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1900 год — на ра дзiў ся (Го мель) 

Аляк сандр Iль iч Лi зю коў, 

ге не рал-ма ёр (1942), Ге рой Са вец ка-

га Са ю за (1941). У Вя лi кую Ай чын ную 

вай ну з 1941-га на За ход нiм i Бран скiм 

фран тах, на мес нiк ка ман дзi ра тан ка вай ды вi зii, ка ман дзiр 

мо та страл ко вай ды вi зii, страл ко вых i тан ка вых кар пу соў, 

ка ман ду ю чы тан ка вай ар мi яй. Вы зна чыў ся пры аба ро не 

Ба ры са ва ў 1941-м, на пе ра пра ве це раз Днепр (Сма-

лен ская воб ласць). Удзель нiк аба ро ны Маск вы. За гi нуў 

у баi ў 1942-м.

1930 год — на ра дзiў ся Ана толь Ся мё на вiч Мя-

цель скi, бе ла рус кi ву чо ны, кан ды дат фi-

зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1966). Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii Бе ла ру сi (1982).

1940 год — на ра дзiў ся Дзмiт рый Яў ге на вiч Зай цаў, 

кi на апе ра тар, рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Бе ла ру сi (1981). З 1966-га — на кi на сту дыi «Бе-

ла русь фiльм». Зды маў мас тац кiя фiль мы: «Iван Ма ка ра-

вiч», «Лю дзi на ба ло це», «Ня дзель ная ноч» i iн шыя. Лаў рэ ат 

прэ мii Ле нiн ска га кам са мо ла Бе ла ру сi (1970), Дзяр жаў най 

прэ мii СССР (1984), Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (1996).

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Мi ха iл Паў ла вiч Кас цюк, 

бе ла рус кi гiс то рык, док тар гiс та рыч ных на вук (1980), 

пра фе сар (1987), ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi (1996). Аў тар 

больш чым 250 на ву ко вых прац.

1960 год — на ра дзiў ся Вiк тар Ана то лье вiч Шнiп, 

бе ла рус кi па эт, пе ра клад чык.

1805 год — на ра дзiў ся Шы ра лi 

Мус лi маў, азер бай джан-

скi ча бан. Мяр ку ец ца, што ён пра жыў 

168 га доў, устанавіўшы бес прэ цэ дэнт ны 

рэ корд доў га жы хар ства. У 136-га до вым 

уз рос це Шы ра лi ажа нiў ся з 57-га до вай 

Ха тум-ха нум, i ў iх на ра дзi ла ся дач ка. На ву коў цы тлу-

ма чы лi гэ ты фе но мен унi каль ны мi ўмо ва мi каў каз ска га 

вы са ка гор'я.

1820 
год — Аляк сандр Пуш кiн скон чыў сваю 

пер шую паэ му «Рус лан i Люд мi ла» i чы таў 

яе Ва сi лю Жу коў ска му. Той па да рыў паэ ту свой парт рэт 

з под пi сам, якi пас ля стаў сла ву тым: «Пе ра мож цу-вуч ню 

ад пе ра мо жа на га на стаў нi ка».

1930 
год — на ра дзi ла ся Ла-

лi та То рэс, ар ген цiн-

ская спя вач ка i акт ры са. Зды ма ла ся 

ў фiль мах «Змен лi вас цi лё су», «Уз-

рост ка хан ня», «Жа нiх для Ла у ры».

1975 год — ус ту пi ла ў сi-

лу Кан вен цыя аб за-

ба ро не рас пра цоў кi, вы твор час цi i 

на за па шван ня бак тэ ры я ла гiч най 

(бiя ла гiч най) i так сiн най зброi i аб знi шчэн нi яе запасаў.

1995 год — ус ту пi ла ў сi лу так зва нае Шэн ген-

скае па гад нен не, пад пi са нае Фран цы яй, 

Гер ма нi яй, Бель гi яй, Люк сем бур гам i Нi дэр лан да мi, аб 

ад ме не паш парт на га i мыт на га кант ро лю на гра нi цах 

па мiж гэ ты мi кра i на мi.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Хрысціны, 
Аляксандра, Нікіфара.

К. Ларысы, Маргарыты, 
Тодара, Фелікса, 
Цімафея, Эмануіла.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.56 19.35 12.39

Вi цебск — 6.45 19.26 12.41

Ма гi лёў — 6.46 19.25 12.39

Го мель — 6.44 19.21 12.37

Гродна — 7.12 19.50 12.38

Брэст — 7.13 19.50 12.37

Месяц
Маладзік 24 сакавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Да 35 га доў у вас па ві нен 

быць на бор ад ма зак для ад-

ме ны за пла на ва на га, а так-

са ма сіс тэ ма чар га ван ня 

гэ тых ад ма зак, каб яны вы-

гля да лі праў да па доб на.

Тэ ле фон ная раз мо ва:

— Пры ві тан не.

— Пры ві тан не.

— Ну, ча го?

— Ты, што, за быў ся?

— Што за быў ся?

— Які сён ня дзень...

— ???

— Сён ня роў на пяць га-

доў, як мы раз вя лі ся!

Жан чы не бу дзе знач на 

ляг чэй тры маць ся бе ў ру-

ках, ка лі хтось ці возь ме яе 

на руч кі.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Праз рас паў сюдж ван не 

COVID-19 не ма гу за клi каць 

пай сцi на чар го вы фiльм у 

кi на тэ атр, та му гэ тым ра зам, 

се дзя чы до ма, ад кры ва ем 

стры мiн га вую плат фор му 

Netflix i гля дзiм яе на вiн ку 

«Пра ва суд дзе Спен се ра» — 

чар го вую за баў ляль ную ка-

ла ба ра цыю рэ жы сё ра Пi тэ-

ра Бёр га i ха рыз ма тыч на га 

ак цё ра Мар ка Уол бер га. 

Хоць прэм' е ра кар цi ны ад-

бы ла ся 6 са ка вi ка, згод на 

з ня дзель най ста тыс ты кай, 

яна за ста ец ца са мым па пу-

ляр ным за пы там на IMDb. 

Лег ка вес на ра зы гра ныя 

бае  вi ко выя па тэр ны ў прад-

ка заль ным, кры ху ня звяз-

ным, але ба дзё рым сю жэ це 

мо гуць стаць ня дрэн ным 

ва ры ян  там для ўтуль на га 

ве ча ра ў са ма iза ля цыi.

«Твая ду рац кая ма раль з 

кi но не пра цуе ў рэ аль ным 

све це», — транс люе адзiн з 

ге ро яў хiт ры вы верт аў та раў, 

маў ляў, стуж ка i ёсць рэаль-

ны свет аль бо хоць не як на 

яго па хо дзiць. На са мрэч, 

«Пра ва суд дзе Спен се ра» 

ад схе мы сю жэ та да дэ та ляў 

яе ўва саб лен ня, — вель мi кi-

нош нае ства рэн не. Гэ та ме-

на вi та той фiльм, дзе ад моў-

ны ге рой у вы нi ку бой кi доў га 

вы маў ляе над адо ле ным пра-

цiў нi кам пе ра мож ныя сло вы, 

а той тым ча сам збi ра ец ца 

з сi ла мi i во ка мгнен на мя-

няе дыс па зi цыю. Шаб ло ны ў 

«Пра ва суд дзi» паў сюль, па-

чы на ю чы з са мой iдэi, згод на 

з якой прын цы по вы i сум лен-

ны га лоў ны ге рой — так са ма 

ге рой па сут нас цi — раз бi ра-

ец ца з маш таб най зла чын-

най змо вай i пе ра ма гае.

Та кiм чы нам, Спен сер — 

бы лы бо стан скi па лi цэй скi, 

якi збiў афi цэ ра па лi цыi Бой-

ла на, ска заў, маў ляў, так яму 

i трэ ба, i на пяць га доў сеў у 

тур му. У пер шы ж дзень вы-

зва лен ня га лоў на га ге роя 

Бой лан аказ ва ец ца за бi ты, 

у чым аб вi на вач ва ец ца, мяр-

ку ю чы па ўсiм, не вi на ва ты, 

i Спен сер, за мест та го каб 

стаць даль на бой шчы кам, 

вы ра шае ра за брац ца, што 

тут да ча го, тым больш што 

пы тан нi да сум лен нас цi Бой-

ла на за пяць га доў у тур ме 

нi ку ды не дзе лi ся.

Урэш це ге рой аказ ва ец ца 

ледзь не ў адзi ноч ку су праць 

вя лi кай ка руп цый най сiс тэ-

мы, дзе га лоў ны мi функ цыя -

не ра мi з'яў ля юц ца су пра цоў-

нi кi па лi цыi, што ма юць свае 

iн та рэ сы ў рас паў сю джанні 

нар ко ты каў i бу даў нiц тве вя-

лi ка га ка зi но. Тут, да рэ чы, 

мож на зра бiць рэ мар ку пра 

пад свя до мы дыс кам форт 

аме ры кан цаў, якi мiж рад-

коў транс лю ец ца ў кар цi не, 

бо па лi цыя з'яў ля ец ца вя до-

мым сiм ва лам ула ды, а тут 

амаль што ата я сам лi ва ец ца 

з кры мi наль най гру пi роў кай.

Але апроч гэ та га ўмоў-

на га пад тэкс ту ў су праць-

ста ян нi Спен се ра з бы лы мi 

ка ле га мi ня ма больш кан-

крэт ных ад сы лак да рэ аль-

нас цi — ака лiч нас цi зла чын-

ства, бан дыц кiя схе мы, раз-

вiц цё кан флiк ту за ста юц ца 

ў ме жах вы ду ма на га ка ме-

дый на-кур'ёз  нага све ту, якi 

бу ду ец ца на аб' ез джа ных 

ужо пра вi лах «як-утры маць-

гле да ча-ка ля-эк ра на». Тут 

да рэ чы i ма не ра бес ша баш-

най бес тур бот нас цi, у якой 

ру ха ец ца рас сле да ван не 

Спен се ра, — тое, што трэ ба 

для ўра жаль ных дзе ян няў, 

бо да зва ляе га лоў на му ге-

рою iс цi на пра лом i за ад но 

смя шыць гле да ча. Гэ ты лёг кi 

по ступ, на пэў на, з'яў ля ец ца 

асноў най якас цю кар цi ны, 

якая ўяў ля ец ца не тое каб да 

кан ца ба е вi ком i не тое каб 

да кан ца ка ме дыяй, за тое 

бес тур бот ным, ду рас лi вым 

ад ры вам, ка лi гэ та мож на па-

лi чыць за жанр, — да кан ца.

Уплы во вай, бес прын цып-

най i фi нан са ва за бяс пе ча-

най бан дыц кай гру пе Спэн-

сер — та кi кру ты хло пец з 

на ма ца ва ным прэ сам — су-

праць ста iць у кам па нii ама-

та ра ў кры мi наль ных спра-

вах, свай го но ва га су се да 

па па коi Хо ў ка. Але ў кi но 

ўся гэ та, зда ва ла ся б, без-

на дзей ная спра ва пра цуе, i 

на ват адзi но кая спро ба во-

ра гаў за бiць Спен се ра пе-

ра тва ра ец ца ў вi до вiшч ную 

бой ку з ма чэ тэ, вы ра та ван-

нем у апош нi мо мант (яшчэ 

адзiн шаб лон) i ўез дам аў-

та ма бi ля ў ка вяр ню. Усё ж 

пер са на жы Мар ка Уол бер га 

доб ра б'юц ца.

Для свай го не сур' ёз на-

га сю жэ та аў та ры мiж тым 

ства ры лi доб рае ата чэн не. 

У фiль ме, на прык лад, доб-

ра гля дзiц ца ну ар ная ўкра-

пi на — мес ца за бой ства 

Бой ла на, якiм стаў парк 

школь ных аў то бу саў, поў ны 

жоў тых ад на тып ных па гроз-

лi вых ма шын, што ў той жа 

час ад сы ла юць да дзi ця чай 

ня вiн нас цi. Пер шая бой ка 

фiль ма ад бы ва ец ца яшчэ 

ў ту рэм най бiб лi я тэ цы з яе 

пры глу ша на-сi нi мi i шэ ры мi 

ко ле ра мi, кнi га мi i сон цам за 

акном. А ў апош няй вы ра-

шаль най сцэ не сваю ро лю 

ады гры вае чор ны блiс ку чы 

гру за вiк Чор ная Бэ цi — гэ-

ты эпi зод, да рэ чы, ста но вiц-

ца апа фе о зам не маг чы май 

кур' ёз нас цi фiль ма.

Бой кi, флэш бэ кi, здым кi 

праз сха ва ную ка ме ру — 

стра ка ты фiльм, мо жа, i не 

звяз вае ад но з дру гiм, але 

гэ та ней кiм чы нам упiс ва ец-

ца ў яго бес тур бот насць. Ад-

па вед нае па чуц цё ста но вiц-

ца яго га лоў най i да рэ чнай 

вар тас цю.

Стуж ку «Пра ва суд дзе 

Спен се ра» мож на па гля дзець 

на стры мiн га вай плат фор ме 

Netflix — пад пiс ка на яе каш-

туе ад вась мi да два нац ца цi 

еў ра ў ме сяц, але пер шы ме-

сяц бу дзе бяс плат ны.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

У віртуальным доступеУ віртуальным доступе АДЗIН У ПО ЛI ВО IН
Кi но, якое до рыць да рэ чнае па чуц цё бес кла пот нас цi


