ная ге ра і ня 

кла січ на га філь ма Дэ ві да Гры фі та «Зла ма ныя па-

раст кі» Лю сі, якую баць ка жорст ка збіў і пры му сіў 

усміх нуц ца, паль ца мі пры ўзня ла ку точ кі вус наў 

і па ка за ла гле да чу са мую жур бот ную ўсмеш ку з 

усіх, якія ён да гэ та га ба чыў. З та кіх жа па ту гаў 

«ад люст ра ваць на тва ры шчас це» па чы на ец ца 

«Джо кер»: га лоў ны ге рой Ар тур Флек у гры ме 

клоў на ру ка мі на цяг вае на твар усмеш ку і ад сыл-

кай да тра гіз му «Зла ма ных па раст каў» не па кі дае 

і кроп лі над зеі на леп шае. Поў ная па ра док саў кар-

ці на То да Фі лі пса, якая атры ма ла «За ла то га льва» 

Ве не цы ян ска га кі на фес ты ва лю, а ця пер б'е рэ кор-

ды пра ка ту і вы клі кае то за хап лен не, то агі ду, ідзе 

ў бе ла рус кіх кі на тэ ат рах.

Су пра цоў ні ка мі ста ліч най мі лі цыі 

за тры ма ны 34-га до вы мін ча нін, 

які па шко дзіў да хі трох аў та ма-

бі ляў, уклю ча ю чы ўлас ны.

Абу раль ныя па во дзі ны муж чы ны 

пры цяг ну лі ўва гу гра ма дзян: той ска-

каў то па ад ной ма шы не, то па ін шай. 

Па да па мо гу ві да воч цы звяр ну лі ся да 

пра ва ахоў ні каў. Су пра цоў ні кі, якія пры-

бы лі на мес ца, за тры ма лі муж чы ну і 

да ста ві лі ў Каст рыч ніц кае РУ УС Мін-

ска для пра вя дзен ня раз бо ру.

У хо дзе гу тар кі муж чы на рас ка заў 

пра ва ахоў ні кам, што пра во дзіў час са 

сва ім зна ё мым, ужы ва ючы спірт ныя на-

поі. Вы піў шы да стат ко вую коль касць 

ал ка го лю, ён на кі ра ваў ся да до му, да 

яко га не аб ход на бы ло прай сці сто мет-

раў. Ка лі гра ма дзя нін вый шаў  з пад'-

ез да, на во чы яму тра пі ла ад на з пры-

пар ка ва ных ма шын. Пад уз дзе ян нем 

спірт но га ён за ско чыў на ка пот, а пас ля 

на дах і, па кі нуў шы па шко джан ні, на кі-

ра ваў ся да свай го до ма. Па ды шоў шы 

да яго, муж чы на за ско чыў на дах сва ёй 

ма шы ны, пас ля ча го пе ра клю чыў ся на 

аў то, што ста я ла по бач. У вы ні ку ў трох 

транс парт ных срод каў бы лі па шко джа-

ны да хі. Пры чы ны свай го ўчын ку муж-

чы на рас тлу ма чыў коль кас цю вы пі та га, 

па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А ЁН ПА ДА ХУ, І ЗНОЎ ПА ДА ХУ...
Так у ста лі цы муж чы на 
ішоў да до му — па аў то
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