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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Анатоля, 
Васіля, Івана, Макея, 
Марка, Піліпа, Сцяпана.

К. Марыі, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.59 21.32 16.33

Вi цебск — 4.41 21.29 16.48

Ма гi лёў — 4.49 21.22 16.33

Го мель — 4.54 21.10 16.16

Гродна — 5.16 21.46 16.30

Брэст — 5.25 21.38 16.13

Месяц
Апошняя квадра 

13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
— Ка жуць, што вы — пе-

ра ка на ны ха лас цяк?

— Так.

— I хто вас у гэ тым пе-

ра ка наў?

— Мае бы лыя жон кi.

— Ча му ра ней у ва шай 

ква тэ ры бы лi раз на стай-

ныя квет кi, а ця пер ад ны 

как ту сы?

— Нам па ста вi лi лi чыль-

нi кi ва ды...

— Мi ха iл Ва сi ле вiч, вы 

та кi чэр ствы...

— Так, Свят ла на, але мя-

не мож на лёг ка раз ма чыць з 

да па мо гай кань яч ку...

— У вас ёсць маг чы-

масць ад кла даць гро шы?

— Маг чы масць ёсць, 

гро шай ня ма.

— Ва сiль Iва на вiч, за-

ходзь це яшчэ! Без вас по-

тым так доб ра!
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16 ЛI ПЕ НЯ

1920 год — на ра дзiў ся Яў ген 

Мi хай ла вiч Ха ры то нен ка, 

бе ла рус кi мас так, пе да гог.

1940 год — на ра дзi ла ся Нi на Ся-

мё наў на За гор ская, бе ла-

рус кая пiсь мен нi ца, за слу жа ны ра бот нiк 

куль ту ры Бе ла ру сi. Аў тар 

збор нi каў паэ зii «Ра дар», 

«Явар», «Мне доб ра з 

ва мi». Аў тар-скла даль-

нiк збор нi каў дра ма тур гii 

i пуб лi цыс ты кi «Кры нiч-

ка», «Ра дзi ма мая да ра-

гая», «Са лют» i iн шых. 

Лаў рэат прэ мii «За ду-

хоў нае ад ра джэн не».

1950 год — на ра дзi ла ся Iры на Мi хай лаў на 

Цвят ко ва, бе ла рус кi кам па зi тар, пi я нiст ка, 

за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сi.

У той жа дзень на ра дзi ла ся Га лi на Аляк санд раў на 

Бе ла ву са ва, тан цор ка, за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сi 

(1990).

1990 год — ство ра ны Му зей гiс то рыi Ма гi лё ва.

1855 год — на ра дзiў ся Жорж 

Ро дэн бах, бель гiй скi пiсь-

мен нiк i па эт. Аў тар апо вес цi «Мёрт вы 

Бру ге», ра ма на «Зва нар», збор нi каў 

вер шаў.

1900 год — на ра дзiў ся Пi лiп Iва на вiч Го лi каў, 

Мар шал Са вец ка га Са ю за.

1910 
год — на ра дзiў ся Аляк сандр Аб ра ма вiч 

Анiкст, ра сiй скi лi та ра ту раз на вец, тэ ат-

раз на вец, док тар мас тацт ва знаў ства, га на ро вы док тар 

лi та ра ту ры Бiр мiн гем ска га ўнi вер сi тэ та, прэ зi дэнт Шэкс-

пi раў ска га ка мi тэ та АН СССР. Аў тар прац у га лi не тэ о-

рыi i гiс то рыi за ход не еў ра пей скай лi та ра ту ры, тэ ат ра i 

эс тэ ты кi.

1945 
год — на вы пра ба валь ным па лi го не ла-

ма гор да (штат Нью-Ме хi ка, ЗША) зроб ле-

ны экс пе ры мен таль ны на зем ны вы бух пер шай у све це 

атам най бом бы, рас пра ца ва най пад кi раў нiц твам фi зi ка 

Ро бер та Опен гей ме ра.

1965 
год — у Са вец кiм Са ю зе пра ве дзе ны за-

пуск двух сту пень ча тай ра ке ты-нось бi та 

«Пра тон-1», якая вы ве ла на ар бi ту пер шы са вец кi аў та-

ма тыч ны цяж кi на ву ко ва-да след чы штуч ны спа да рож нiк 

Зям лi «Пра тон».

1990 
год — Вяр хоў ны Са вет Укра iн скай ССР 

пры няў Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным су ве-

рэ нi тэ це рэс пуб лi кi (са жнiў ня 1991-га — Укра i на).

ВАЛЬ ТЭР:

«Лю дзi ма ла раз ва жа юць, яны чы та юць 

па вяр хоў на, мяр ку юць па спеш лi ва i пры-

ма юць чу жыя дум кi, як пры ма юць ма не ту, 

та му што яна ха дзя чая».

Гэ тая схе ма нам ужо вя-

до мая: мы ма ем лю дзей з 

супер здоль нас ця мi i та го, хто 

хо ча вы ка рыс таць iх у сва iх 

мэ тах. Пер шыя — пры го жыя 

i вы са ка род ныя, а дру гi — 

ама раль ны ба яз лi вец з кры-

вы мi зу ба мi. За тое ка лi змяс-

цiць у цэнт ры сю жэ та Шар лiз 

Тэ рон, мож на быц цам асаб-

лi ва не кла па цiц ца аб якас цi 

яго ўва саб лен ня. На стры мiн-

га вай плат фор ме Netflix 10 

лi пе ня ад бы ла ся прэм' ера 

но ва га ба е вi ка «Бес смя-

рот ная гвар дыя» рэ жы сёр кi 

Джы ны Прынс-Бай твуд, дзе 

з доб ра га — вы ка наль нi ца 

га лоў най ро лi i су час ны па-

ра дак дня, а мы ж па мя та ем, 

што кi но каш тоў нае не толь кi 

як ат рак цы ён цi, ба ра нi бо-

жа, твор мас тац тва, але i як 

свед ка ча су.

Ге ро я мi «Бес смя рот най 

гвар дыi» з'яў ля юц ца лю дзi, 

якiх нель га за бiць: як дас ка-

на лыя бай цы яны кро чаць 

скрозь ста год дзi i ўдзель нi-

ча юць ва ўсiх га лоў ных «кi-

пi шах» пла не ты, i што б нi 

зда ры ла ся — стрэ лы, вы бу хi, 

спаль ван не, па ве шан не, па-

дзен не з вы сот на га бу дын ка 

цi што яшчэ, — iх це ла ад-

наў ля ец ца i ажы вае. Сяб раў 

гвар дыi ча ты ры, у тым лi ку 

iх кi раў нiкi, Эн дзi, най ста-

рэй шая бес смя рот ная, якая, 

зда ец ца, i са ма не па мя тае 

свой уз рост, у вы ка нан нi як-

раз Шар лiз Тэ рон. Акт ры са 

па спя хо ва за ма ца ва ла ся ў 

та ко га кштал ту ро лях — ба-

я вых i су ро вых лэ дзi з ка рот-

кай стрыж кай i бру дам на 

тва ры, са май яр кай з якiх, на-

пэў на, вар та лi чыць Фу ры ё су 

ў ба е вi ку 2015 го да «Ша лё ны 

Макс: Да ро га лю тас цi».

Эн дзi — асаб лi вы пер са-

наж, па ўсiм вi даць, аў та ры 

ро бяць на яго стаў ку, хоць i 

не вель мi ўме ла. Яна пры-

го жая, строй ная i не шчас лi-

вая: па фiль ме рас кi да ныя 

флэш бэ кi, што па каз ва юць, 

як i з кiм яна жы ла i ва я ва ла ў 

мi ну лыя эпо хi, а ба лю чых ус-

па мi наў, маў ляў, за тыя сот нi 

га доў на ка пi ла ся да во лi. Але 

не ўспа мi ны тур бу юць Эн дзi 

най больш, а дроб ны для кi но 

цi, пры нам сi, дроб на ў «Бес-

смя рот най гвар дыi» абы гра-

ны аса бiс ты каш тоў нас ны 

кры зiс — яна пе ра ста ла ба-

чыць сэнс у iс на ван нi сва ёй 

«ар мii», хоць не пе ра ста ла 

паў та раць за ву ча ныя жыц-

цё выя ары ен цi ры.

Вось на гэ тую гле бу на-

клад ва ец ца са праўд ная i 

ша б лон ная пры го да: аб iс на-

ван нi бес смя рот ных ста но вiц-

ца вя до ма фар ма ка ла гiч най 

кам па нii, кi раў нiк якой — та кi 

са бе злы ге нiй — хо ча не толь-

кi да сле да ваць ге ном гвар дыi, 

але i зня во лiць яе прад стаў нi-

коў, каб тых не знай шлi кан-

ку рэн ты. Ка ра цей, на бес смя-

рот ных па чы на ец ца па ля ван-

не, не ка то рых да стаў ля юць у 

лаба ра то рыю, а но вень кая, 

па трэб ная ў пер шую чар гу 

для та го, каб праз яе мы па-

ло ву фiль ма да сле да ва лi фе-

но мен, пры хо дзiць вы зва лiць 

су ро дзi чаў, ка лi iх мож на так 

на зваць. Усё — сю жэт зболь-

ша га прад ка заль ны, мы яго 

ба чы лi сто ра зоў, але гэ тая 

ва ры я цыя зна ё ма га гле да чу 

па тэр на ўсё яшчэ змя шчае 

да во лi но вых ат рак цы ён ных 

i сэн са вых якас цяў.

Так, на пер шы по гляд, з 

ад мет на га тут — за дум лi вы 

вы гляд га лоў най ге ра i нi, ка-

хан не прад стаў нi коў ад на го 

по лу i ды на мiч на-плаў ныя 

сцэ ны бо ек. За тое на дру гi — 

мi нор ны, не та кi ўжо ты по вы 

для аме ры кан скiх ба е вi коў, 

на строй. Не ме лан ха лiч ныя 

эпi зо ды як пры ём, а ме на вi та 

на строй. Зма ган не бес смя-

рот най гвар дыi за сваю не за-

леж насць, што пра ду гледж-

вае бой кi, раз лi тую кроў i лi хiя 

па ва ро ты, то-бок ды на мi ку i 

экшн, су пра ва джа ец ца мi лы-

мi рэ флек сi я мi i по шу ка мi сэн-

саў, якiя ўвесь час пад трым-

лi ва юц ца тва рам Тэ рон без 

усмеш кi. Усе гэ тыя тры во гi, 

боль веч на га жыц ця, паэ зiя 

не вро заў тым не менш дзiў-

на абы гра ныя — скла да на 

ра за брац ца, што тут дзе ка го 

па вiн на тур ба ваць цi рас чуль-

ваць, бо прэ тэн зiя на псi ха-

ла гiч ныя да сле да ван нi атры-

ма ла ся так са бе грун тоў най, 

а сю жэт ныя ха ды ча сам вы-

гля да юць на цяг ну ты мi ў сва iм 

жа дан нi быць па доб ны мi да 

ка лег па жан ры. «Бес смя-

рот ная гвар дыя», на шчас це, 

толь кi дзе-нi дзе вi да воч на 

пад так вае больш раз уха бiс-

тым ба е вi кам, i яе ды на мiзм 

iн ша га, мо жа быць, на ват 

больш пры ем на га кштал ту.

Мож на так са ма ад зна-

чыць, быц цам та кiя рэ чы нас 

яшчэ здзiў ля юць, на коль кi 

«Бес смя рот ная гвар дыя» — 

ка рэкт ная кар цi на ў да чы-

нен нi да тых, хто ад ваёў вае 

са бе сён ня мес ца ва ўмоў-

ным Га лi ву дзе. Не да рэ чныя 

гра мi лы пры поў най аму нi цыi 

яшчэ па спра бу юць па кпiць з 

па ры ге яў, але тыя да дуць 

са мы ра ман тыч ны i як бы 

не аспрэч ны спiч фiль ма, то-

бок ма раль на пе ра мо гуць. 

Адзiн з гэ тай пе ра мож най 

па ры, як i яшчэ адзiн важ ны 

i не ад на знач ны ге рой стуж-

кi, — чар на ску ры. Ну i што 

ка заць, у цэнт ры ўва гi ўсё ж 

та кi жан чы на.

Гэ та ба я вiк на ве чар, ня-

зму ша ны, за па во ле ны, не-

вя сё лы ве чар за сму ча ных 

лю дзей, якiм усё яшчэ па да-

вай экшн, але так са ма блiз кiя 

не вы тлу ма чаль ныя рэ флек-

сii, хай не аб веч ным, але аб 

сва iм ка рот кiм жыц цi.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

Гля дзiм за дум лi вы экшн, 
якi «ро бiць» Шар лiз Тэ рон

У са ма iза ля цыiУ са ма iза ля цыi

ГВАРДЫЯ БЕССМЯРОТНЫХ
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