
— Ізя, у вас чай ёсць?

— Ня ма.

— А ка ва?

— Чай ёсць.

Аб' ява.

Са мот ны муж чы на шу-

кае ка хан ня, пя шчо ты, 

ра зу мен ня і ча го-не будзь 

па ес ці.

Жон ка му жу:

— Да ра гі, вы кінь 

смец це.

Муж:

— Не, сён ня ля ні ва.

Жон ка:

— Ну, та ды па еш 

ха ця б.

Муж:

— Вось заў сё ды б 

так: ка лі не хо чаш 

смец це вы кі даць, то 

аль тэр на ты ва — па-

ес ці!

Це шча:

— Ну смец це ж трэ-

ба не ку ды дзя ваць!

Бяс плат ным ура чам 
ні як не мо жаш да ка заць, 
што ты хво ры...

...А плат ным, што зда-
ро вы!

Зай маль ная ста тыс ты-
ка: муж чы ны, якім ад ной чы 
ўда ло ся да ка заць, што яны 
ма юць ра цыю, ужо даў но 

раз ве дзе ныя.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Гаўрылы, 
Івана, Сцяпана, Юльяна.

К. Ганны, Гражыны, 
Міраславы, Аўхіма, 
Лаўрэнція.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.13 21.18 16.05

Вi цебск — 4.56 21.14 16.18

Ма гi лёў — 5.03 21.08 16.05

Го мель — 5.07 20.58 15.51

Гродна — 5.30 21.32 16.02

Брэст — 5.38 21.26 15.48
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

19 ліпеня.

Месяц у сузор’і Казярога.

26 ЛІ ПЕ НЯ

1918 год — 

на ра-

дзіў ся (вёс ка За-

круж ка Мінск ага 

раё на) Іван Гра мо-

віч, пісь мен нік, пе ра-

клад чык, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры 

Бе ла ру сі. Пра ца ваў у пе ры я дыч ным 

дру ку, на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». 

Аў тар кніг «Пер ша га ве рас ня», «Сям'я 

Віш нё вых», «Сон ца скрозь воб ла кі» 

і інш. Пі саў на ры сы, пуб лі цыс тыч ныя 

ар ты ку лы, сцэ на рыі філь маў. Пе ра кла-

даў на бе ла рус кую мо ву тво ры рус кіх, 

укра ін скіх, мал даў скіх пісь мен ні каў. 

Па мёр у 1986 го дзе.

1918 
год — на ра дзіў ся 

(г. Мсці слаў) Ку сі эль Са-

ла мо на віч Шыф рын, са вец кі фі зік, док-

тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра-

фе сар. Ства раль нік на ву ко вай шко лы 

па оп ты цы ат мас фе ры і акі я на. Аў тар 

на ву ко вых прац па элект рон най тэ о-

рыі цвёр да га це ла, тэ о рыі рас сей ван ня 

элект ра маг ніт ных хва ляў, ра дыё ла ка-

цый най ме тэа ра ло гіі, ат мас фер най оп-

ты цы, фі зіч най аке а на ло гіі. Па мёр у 

2011 го дзе.

1925 
год — 

у п е р -

шы ню пад ня ўся ў 

па вет ра са ма лёт К-1 

кан струк цыі К. А. Ка-

лі ні на — пер шы са-

вец кі па са жыр скі са ма лёт, рэ ка мен-

да ва ны да се рый на га вы пус ку.

1928 год — на ра дзіў ся Стэн лі 

Куб рык, аме ры кан скі кі на-

рэ жы сёр, сцэ на рыст, прад зю сар. Па ста-

віў філь мы «Спар так», «Кас міч ная ады-

сея», «Ла лі та» і мно гія ін шыя. Лаў рэ ат 

шмат лі кіх прэ стыж ных прэ мій у га лі не 

кі на мас тац тва. Па мёр у 1999 го дзе.

1940 год — у СССР бы ла 

пры ня та на ўзбра ен-

не аў та ма біль ная ра дыё ла ка цый ная 

стан цыя «Рэ дут» 

(ім пуль сны «ра дыё-

ўлоў нік» са ма лё таў 

РУС-2), якая ста ла 

да па чат ку Вя лі кай 

Ай чын най вай ны 

асноў ным срод кам 

на вя дзен ня зні-

шчаль ні каў ППА.

1945 год — у Патс да ме ад 

імя ўра даў Вя лі ка бры-

та ніі, ЗША і Кі тая бы ла апуб лі ка ва-

ная дэк ла ра цыя, якая па тра ба ва ла 

без умоў най ка пі ту ля цыі Япо ніі ў 

Дру гой су свет най вай не і ўтрым-

лі ва ла асноў ныя прын цы пы мір на-

га ўрэ гу ля ван ня. Пас ля ад хі лен ня 

(28 лі пе ня) гэ тых па тра ба ван няў 

япон скім ура дам 8 жніў ня да дэк-

ла ра цыі да лу чыў ся СССР і аб вяс ціў 

Япо ніі вай ну. 14 жніў ня Япо нія пры-

ня ла ўмо вы дэк ла ра цыі. 2 ве рас ня 

1945 го да быў пад пі са ны акт аб ка-

пі ту ля цыі Япо ніі.
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На эк ра нахНа эк ра нах  

Як гэ та — стаць ча ла ве кам
Дзяў чы на, якая не мо жа пла каць, пры му сіць вас аб лі вац ца слязь мі

Спе цы яль ная ла ба ра то-

рыя ства рае так зва ных сін-

тэ ты каў, якія па він ны стаць 

ідэа льны мі парт нё ра мі і ні-

ко лі не да зво ліць ча ла ве ку 

па ку та ваць з-за ад но сін. 

А акра мя та го пра вя рае лю-

дзей на су мя шчаль насць, 

праг на зуе бу ду чы ню пар і 

ства рае таб лет кі, якія да юць 

маг чы масць на не каль кі га-

дзін вы пра ба ваць па чуц цё 

пер шай за ка ха нас ці.

Коўл у вы ка нан ні Юэ-

на МакГ рэ га ра з'яў ля ец ца 

та ле на ві тым на ву коў цам, 

а шы коў ная ў сва іх су ме і 

адзі но це Зоі, якую іг рае Леа 

Сей ду, кі руе ад ным з ад-

дзе лаў. Дзяў чы на пя шчот-

на за ка ха ная ў Коў ла, але 

вы ні кам тэс та, які ад ной чы 

ўве ча ры яна вы ра шае зра-

біць у ся бе ў ла ба ра то рыі, 

ака за лі ся нуль пра цэн таў, 

фун да мен таль ная не су мя-

шчаль насць.

Як і ў філь ме «Бя гу чы па 

ля зе», дзе ад ным з га лоў ных 

ге ро яў бы ла так зва ны рэп-

лі кант Рэй чэл, якая лі чы ла 

ся бе ча ла ве кам і з'яў ля ла ся 

су пра цоў ні кам кар па ра цыі, 

што ства рае рэп лі кан таў, 

Зоі да вед ва ец ца пра сваю 

штуч ную пры ро ду.

Фільм Дрэй ка До ры му-

са ні ве люе страх і прад узя-

тасць пе рад ро ба та мі — ён 

ажыў ляе іх, на дзя ляе ні бы та 

вы ключ на ча ла ве чы мі якас-

ця мі, пры му шае су перажы-

ваць іх бя дзе. Больш за тое, 

«Зоі» і ці ка віц ца ме на ві та 

штуч ны мі людзь мі: іх па-

чуц цём згуб ле нас ці і не па-

трэб нас ці, тым, як скла да на 

ім знай сці мес ца ў све це ча-

ла ве ка, іх та таль най адзі но-

тай. Гэ та дра ма ліш ніх лю-

дзей, якія аказ ва юц ца кі ну-

ты мі, як толь кі іх функ цыя 

ся бе вы чэрп вае.

Усве дам лен не ся бе не са-

праўд най пры го жа ста но віц-

ца ас но вай аса біс тай дра-

мы га лоў най ге ра і ні і лёг ка 

па раў ноў ва ец ца з глы бо кі-

мі ўзру шэн ня мі звы чай на-

га ча ла ве ка. Та му і ме жы 

па між сін тэ ты ка мі і людзь-

мі ў вы ні ку раз мы ва юц ца. 

Ка лі Зоі мо жа па ку та ваць, 

ад чу ваць і транс ля ваць усё-

па глы наль ную ме лан хо лію, 

ка лі ў сва іх па во дзі нах яна 

пра яў ляе ты по выя жа но чыя 

ра шэн ні і ўсё гэ та пад му зы-

ку, якая ра зам з сю жэ там не 

дае ва чам пра сох нуць, яна 

ста но віц ца блі жэй да ча ла-

ве ча га, чым мно гія з нас.

Вы дат на ў гэ тую ро лю 

ўлі ла ся Леа Сэй ду, якая 

на сва ім тва ры не па ка за-

ла ні вод най ліш няй эмо цыі, 

за тое кож ным ру хам да-

поў ні ла воб раз дзяў чы ны, 

якая глы бо ка па ку туе, пры-

чым не на па каз, не яў на, 

не гуч на.

Коўл і Зоі ў вы ні ку ста но-

вяц ца па рай, па куль у ву чо-

на га не з'яў ля ец ца на го да 

ўспом ніць, што ўнут ры яго 

дзяў чы на — ін шая. Та ды 

яны ра зы хо дзяц ца і ад да-

юц ца та му, што пра па ну юць 

су час ныя тэх на ло гіі.

Гіс то рыя двух ге ро яў, 

якая раз ві ва ец ца на фо-

не пра су ну та га све ту, ня-

зму ша на ства рае воб раз 

бу ду чы ні: хоць но выя рас-

пра цоў кі дэк ла ру юць, што 

ў ёй ня ма адзі но ты, адзі но та 

тут па нуе. Лю дзі ад да юц ца 

таб лет кам, якія да зва ля-

юць закахацца, але, зда-

ец ца, ма юць спра ву толь кі 

з эр за ца мі па чуц цяў. Усё 

гэ та са праўд нае/штуч нае 

абы гры ва ец ца на роз ных 

уз роў нях, але вы нік толь кі 

адзін, прад ка заль ны ў кан-

тэкс це кі на дра мы, — гэ та 

азна чэн не за ле жыць не 

ад штуч нас ці са мой па са-

бе, а ад здоль нас ці кахаць. 

Та му ме жы пе ра мяс ці лі ся і 

Зоі ака за ла ся ў шэ ра гу са-

праўд ных. Яе ка ле га-сін тэ-

тык Эш пы та ец ца: «Як гэ-

та — стаць ча ла ве кам?»

Так воб раз бу ду чы ні, 

адзі но кая Леа Сэй ду за 

бар най стой кай, най ноў-

шыя рас пра цоў кі ста но-

вяц ца ас но вай ме лад ра мы: 

вось гіс то рыя ка хан ня, пе-

ры пе тыі і на ват ба наль ны 

фі нал. Хоць больш бы нам 

та кіх ме ла драм, з вы кштал-

цо най пра цай над ат мас фе-

рай, шы ро кай перс пек ты-

вай і агляд кай на ча ла вец-

тва ўво гу ле.

«Зоі» — сум ны і шчас лі-

вы фільм ад на ча со ва. Хоць 

гіс то рыя га лоў ных ге ро яў 

за вяр ша ец ца, мож на ска-

заць, хэ пі-эн дам, агуль ная 

ат мас фе ра па каз вае не вя-

до мы свет, дзе ро ба ты шу-

ка юць ся бе, ад да юць пе-

ра ва гу дэ ак ты ва цыі аль бо 

аказ ва юц ца не па трэб ны мі 

на ву лі цы. На та кім фо не — 

праз сін тэ ты ка, ка хан не яко-

га з'яў ля ец ца толь кі спе цы-

яль ным ко дам, — са праўд-

ныя па чуц ці сцвер дзіць 

пра сцей.

Па воль насць, ве ча ро выя 

пры цем кі, му зыч ныя ма ты-

вы, аса біс тыя дра мы, не па-

трэб ныя людзі, пра га са цы-

я лі за цыі і сум ны твар Леі 

Сей ду ро бяць гэ ты фільм 

най леп шай ме лад ра май, 

якую за раз пра па нуе вя лі кі 

эк ран.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Ах, палкоўнік! 
Я гатова аддаць усё, 
каб убачыць вялікую 

зорку, якая 
падае!

Бу ду чы ня зноў уяў ля ец ца ме лан ха ліч най, сум най 

і адзі но кай, ні бы тут па тап таў ся Рыд лі Скот з яго 

«Бя гу чым па ля зе», а ён тут са праў ды па тап таў ся. 

І ўсе фар бы све ту, пра су ну тасць, тэх на ло гіі ста но-

вяц ца фо нам для гіс то рыі двух стра ча ных у гэ тай 

пра сто ры лю дзей. Фільм «Зоі» Дрэй ка До ры му са 

скла да ец ца са смут ку: пас ля пра гля ду вы зра зу ме-

е це, што да сюль ні чо га не ве да лі пра ме лан хо лію. 

І ў той жа час уз но сіць ка хан не, якое, як вя до ма з 

«Бя гу ча га па ля зе», на ват штуч ных лю дзей ро біць 

са праўд ны мі.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.


