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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 МАЯ

1686 год — па між Ра сі яй і Рэч-

чу Па спа лі тай пад пі са ны 

«Веч ны мір», у ад па вед нас ці з якім да 

Ра сіі ады шлі Сма лен скія зем лі і г. Кі еў; 

ад на ча со ва бы лі ство ра ны спры яль ныя 

ўмо вы для су мес ных дзе ян няў су праць 

Тур цыі і Крым ска га хан ства.

1889 год — у га зе це «Минский листок» упер шы ню 

апуб лі ка ва ны тэкст вы дат на га пом ні ка бе ла-

рус кай лі та ра ту ры — ана нім най бе ла рус ка моў най паэ мы 

«Та рас на Пар на се», якая да гэ та га рас паў сюдж ва ла ся ў 

ру ка піс ным вы гля дзе.

1911 год — на ра дзіў ся (вёс ка Еў лі чы, ця пер у 

Слуц кім ра ё не) Ва сіль Віт ка (Ці мох Ва сі ле-

віч Крысь ко), па эт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. 

Пра ца ваў га лоў ным рэ дак та рам га зе ты «Лі та ра ту ра і мас-

тац тва», ча со пі са «Вя сёл ка». Знач нае мес ца ў твор час ці 

зай ма юць са ты рыч ныя вер шы, па ро дыі, эпі гра мы. Аў тар 

збор ні каў «Вер насць», «Ру жа і штык», «Пра во дзі ны ле та», 

«Вы шы ні свят ла» і ін шых. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву 

ра ман «Па ны Га лаў лё вы» М. Са лты ко ва-Шчад ры на, паэ-

му У. Ма я коў ска га «Доб ра!», асоб ныя тво ры Л. Талс то га, 

Я. Рай ні са і ін шых аў та раў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе-

ла ру сі. Уз на га ро джа ны Га на ро вым дып ло мам Між на род на-

га жу ры па прэ мі ях Х. К. Ан дэр се на з за ня сен нем імя паэ та 

ў га на ро вы спіс дац ка га пісь мен ні ка. Па мёр у 1996 го дзе.

1955 год — на ра дзі ла ся Воль га Ва лян ці наў на Кор-

бут, бе ла рус кая спарт смен ка (спар тыў ная 

гім нас ты ка), за слу жа ны май стар спор ту СССР. Чэм пі ён ка 

ХХ і ХХІ Алім пій скіх гуль няў. Ся рэб ра ны пры зёр Алім пій скіх 

гуль няў у прак ты ка ван нях на бру сах, ся рэб ра ны пры зёр 

чэм пі я на ту Еў ро пы ў аса біс тым пер шын стве. Чэм пі ён ка 

све ту. У 1972 го дзе пры зна на най леп шай спарт смен кай 

све ту. Жы ве за мя жой.

1910 год — на ра дзі ла ся Воль га 

Бер гольц, са вец кая пісь-

мен ні ца, паэ тэ са. Аў тар па эм «Лю таў скі 

дзён нік», «Ле нін град ская паэ ма», «Па-

мя ці аба рон цаў», аў та бія гра фіч най кні гі 

лі рыч най про зы «Дзён ныя зор кі». Усе 900 

дзён бла ка ды па ста ян на вы сту па ла па 

Ле нін град скім ра дыё. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. 

Па мер ла ў 1975 го дзе.

1929 год — 90 га доў 

та му ў бан-

кет най за ле га тэ ля «Га лі вуд 

Руз вельт» у Лос-Ан джэ ле се ў 

пры сут нас ці 250 ча ла век ад-

бы ла ся пер шая цы ры мо нія 

ўру чэн ня «Ос ка раў» — най-

вы шэй шых уз на га род Аме ры-

кан скай ака дэ міі кі на мас тац тва філь мам, вы пу шча ным у 

1927—1928 га дах. Цы ры мо нія доў жы ла ся 15 хві лін. Ак цё ры 

на мі на ва лі ся не за пэў ны фільм, а за ўсе кар ці ны, у якіх 

яны зня лі ся за апош ні год. У хо дзе цы ры мо ніі ўру ча лі ся 

ўзна га ро ды за най леп шыя ціт ры да ня мых кі на кар цін, за 

ўні каль нае мас тац кае вы ка нан не. Па тры ўзна га ро ды атры-

ма лі філь мы «Сё мае не ба» і «Узы ход сон ца: пес ня двух 

лю дзей». Пер шы мі пе ра мож ца мі ў на мі на цы ях най леп шы 

ак цёр і най леп шая акт ры са ў гіс то рыі Ос ка ра ста лі Джа нет 

Гей нар і Эміль Янінгс.

1950 год — урад СССР пры няў па ста но ву «Аб 

на ву ко ва-да след чых, пра ект ных і экс пе ры-

мен таль ных ра бо тах па вы ка ры стан ні атам най энер гіі ў 

мір ных мэ тах».
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мікалая, Пятра, 
Цімафея.

К. Андрэя, Венчыслава, 
Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.06 21.07 16.01

Вi цебск — 4.50 21.03 16.13

Ма гi лёў — 4.56 20.57 16.01

Го мель — 5.00 20.46 15.46

Гродна — 5.23 21.21 15.58

Брэст — 5.30 21.14 15.44

Месяц
Першая квадра 

12 мая.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
— Та ня, а што та кое за-

ля цан ні?

— За ля цан ні — гэ та пе-

ры яд, ка лі дзяў чы на вы ра-

шае, ці атры ма ец ца ёй знай-

сці ка гось ці леп ша га.

Люб лю пель ме ні. Наль-

еш ва ды ў каст ру лю, за-

кі пя ціш, ту ды для 

сма ку со лі, зе ля-

ні ну, лаў ро вы ліст. 

А ка лі гро шы ёсць, 

дык яшчэ і пель ме-

ні.

— Пры яз джай да 

мя не на ка ву, у мя не 

як раз ёсць дзве бу-

тэль кі шам пан ска га.

Муж чы ны — дзіў-

ныя іс то ты... 

Я сён ня па пра са-

ва ла, ад мы ла сан тэх-

ні ку, па мы ла по суд, 

пра пы ла со сі ла і вы-

мы ла пад ло гу, сха-

дзі ла ў кра му і пры-

га та ва ла ежу, а ра зум ні ца і 

ма лай чы на я та му, што па-

гу ля ла з ім у «Варк рафт».

— Ма ма, я ха чу за муж!

— Дач ка, уя ві са бе, што 

ты за му жам: ідзі на кух ню і 

пры га туй ра соль нік.

— Ма ма, я па жар та ва ла!

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Гэ ты мі дня мі ў Мін ску пра хо дзіць 

ужо пя ты фес ты валь кі но Паў ноч-

ных і Бал тый скіх кра ін «Паў ноч нае 

ззян не», што на ма га ец ца не прос-

та па каз ваць кі но, але і ра біць яго 

на го дай для дыс ку сіі. 13 мая на вя-

лі кім эк ра не пра міль гну ла дац кая 

кар ці на «Ва ка цыі» Іза бэ лы Эк лёф, 

прэм' е ра якой у 2018 го дзе ад бы-

ла ся на фес ты ва лі не за леж на га 

кі но «Сан дэнс». Фільм рас каз вае 

пра псі ха ла гіч ную, эка на міч ную і 

са цы яль ную паст ку, у якой ака за-

ла ся пры го жая ма ла дая дзяў чы на 

Са ша, што жы ве рас кош ным жыц-

цём з бой фрэн дам-нар ка ды ле рам 

і ад яго ж цер піць гвалт.

Іза бэ ла Эк лёф па ўлас ным пры знан-

ні і са ма мае хоць і не ідэн тыч ны, але 

пэў ны до свед зна хо джан ня ў аб' юзіў-

ных (якія грун ту юц ца на гвал це) ста-

сун ках. Гла мур ны, ла ка вы, яр кі фільм з 

пыш ным жыц цём на ту рэц кай Рыў е ры 

і над звы чай на ту ра ліс тыч най сцэ най 

фі зіч на га гвал ту стаў спро бай рэ жы-

сёр кі вы ка зац ца на ак ту аль ную тэ му, 

але вы каз ван не атры ма ла ся не та кім 

ад на знач ным, як дра ма тыч ная вус ная 

ры то ры ка аў та ркі.

Га лоў ная ге ра і ня кар ці ны ра зам са 

сва ім ма ла дым ча ла ве кам Май клам 

пры еха ла да яго сям'і на ту рэц кую ві лу, 

дзе пра во дзіць бес тур бот ныя дні ў ба-

га тым до ме, на ба га тых ве ча ры нах і ў 

ба га тых за ба вах. Бой фрэнд пес ціць яе 

шы коў ны мі па да рун ка мі і ў той жа час 

псі ха ла гіч на і фі зіч на да мі нуе, а Са ша 

ўсё ўсмі ха ец ца, ка рыс та ец ца вы го да мі 

свай го ста но ві шча і не каль кі ра зоў су-

стра ка ец ца з но вым зна ём цам То ма сам. 

Апош ні ў вы ні ку ста но віц ца свед кам 

стаў лен ня Май кла да сва ёй ка ха най, 

вы каз вае Са шы сваю агі ду і аказ ва ец ца 

ёй жа ім пуль сіў на за бі тым.

Фільм мож на ўспры маць як раз мо ву 

пра дэ ві я цыі ў ста сун ках (Майкл гвал-

туе — Са ша мі рыц ца з гвал там), гіс то рыю 

па сту по ва га па глы нан ня цем рай (Са ша 

пе рай мае ме та ды свай го псі ха ла гіч на га 

аў та ры тэ та Май кла), як ад люст ра ван не 

пэў ных па тэр наў па во дзін аб' юза раў і іх 

парт нё раў і так да лей. Але чым 

дак лад на — у пры ват нас ці, для 

мя не — гэ тая кар ці на не з'яў ля-

ец ца, дык ба наль най раз мо вай 

пра ах вя ру і яе без вы ход нае 

ста но ві шча. Хоць, зы хо дзя чы са 

слоў рэ жы сёр кі, ва кол гэ та га тут 

усё і вер ціц ца.

Пас ля па ка зу ў кі на тэ ат ры 

«Мір» са му кар ці ну і аб' юзіў ныя 

ста сун кі аб мер ка ва лі аў та рка 

«Ва ка цый» Іза бэ ла Эк лёф, псі хо ла гі 

Але ся Буд рык і Ка ця ры на Зы ка ва і ак ты-

віст ка Да р'я Ца рык. Удзель ні цы раз мо-

вы чар го вы раз на га да лі, што сыс ці ад 

гвал таў ні ка і так січ ных ста сун каў для іх 

ах вяр — над звы чай цяж кі крок. Яму пе-

ра шка джае псі ха ла гіч ная і эка на міч ная 

за леж насць, ніз кая са ма ацэн ка, страх, 

па мяць аб леп шых ча сах ад но сін і на-

дзея на іх вяр тан не, імк нен не апраў даць 

свай го бліз ка га, эфект вы па ле най зям-

лі, су мнен не ў аса біс тай адэ кват нас ці і 

асця ро га быць асу джа най з бо ку со цы у-

му — цэ лы пар кан без ані я ка га ла зу.

Асноў ныя па тэр ны та ко га ро ду ста-

сун каў у «Ва ка цы ях» са праў ды мож на 

пра са чыць, але Са ша не прос та вы-

хо дзіць за ме жы пер са на жа-ах вя ры, а 

больш за тое — пе ра хо дзіць з Май клам 

на но вы ўзро вень ад но сін, то-бок парт-

нёр ства. Пры больш піль ным раз гля дзе 

ха рак тар га лоў най ге ра і ні ро біц ца ўсё 

больш ці ка вым, а дзе ян ні, увян ча ныя 

пе ра мож ным по зір кам у фі на ле кар ці-

ны, тым больш «свя до мы мі».

Ві да воч на не дур ная дзяў чы на — яна 

ва ло дае пры нам сі ад ной за меж най мо-

вай і мае доб ры густ — ад зна ча ец ца ў 

да во лі дроб най ры се: Са ша на столь кі не 

мо жа ўста яць пе рад но вым ку паль ні кам, 

што куп ляе яго за чу жыя гро шы, якія 

па він на пе ра даць ад ад на го нар ка ды ле-

ра дру го му. Гэ та пра га не прос та но вай 

пры го жай рэ чы, а пры го жа га жыц ця (яе 

лю боў да ся бе бач ная ў сцэ нах, дзе ге ра і-

ня бяс кон ца лю бу ец ца са бой у люс тэр ку) 

пе ра ма гае цвя ро зае не пры няц це гвал ту і 

пры му шае пры няць пра ві лы гуль ні — то-

бок свя до ма іх пры няць і ўсмі хац ца.

Тут і ба га ты ан ту раж, у якім ад бы-

ва ец ца бы та пі сан не як бы ша ра го вых 

аб' юзіў ных ста сун каў, пры хо дзіц ца да-

рэ чы, бо га лоў най ге ра і ні ёсць дзе ля 

ча го ах вя ра ваць і іс ці на здзел ку.

Хоць тэх ніч на Са ша з'яў ля ец ца ах-

вя рай і ста но віц ца ў кан тэкст так січ ных 

ад но сін з гвал таў ні ком, яна гэ так са ма 

лёг ка ўпля та ец ца ў раз мо ву пра аса біс-

тыя пры яры тэ ты і кош ты, які мі ты га то вы 

куп ляць сваё за бяс пе ча нае жыц цё. Ге-

ра і ня свя до ма ста но віц ца част кай гэ та га 

жыц ця, ка лі цер піць апля ву хі парт нё ра 

Май кла, іг на руе збіц цё і кры кі ў пад ва ле 

і зды мае бя ліз ну па за га дзе бой фрэн да. 

Больш за тое, яна не прос та пры мае 

пра ві лы гуль ні, але і пры мае аў та ры тэт-

ную цем ру свай го ма ла до га ча ла ве ка: 

пас ля та го, як ён вы каз вае зня ва гу То-

ма су, яна гэ та пе рай мае і атрым лі вае 

ўнут ра ны да звол на зня ва гу ў ад но сі нах 

да гэ та га ча ла ве ка так са ма (так у дзя-

цін стве мы пе рай ма ем мер ка ван ні аў та-

ры тэт ных для нас да рос лых). У вы ні ку 

яна ста но віц ца за бой цай і за ма цоў вае 

сваю здзел ку кры вёю. Пе ра тва рэн не 

за вер ша на, усё пад пі са на.

А чыр во ны след ад ша лі, што за кру-

ці ла ся ў ко ла ску та ра, на шыі Са шы 

сім ва ліч на свед чыць пра ме ха нізм па-

во дзін: дзяў чы ну па пя рэ дзі лі аб не бяс-

пе цы, але, за ча ра ва ная сва ёй мэ тай на 

фо не края ві даў ту рэц ка га ку рор та, яна 

пай шла ёй на су страч і толь кі ўсміх ну-

ла ся ад на ступ стваў.

Сё лет няя пра гра ма «Паў ноч на га 

ззян ня» ўклю чы ла ў ся бе ва сям нац-

цаць іг ра вых і да ку мен таль ных кар-

цін, па роў ну жа но ча га і муж чын ска га 

аў тар ства, дзі ця чую пра гра му, рэт ра-

спек ты ву лат вій скай рэ жы сёр кі Лай лы 

Па каль ні ня, сфе рыч нае кі но і шэ раг су-

стрэч і май стар-кла саў. Фес ты валь мае 

за вяр шыц ца 17 мая.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

— Прыбыў для ўзмацнення!

НЕ ПРОС ТА АХ ВЯ РАНЕ ПРОС ТА АХ ВЯ РА


