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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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Месяц
Маладзік 15 мая.

Месяц у сузор’і Блізнят.

17 МАЯ

1769 год — дзень на ра джэн-

ня Бе ня дзік та Бар су ка, 

ву чо на га-ме ды ка. Вы ха дзец з шлях ты 

Мін скай гу бер ні. Па чат ко вую аду ка цыю 

атры маў у Мін ску. Скон чыў са сту пен ню 

док та ра фі ла со фіі фі зі ка-ма тэ ма тыч ны і 

са сту пен ню док та ра ме ды цы ны ме ды цын скі фа куль тэ ты 

Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. З 1806 го да — пра фе сар ме ды-

цын ска га фа куль тэ та Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Пад рых-

та ваў і вёў пер шы ў на ву ко вых уста но вах Бе ла ру сі курс 

су до вай ме ды цы ны. З 1806 го да быў чле нам Ві лен ска га 

та ва рыст ва ле ка раў. Па мёр у 1808 го дзе.

1845 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вы мна, ця пер у Ві цеб-

скім ра ё не) Мі ка лай Якаў ле віч Ні кі фа роў скі, 

бе ла рус кі эт ног раф, фальк ла рыст, пра ва дзей ны член Та ва-

рыст ва ама та раў пры ро да знаў ства, ант ра па ло гіі і эт на гра фіі 

Мас коў ска га ўні вер сі тэ та (1890), Рус ка га геа гра фіч на га та ва-

рыст ва (1897). Пра ца ваў на стаў ні кам на род ных ву чы лі шча 

і гім на зіі, вы кла даў у Свіс лац кай і Ма ла дзе чан скай на стаў-

ніц кіх се мі на ры ях. Вы ву чаў тра ды цый ную ма тэ ры яль ную, 

са цы яль ную і ду хоў ную куль ту ру бе ла ру саў. Вы даў ка ля 20 

прац па фальк ло ры, эт на гра фіі і гіс то рыі Ві цеб шчы ны, якія 

з'яў ля юц ца каш тоў най кры ні цай для вы ву чэн ня ма тэ ры яль-

най і ду хоў най куль ту ры бе ла ру саў. Па мёр у 1910 го дзе.

1923 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Ба бы Пу ха віц ка га 

ра ё на) Яў ген Кан стан ці на віч Дзят лаў, за слу-

жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі. Быў кі раў ні ком май стэр ні генп ла-

на ін сты ту та «Мінск пра ект», га лоў ным ар хі тэк та рам Мін ска. 

Ся род ра бот у Мін ску: пра ек ты дэ та лё вай пла ні роў кі жы лых 

ра ё наў Ус ход і Се раб ран ка, цэнт ра го ра да, уні вер са ма «Ры-

га» і рэ ста ра на «Сві цязь». Па мёр у 2003 го дзе.

Су свет ны дзень элект ра су вя зі і ін фар-

ма цый на га гра мад ства. Ад зна ча ец ца па 

ра шэн ні Ге не раль най Асамб леі ААН ад 

27 са ка ві ка 2006 го да ў дзень за сна ван-

ня Між на род на га са ю за элект ра су вя зі 

(1865).

1873 
год — на ра дзіў ся Ан ры 

Бар бюс (1873—1935), 

фран цуз скі пісь мен нік і гра мад скі дзе-

яч. Адзін з ар га ні за та раў ан ты фа шысц-

кіх кан грэ саў 1933 і 1935 га доў. Аў тар 

ан ты ва ен ных ра ма наў «Агонь», «Яс-

насць».

1904 год — на ра дзіў ся Жан 

Га бэн (1904—1976), вя до мы фран цуз скі 

кі на ак цёр. Зды маў ся ў філь мах «Ула да ры гэ та га све ту», 

«Бо жы гром», «Ге ра ін», а так са ма ў па пу ляр ных філь мах 

у ро лі ка мі са ра Мег рэ.

— Та та, гэ та Ма ша, яна 

бу дзе жыць з на мі.

— Доў га?

— З га дзі ну...

«Хут чэй бы ў ша фу!» — 

ду маў па лю боў нік.

Адэ са, у гас цях:

— Та бе пяць ці шэсць лы-

жа чак цук ру?

— Тры, але каб я ба чыў.

Дзяў чын ка пі ша п'е су.

«Дзей ныя асо бы: 

прынц, прын цэ са, па жы-

лы ча ла век 20 га доў».

Псі хо лаг ра іць муж чы -

ну:

— Ка лі ў вас з жон кай на-

спя вае свар ка, ста рай це ся 

быць вы шэй за яе.

— Я і так імк ну ся за брац-

ца на ша фу, док тар.

Сту дыя «Мар вел» вы ра-

шы ла за дзей ні чаць рэ корд-
ную коль касць са сва ёй ка-
лек цыі звыш на ту раль ных, 
па пу ляр ных і лю бі мых пуб-
лі кай пер са на жаў, каб уклю-
чыць іх у най важ ней шую 
ба раць бу су праць Та на са. 
Ка лі ра ней Мсці ўцы збі ра лі-
ся, каб аба ра ніць Зям лю, то 

ця пер най вя лік шая, ні з чым 

не па раў наль ная па гро за на-

віс ла над усім Су све там.

Аў та ры зра бі лі стаў ку на 

ўдар ную коль касць вя до мых пер са на жаў 

і на яшчэ боль шую — га лі вуд скіх зо рак.

З вя лі кай ве ра год нас цю гля дач зной дзе 

на эк ра не ад на го са сва іх лю бі мых ак-

цё раў, — для гэ та га тут Бе ня дзікт Кэм-

бэр бэтч, Гві нет Пэлт рау, Марк Ру фа ла, 

Скар лет Ёхан сан, Ро берт Даў ні-ма лод-

шы і ін шыя вя до мыя тва ры. Та му да са-

мо га сю жэ та па тра ба ван ні не вя лі кія — 

не вы ма га ю чы вя лі кай дас ка на лас ці, ён 

да во лі прос та раз ві вае веч ны шаб лон 

пра доб рых су пер ге ро яў, якія аба ра ня-

юць ча ла вец тва (у альбо нават усе на ро-

ды Су све ту) ад на віс лай па гро зы.

Але што ці ка ва, гэ тым ра зам сут-

насць кан флік ту за клю ча ец ца не ў са-

мім су праць ста ян ні даб ра і зла ці рас-

паў сю джа ным ма ты ве жа дан ня ўла ды. 

Кар ці на, хай і праз ад моў на га пер са на-

жа, за тое праз стры жань уся го сю жэ та 

транс люе ак ту аль ную сён ня за кла по-

ча насць эка ло гі яй пла не ты. У філь ме 

«Мсці ўцы: вай на бяс кон цас ці» су пер-

зло дзей мае сваё ба чан не раў на ва гі: 

па яго мер ка ван ні, на пэў ных пла не тах 

ча сам трэ ба здзяйс няць ге на цыд, каб 

па збег нуць зні шчэн ня рэ сур саў, якое 

так са ма пры во дзіць да вы мі ра ння. Та-
кім чы нам Та нас, як ду мае ён, кла по-
ціц ца пра ба ланс Су све ту. На ту раль на, 

у гэ тай ма ты ва цыі ад гу ка юц ца рас паў-

сю джа ныя ў рэ аль ным све це стра хі за 

пла не ту, толь кі раз ві ва юц ца яны ў да-

во лі ра ды каль ным кі рун ку.

Гля дач аказ ва ец ца ў скан стру я ва ным 

да лё кім бу ду чым, якое ўваб ра ла ў ся бе 

най ярчэйшыя ма ры пра ад крыц цё кос-

ма су, дзе лю дзі мо гуць па чу ваць ся бе 

гэтак са ма спа кой на, як сён ня ванд ру ю чы 

па Еў ро пе. Дзе ёсць ра зум ныя яно ты. 

Дзе су пер ге роі вы жы ва юць у не ча ла ве-

чых умо вах. Дзе ста ра жыт ныя ма ты вы 

су сед ні ча юць з но вы мі тэх на ло гі я мі.

Дзіў ныя пла не ты, іс то ты, вы на ход-

кі — кар ці на «Мсці ўцы: вай на бяс кон-

цас ці» быц цам ува бра ла ў ся бе ўсе 

па пу ляр ныя ві зу аль ныя ўяў лен ні пра 

фан тас тыч ны/фэн тэ зій ны свет. «Зор-

ныя вой ны» з іх аб жы ван нем не вя до мых 

пла нет ці «Ула дар пярс цён каў» з ма ты-

вам не каль кіх ар тэ фак таў, якія мо гуць 

даць бяс кон цую сі лу. У «Мсці ўцах» гэ та

шэсць ка мя нёў, што ўтва ры лі ся ад вы бу-

ху пад час ства рэн ня Су све ту. Та нас мае 

на мэ це са браць іх усе, каб атры маць 

не аб ме жа ва ную ўла ду і маг чы масць зні-

шчаць на ро ды шчаўч ком паль цаў.

Прад ка заль на ў філь ме ёсць вя лі кая 

коль касць ня згод ных з па зі цы яй і на ме-

ра мі Та на са, ся род якіх — Мсці ўцы. На 

эк ра не толь кі і па спя ва юць змя няц ца га-

лі вуд скія зор кі і за па ра ле ле ныя гіс то рыі 

з ге ро я мі, што су праць ста яць зло дзею. 

«Мсці ўцы: вай на бяс кон цас ці» ўваб ра лі ў 

ся бе на столь кі шмат сю жэ таў, аб' яд на лі 

су праць Та на са та кую вя лі кую коль касць 

то па вых пер са на жаў, што фільм не па-

спя вае стаць улас на філь мам. Мар вел 

па цвяр джае сваю «ко мік са вую» пры ро-

ду, кар ці на ста но віц ца та кім жа на бо рам 

ма люн каў, сэнс якіх толь кі 

ў коль кас ці — та кім чы нам 

мож на ўя віць ма гут насць 

па гро зы, дзе ля су праць-

ста ян ня якой на эк ра не 

ўвесь час па чы на юць пад-

рых тоў ку ўсё но выя сі лы. 

Пры гэ тым фільм не мае 

ча су кра нуць эма цы я наль-

на, бо ге роі, што ах вя ру-
юць сва і мі бліз кі мі, так і 
за ста юц ца для гле да ча 

чу жы мі.

Транс ля ваць неш та не-

шаб лон нае ў но ва га мар ве лаў ска га філь-

ма так са ма не атрым лі ва ец ца (а та кой 
за да чы, пэў на, і не ста я ла, бо на вош та, 

ка лі сту дыя цу доў на жы ве за кошт сва іх 

клі шэ). За тое ў кан флік це па між гра мад-

скі мі і пры ват ны мі ін та рэ са мі фільм яў на 

дэ ман струе пе ра мож ца. Та нас ах вя руе 

сва ім лю бі мым ча ла ве кам дзе ля атры-

ман ня чар го ва га ка ме ня, а Мсці ўцы звы-

чай на сен ты мен таль на ад да юць пе ра ва гу 

ўлас ным па чуц цям. Та нас у вы ні ку пе ра-

ма гае. Мож на ча каць на ступ на га філь ма, 

дзе ўсё вер нец ца ў звы чай нае рэ чы шча, 

але «Мсці ўцы: вай на бяс кон цас ці» яў на 

ша нуе гра мад скія ін та рэ сы больш за аса-

біс тыя (а ін ды ві ду а лізм мож на на зваць 

яшчэ ад ной акту аль най тэ май).

У вы ні ку най га лоў ней шы блок бас тар 

све ту, які ўжо не каль кі тыд няў аб мяр коў-

вае ўвесь свет, ары ен та ва ны на гля дац-

кія ін та рэ сы, ня ўда лы як фільм, ко мікс ко-

мік саў, пе рад ае за кла по ча насць ста нам 

пла не ты і за клі кае да ах вяр на ка рысць 

гра мад скіх ін та рэ саў. І доб ра, ка лі гэ та 

зна чыць прос та сар та ваць смец це, а не 

ра та ваць Су свет ца ной стра ты бліз кіх.

Цу доў на, што не ка то рыя ды ле мы за-
ста юц ца толь кі ў кі но.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

МСЦІ ЎЦЫ ЗА КЛІ КА ЮЦЬ САР ТА ВАЦЬ СМЕЦ ЦЕ
Но вы блок бас тар сту дыі «Мар вел» ба зу ец ца на ак ту аль ных эка ла гіч ных стра хах

Нізка сёння 
паўзе — мабыць

да дажджу!..

Ка жу чы сло ва мі са мо га док та ра Стрэн джа, ад на го з га лоў ных ге ро яў Кі-

не ма та гра фіч на га су све ту Мар вел, гэ та так ці інакш зда ры ла ся б. Ма са вы 

кі не ма то граф да сяг нуў най вы шэй ша га ўзроў ню пад ладж ван ня пад клі па-

вае мыс лен не аў ды то рыі, што сёння бес прэ цэ дэнт на да мі нуе, і па ка заў 

на вя лі кім эк ра не свой у гэ тым пла не «шэ дэўр» — фільм «Мсці ўцы: вай на 

бяс кон цас ці». Кар ці на б'е рэ кор ды пра ка ту, на зы ва ец ца най леп шым пра-

дук там сту дыі «Мар вел», апіс ва ец ца ў ста ноў чых рэ цэн зі ях, але не дае 

па зба віц ца ад дум кі, што кі но яшчэ ні ко лі не бы ло на столь кі дзёрз кай 

ма ні пу ля цы яй гля дац кі мі ча кан ня мі на шко ду мас тац тву.


