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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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18 ЛІ ПЕ НЯ

1195 год — мер ка ва ная да та на-

ра джэн ня Мін доў га, за сна-

валь ні ка і пер ша га 

вя лі ка га кня зя лі-

тоў ска га. Ён аб' яд-

наў у сва іх ула дан-

нях На ва град скую 

зям лю, ус ход нія зем лі Літ вы і част ку 

По лац кай зям лі ў адзі ную бе ла рус-

ка-лі тоў скую дзяр жа ву, якая ста ла 

ас но вай ВКЛ. У 1253 го дзе тут жа, 

у На ва град ку, пры няў ты тул ка ра ля. 

Вёў ба раць бу з Тэў тон скім і Лі вон-

скім ор дэ на мі, для гэ та га за клю чыў 

у 1261 го дзе са юз з Аляк санд рам 

Не ўскім. Ка рыс таў ся ў Літ ве не аб ме жа ва най ула дай, што 

вы клі ка ла не за да во ле насць удзель ных лі тоў скіх кня зёў. 

У 1263 го дзе Мін доўг быў за бі ты ў вы ні ку змо вы лі тоў скай 

фе а даль най зна ці на ча ле з кня зя мі Даў мон там і Тра ня тай, 

апош ні стаў кня жыць «ва ўсёй зям лі Лі тоў скай і Жа мой ці», 

але ў 1264 ён быў за бі ты слу га мі Мін доў га.

1909 год — на ра дзіў ся (в. Ста рыя Гра мы кі, ця-

пер у Вет каў скім ра ё не) Анд рэй Анд рэ е віч 

Гра мы ка, са вец кі дзяр жаў ны дзе яч, дып ла мат, док тар 

эка на міч ных на вук, двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы. Быў над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом СССР у 

ЗША (па су мя шчаль ніц тве на Ку бе) і Вя лі ка бры та ніі. Уз на-

чаль ваў са вец кую дэ ле га цыю на кан фе рэн цыі ў Дум бар-

тон-Ок се і ўста ноў чай кан фе рэн цыі ААН, удзель ні чаў у 

ра бо це Крым скай і Патс дам скай кан фе рэн цый кі раў ні коў 

ура даў СССР, ЗША і Вя лі ка бры та ніі. У 1946—1948 га дах 

быў па ста ян ным прад стаў ні ком СССР у Са ве це Бяс пе кі 

ААН. У 1957—1985-м — мі ністр за меж ных спраў СССР, у 

1985—1987-м — стар шы ня Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР. Аў тар ра бот «Знеш няя экс пан сія ка пі та лу: гіс то рыя і 

су час насць», «Па мят нае». Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі і Дзяр-

жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1989 го дзе.

1944 год — Урад БССР пе ра ехаў з Го ме ля ў 

Мінск.

1944 год — па ча ла ся Люб лін-Брэсц кая на сту-

паль ная апе ра цыя вой скаў 1-га Бе ла рус ка га 

фрон ту (ка ман ду ю чы Мар шал Са вец ка га Са ю за К. К. Ра ка-

соў скі), скла до вая част ка Бе ла рус кай апе ра цыі 1944 го да. 

Мэ тай апе ра цыі бы ло ўда ра мі ў абы ход Брэсц ка га ўма ца-

ва на га ра ё на з поў на чы і поўд ня раз гра міць люб лін скую і 

брэсц кую гру поў кі пра ціў ні ка і вый сці шы ро кім фрон там на 

ру беж Віс лы, ства рыць умо вы для вы зва лен ня Вар ша вы. 

Апе ра цыя за вяр шы ла ся 2 жніў ня. У вы ні ку яе вой скі 1-га 

Бе ла рус ка га фрон ту за вяр шы лі вы зва лен не Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх аку пан таў, вы зва лі лі част ку тэ ры то рыі 

Поль шчы на ўсход ад Віс лы і ства ры лі спры яль ныя ўмо вы 

для да лей ша га на ступ лен ня.

1992 год — у Ві цеб ску 18—23 лі пе ня ад быў ся Пер-

шы між на род ны фес ты валь ма ла дых вы ка-

наў цаў. З 1998 го да — Між на род ны фес ты валь мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

1635 год — на ра дзіў ся Ро берт 

Гук, анг лій скі пры ро да-

зна вец, ву чо ны-эн цык ла пе дыст і вы на-

ход нік, член Лон дан ска га Ка ра леў ска га 

та ва рыст ва. У 1660 го дзе ад крыў за кон, 

на зва ны яго імем. Пры хіль нік хва ле вай 

тэ о рыі свят ла. Удас ка на ліў мік ра скоп і вы явіў клет ка вую 

бу до ву тка нак, увёў тэр мін «клет ка». Па мёр у 1703 го дзе.

1811 год — на ра дзіў ся Уіль ям Тэ ке рэй, анг лій скі 

пісь мен нік. Аў тар са цы яль ных і гіс та рыч ных 

ра ма наў, са ты рыч ных эсэ. Па мёр у 1863 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны, 
Лізаветы, Апанаса, 
Сяргея.

К. Караліны, Арнольда, 
Емяльяна, Каміля, 
Шымана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.01 21.30 16.29

Вi цебск — 4.43 21.27 16.44

Ма гi лёў — 4.50 21.20 16.30

Го мель — 4.55 21.09 16.14

Гродна — 5.17 21.44 16.27

Брэст — 5.26 21.37 16.11

Месяц
Поўня 17 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
— Вой, дзяў ча ты, муж 

па да рыў мне мо ра кве так! 

Вы вез у по ле і ска заў: «Усё 

тваё, збі рай».

Неш та ў проз ві шчы Ван 

Гог не так. Вось прос та ву-

ха рэ жа.

Жон ка да па ма гае да чцэ 

з хат нім за дан нем:

— Та кім чы нам, вай на 

1812 го да бы ла па між ...?

Дач ка:

— Я не ве даю.

Я (ад пі ва ю чы пі ва):

— Па між 1811 і 1813.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На гэ тае імя грэх не ку піц ца: 

хоць не ка то рыя тво ры ад на го з 

са мых не ар ды нар ных аў та раў 

су час нас ці — «Ка ва і цы га рэ-

ты», «Ноч на зям лі», «Мярц вяк», 

«Па мі ра юць толь кі па лю боў ні-

кі», «Па тэр сан» — ба чыў кож-

ны. Джар муш — пры ця галь ны. 

Джар муш — асаб лі вы. Джар-

муш — мод ны. Прэм' е рай філь ма 

«Мёрт выя не па мі ра юць», зноў, 

як ні дзіў на, пра смерць, у маі ад-

крыў ся Кан скі кі на фес ты валь.

У на шэс ці зом бі на не вя лі кі аме-

ры кан скі га ра док Сэн тэр віль сыг ра ла 

зор ная ка ман да — у ро лі па лі цэй скіх 

вы сту пі лі Біл Мю рэй, Адам Драй вер і 

Хлоя Се віньі, дзіў на ва тай ула даль ні-

цай ры ту аль на га агенц тва ста ла Ціль-

да Су ін тан, свар лі ва га жы ха ра го ра да 

ў кеп цы з за клі кам «зра біць Аме ры ку 

«бе лай» зноў» сыг раў Сціў Бу шэ мі і 

так далей.

«Мёрт выя не па мі ра юць» — гэ та ка-

ме дыя пра смерць. Як у філь ме «Мярц-

вяк» ге рой Джо ні Дэ па ідзе да свай го 

не па збеж на га кан ца, так і но вая кар-

ці на Джар му ша не па кі дае Сэн тэр ві лю 

на ват шан цу. У го ра дзе ад бы ва юц ца 

дзіў ныя рэ чы — спы ня юц ца га дзін ні-

кі, раз ра джа юц ца тэ ле фо ны, збя га юць 

жы вё лы. Тэ ле ба чан не па ве дам ляе пра 

«раз рыў па ляр на га плас та» і фік суе 

на ступ ствы ў сва іх сю жэ тах (а га лоў-

ным на ступ ствам ста но віц ца паў стан не 

мёрт вых). «Да бром гэ та не скон чыц-

ца», — ка жа афі цэр, і са праў ды сі туа -

цыя ро біц ца ўсё гор шая і гор шая: ад 

двух па гры зе ных тру паў у мяс цо вай 

ка вяр ні да апош няй ня роў най схват кі.

І хоць прад ка заць ход па дзей ня цяж-

ка, у Джар му ша га лоў нае ўсё ж — не 

тое, што Сэн тэр віль па мі рае, а як ён 

па мі рае. Рэ жы сёр уклю чае ў сваё апа-

вя дан не ўсе не аб ход ныя эле мен ты: 

гла баль ную ка та стро фу; па лі цэй скіх, 

што быц цам му сяць ёй су праць ста-

яць; за гад ка вую ге ра і ню, якая па він на 

сыг раць у ёй пэў ную, па куль не вя до ма 

якую, ро лю, і гэ так да лей. Але, як ужо 

ка за ла ся, Джар муш гу ляе з шаб ло на мі, 

та му ўсё ў філь ме атрым лі вае на ўмыс-

на кур' ёз ны, бяз глуз ды, бес тал ко вы ха-

рак тар.

Зом бі-апа ка ліп сіс пра ва ку ец ца апе-

ра цы яй праў лад ных сіл па змя шчэн-

ні во сі пла не ты. «Але наф та ві кі і ўрад 

ска за лі, што гэ та ўсё хлус ня», — ка жа 

афі цэр Мін дзі і за маўк ае, зра зу меў шы, 

якую агу чы ла не да рэ чнасць. Мяс цо выя 

па лі цэй скія на су пе рак клі чу жан ра не 

ста но вяц ца ге ро я мі, што аба ра ня юць 

го рад і яго жы ха роў. «Ну, на пэў на, мы 

па е дзем па тру ля ваць го рад, у рэш це 

рэшт гэ та наш аба вя зак», — ме лан-

ха ліч на ад каз вае шэф па лі цыі на пра-

мое пы тан не ўла даль ні цы ры ту аль на га 

агенц тва Зэ льды Уін стан. По тым, на-

прык лад, ка ля ма га зін чы ка, які ата ку-

юць зом бі, па лі цэй скія хоць і пра маў ля-

юць ідэю да па маг чы тым, хто ўнут ры, 

але пра яз джа юць мі ма. За гад ка вая 

Зэ льда Уін стан, што лёг ка спраў ля ец-

ца з мерц вя ка мі, на бі рае ней кі код на 

кам п'ю та ры ад дзя лен ня па лі цыі 

і па кі дае пла не ту на ля та ю чай 

та лер цы, так і не ады граў шы ў 

сю жэ це ні я кай ро лі.

Вы пад ко выя пры ез джыя, што 

прэ тэн ду юць на ўва гу, бу дуць 

зной дзе ны па мер лы мі, прос та 

так, без сэн су і на ват без сцэн 

ба раць бы; мы бу дзем са чыць за 

не ка то ры мі пер са на жа мі, а пас ля 

чар го вай пе ра беж кі больш іх не 

ўба чым; два ге роі на дзей на за-

му ру юц ца ў па мяш кан ні, а зом бі 

прый дуць праз дру гія дзве ры, пра якія 

тыя быц цам за бы лі. Паў сюль аб сурд і 

не вы тлу ма чаль насць, а над імі — ка-

ры ка тур ны пер са наж самотніка, які за 

ўсім гэ тым со чыць і пра маў ляе вы са ка-

моў ныя сло вы аб ча ла вец тве.

Джар муш іг рае з кож най сцэ най, а 

га лоў нае — з са мі мі вы зна чэн ня мі: хто 

тут жы вы, а хто мёрт вы. Толь кі што 

жы выя ста но вяц ца хоць і мёрт вы мі, але 

зом бі, якія хо дзяць, жа да юць і дзей ні-

ча юць. У та кім вы пад ку хто, згод на з 

наз вай кар ці ны, не па мі рае — зом бі 

аль бо лю дзі, і ці не з'яў ля юц ца жы выя 

«мёрт вы мі»?

Джым Джар муш склаў свой но вы 

фільм з на сме шак — на сме шак з кі-

но, ча кан няў гле да ча, ура ду, ра сіз му і 

са мой смер ці — і ўва со біў іх у за па во-

ле ным, амаль што пад кай фам, жыц ці 

пра він цый на га га рад ка. «Ад куль ты 

ве даў, што гэ та да бром не скон чыц-

ца?» — пы та ец ца шэф па лі цыі. — 

«Я пра чы таў сцэ на рый», — ад каз вае 

афі цэр.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

ХТО МЁРТ ВЫ, ХТО — ЖЫ ВЫ?
Фільм ад крыц ця Кан ска га кі на фес ты ва лю ідзе ў пра ка це

У Джы ма Джар му ша свой зом бі-апа ка ліп сіс — бяз глуз ды, не да рэ чны, 

бес сэн соў ны. Я не маю на ўва зе, ка неш не, што ў са мо га па са бе зом бі-

апа ка ліп сі са па ві нен быць ней кі вы шэй шы сэнс, але ў мас тац кім тво ры 

ён па вы зна чэн ні раз ві ва ец ца па пэў ных дра ма тур гіч ных за ко нах. Ка лі 

па тол ку, мерц вя кі не мо гуць (ува га, спой лер!) вы лез ці з ма гіл і ўсіх па-

за бі ваць, усё, ка нец. А ў апан та на га тэ май смер ці Джар му ша мо гуць: 

яго но вая кар ці на «Мёрт выя не па мі ра юць», што ця пер ідзе ў бе ла рус кім 

пра ка це, — су цэль ная на смеш ка з жан ру. Рэ жы сёр ад кры та за баў ля ец ца 

з кі не ма та гра фіч ны мі па тэр на мі, і фільм свой, па кі нуў шы ў ім не каль кі 

трап ных упля цен няў, так са ма ро біць гул лі вай за баў кай.

З пры го жым юбі ле ем, з 90-год дзем, 

шчы ра він шу ем пер ша га муф тыя му суль ман ска га 

рэ лі гій на га аб' яд нан ня Іс ма і ла Мус та фа ві ча 

АЛЕК САНД РО ВІ ЧА! Зы чым ша ноў на му юбі ля ру 

моц на га зда роўя, ба дзё рас ці і про сім Гос па да 

Бо га, каб да ра ваў яму сіл на но выя бо га слу-

жэн ні ў мя чэ ці Клец ка.

З удзяч нас цю — 

пры ха джа не аб шчы ны.
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