
З пы тан няў ура чу.

Муж на ма ля ваў ёдзіс-

тую сет ку дзі ця ці на спі не 

ў вы гля дзе таб лі цы чэм-

пі я на ту све ту па фут бо-

ле. І ўжо два тыд ні не дае 

змы ваць, уно сіць вы праў-

лен ні.

Ці не шкод на дзі ця ці 

столь кі ёду?

— Вой, якая сім па тыч ная 

дзяў чы на! А я як раз жон ку 

шу каю!

— Пра ходзь це муж чы на, 

пра ходзь це... Я ва шу жон ку 

не ба чы ла.

Ад дам са ба ку і 

ка та ў доб рыя ру-

кі.

Н а  д а  к у  ч ы  л а 

спаць на ды ван-

ку!

З цык ла на род-

ныя пры кме ты.

Ле там у ле се ка ма ры 

пры зна ныя най леп шым су-

праць за чат ка вым срод кам.

— Ты ча го рас кры чаў ся 

тут на ўсю па лі клі ні ку? За-

крый свой рот!

— Сам за крый! Ка лі та-

кі нер во вы — за пі шы ся да 

псі хі ят ра!

— А я да яго і за пі са ны! 

Ча каю гэ та га вы рад ка!

— Сам ты вы ра дак!.. 

Пра ходзь це ў ка бі нет, я 

тро хі за тры маў ся.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. СВ. АПОСТАЛАЎ 
ПЯТРА І ПАЎЛА. Пятра, 
Паўла, Рыгора

К. Веранікі, Веры, Яніны, 
Андрэя, Брунона, Васіля, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.53 21.37 16.44

Вi цебск — 4.35 21.34 16.59

Ма гi лёў — 4.43 21.27 16.44

Го мель — 4.48 21.15 16.27

Гродна — 5.10 21.50 16.40

Брэст — 5.19 21.43 16.24
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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

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Апошняя квадра 

6 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рака.

12 ЛІ ПЕ НЯ

1935 год — на ра дзіў ся (в. Ру-

са кі Ка пыль ска га ра ё на) 

Іван Ада ма віч Лін нік, бе ла рус кі ге о лаг. 

Аў тар на ву ко вых прац па рэ гі я наль ным 

геа ла гіч ным вы ву чэн ні не траў Бе ла ру сі, по шу ку і раз вед-

цы ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў. Су мес на з гру пай 

бе ла рус кіх ге о ла гаў рас пра ца ваў і ўка ра ніў на ву ко выя 

асно вы геа ло гіі ант ра па ге ну і геа мар фа ло гіі ў прак ты ку 

ге о ла га-раз ве дач ных ра бот у рэс пуб лі цы. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1787 год — фран цуз скі ма ра пла-

вец Жан Фран суа Ла пе руз 

пер шы з еў ра пей цаў дай шоў да Са ха лі-

на на ка раб лях «Бу соль» і «Аст ра ля бія» 

і пра вёў да сле да ван не да лё каў сход ніх 

мо раў.

1904 год — на ра дзіў ся Па бла Не ру да, чы лій скі 

па эт, гра мад скі дзе яч, лаў рэ ат Між на род-

най прэ міі мі ру і Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры. Аў тар 

паэ тыч ных збор ні каў «Іс па нія ў сэр цы», «Оды пер ша-

па чат ко вым рэ чам» і інш. У 1969 го дзе Ка му ніс тыч ная 

пар тыя Чы лі вы лу чы ла Не ру ду кан ды да там на па са ду 

прэ зі дэн та рэс пуб лі кі, але за тым зня ла 

свай го кан ды да та на ка рысць са цы я ліс та 

Саль ва до ра Аль ен дэ, кан ды да та бло ка 

На род на га адзін ства. 11 ве рас ня 1973 го-

да ў кра і не ад быў ся ва ен ны пе ра ва рот, 

у вы ні ку яко га да ўла ды ў Чы лі прый шлі 

ва ен ныя на ча ле з ге не ра лам Аў гус та 

Пі на чэ там. Дом Не ру ды ў Сант' я га быў 

пад верг ну ты ра ба ван ню. Не ру да па мёр 

у клі ні цы Сан та Ма рыя ў Сант' я га 23 ве рас ня 1973 го да 

(хут чэй за ўсё, ён быў атру ча ны рэ чы вам не вя до ма га 

па хо джан ня).

1943 год — пад час Кур скай біт вы ў ра ё не Про-

ха раў кі ад бы ла ся най буй ней шая ў Дру гой 

су свет най вай не су стрэч ная тан ка вая біт ва, якая за вяр-

шы ла ся па ра жэн нем на сту па ю чай ня мец ка-фа шысц кай 

гру поў кі. У гэ ты ж дзень сі ла мі Бран ска га, Цэнт раль на га 

і За ход ня га фран тоў па ча ла ся Ар лоў ская стра тэ гіч ная 

на сту паль ная апе ра цыя (ко да вая наз ва «Ку ту заў»). Яна 

за вяр шы ла ся 18 жніў ня. 

1949 год — на ра дзіў ся Па вел Ся мё на віч Лун гін, 

ра сій скі рэ жы сёр, сцэ на рыст, на род ны ар-

тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Па ста віў філь мы «Лі нія жыц-

ця», «Вя сел ле», «Га лін ка бэ зу», «Цар» і ін шыя.
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О... і твой 
таксама 

балельшчык...

Та ко га пад во ху ў сціп лай 

вы яве я яшчэ не ба чы ла. 

Два іс тасць сю жэ та вы пля-

та ец ца тон кай сет кай дэ та-

ляў, па куль гля дач упэў не на 

ідзе за га лоў ным ге ро ем і 

гля дзіць на свет яго ва чы-

ма. Пісь мен нік-па чат ко вец 

Джон Су і Хэ Мі, бы лыя ад-

на клас ні кі з ад ной вёс кі, 

вы пад ко ва су стра ка юц ца ў 

го ра дзе. Ве ча рам яны ідуць 

у ка фэ, дзе дзяў чы на па каз-

вае пан та мі му з не іс ну ю чым 

ман да ры нам і про сіць Джон 

Су кар міць ка та пад час яе 

па да рож жа ў Аф ры ку. Ужо 

хут ка яны пры хо дзяць у яе 

ква тэ ру-сту дыю — кот на 

во чы не па каз ва ец ца, за тое 

па рач ка ня зграб на кахаецца, 

а ў сцэ не паў та ра юц ца сло-

вы, маў ляў, трэ ба ўя віць, што 

тое, ча го ня ма, — ёсць.

Ней кі час га лоў ны ге рой 

гэ тым і зай ма ец ца, па куль 

кор міць ка та і ма рыць пра 

Хэ Мі, але на яго жаль з Аф-

ры кі дзяў чы на вяр та ец ца ра-

зам з Бэ нам, прад стаў ні ком 

за ла той мо ла дзі, ка рэй скім 

Гэтс бі, у яко га ні бы та па він-

на быць ней кая та ям ні ца. 

Так па чы на юц ца іх ад но сі-

ны — «не та кая, як усе» Хэ 

Мі, га лант ны Бэн і Джон Су, 

што ўвесь час ад чу вае ся бе 

не ў сва ёй та лер цы з-за са-

цы яль най і ма раль най пе ра-

ва гі но ва га зна ё ма га.

Па лат но пра цяг лас цю ў 

дзве з па ло вай га дзі ны ў 

вель мі стры ма най ма не ры 

па каз вае су стрэ чы ма ла дых 

лю дзей. Вось яны пры хо-

дзяць у пра стор ную ква тэ-

ру Бэ на, дзе гас па дар га туе 

для сва іх гас цей па сту; вось 

су стра ка юц ца з сяб ра мі Бэ-

на ў ка фэ, дзе Хэ Мі са сва ім 

рас по ве дам пра та нец ма-

ло га і вя лі ка га го ла ду буш-

ме наў ста но віц ца цэнт рам 

ува гі; вось Хэ Мі з Бэ нам 

рап тоўна пры яз джа юць у 

вяс ко вы дом Джон Су.

Мы ідзём за ло гі кай га-

лоў на га ге роя, та му спра-

бу ем раз га даць за гад ку 

Бэ на — што ў ім не так, ад-

куль гро шы, ча му ён ка му ні-

куе з пра сцяч кай Хэ Мі? Усё 

склад ва ец ца ў ві да воч ны 

пазл, ка лі дзяў чы на зні кае 

і Джон Су крок за кро кам 

пры хо дзіць да ўпэў не нас ці, 

што яна за бі тая. Зна кі, якія 

да зва ля юць зра біць та кую 

вы сно ву, хоць і не пра ма-

лі ней ныя, але быц цам бы 

ві да воч ныя, і гля дач мо жа 

без агляд кі іс ці за га лоў ным 

ге ро ем і яго су дом Лін ча.

Аж да апош няй сцэ ны, 

якая рап там ад ра джае і 

пад свят ляе рас кі да ныя па 

філь ме на мё кі на ін шыя 

пры чын на-вы ні ко выя су вя-

зі, — і тут мы ўба чым ку ды 

больш ці ка ва га, чым у сю-

жэ це пра помс ту за смерць 

ка ха най.

А ў аль тэр на тыў ным пра-

чы тан ні ад кры ва ец ца веч-

ная тэ ма кла са вай роз ні цы, 

вар' яц тва і су час ная Ка рэя. 

Лі Чхан Дон вы ка заў та кую 

ма гут ную, ка лі раз гле дзець 

сю жэт блі жэй, са ты ру, што 

стры ма ныя страс ці ге ро яў 

мож на па раў наць на ват з 

Шэкс пі рам з яго вы со кім сты-

лем. Іра ні зуе ён над дроб ны-

мі па мкнен ня мі сва іх не ба га-

тых ма ла дых лю дзей: Хэ Мі 

зра бі ла плас ты ку на тва ры, 

ака за ла ся ў даў гах, пра цуе 

акт ры сай на PR-ак цы ях; 

Джон Су зайз дрос ціць Бэ ну 

і та му пад спуд на па чы нае 

шу каць у ім пад вох, аж но да 

апан та нас ці. Ці ка ва, што ма-

лень кія па чуц ці пры вод зяць 

га лоў на га ге роя да аб' ём ных 

па няц цяў, та кіх, як вар' яц тва 

(ён лю біць Фолк не ра і ата я-

сам лі вае ся бе з яго ге ро я мі). 

Та му Джон Су так і не мо жа 

да кан ца ра за брац ца ў сва іх 

за гад ках — ці быў ка ло дзеж, 

у які ўпа ла Хэ Мі, ці іс нуе кот 

Бой лер і коль кі цяп ліц у акру-

зе, што зноў па каз вае на ва-

ры я тыў насць рэ аль нас ці.

Са цы яль ная роз ні ца па між 

ма ла ды мі людзь мі па каз ва ец-

ца, але вель мі не на да куч лі ва. 

Джон Су атры маў лі та ра тур-

ную аду ка цыю, але быў вы-

му ша ны вяр нуц ца ў вяс ко вы 

баць коў скі дом з ка ро вай, 

та му што эма цы я наль на га 

баць ку асу дзі лі за на пад на 

чы ноў ні ка. Рэ жы сёр не мо жа 

да зво ліць кла са вым ад роз-

нен ням за няць га ла ву гле да-

ча, та му што на пер шы план 

ра зум на вы во дзіць той ва ры-

янт рэ аль нас ці, у якой жы ве 

апан та ны га лоў ны ге рой. Тут 

усё ла гіч на і на ват пры го жа — 

хло пец помс ціць за дзяў чы ну, 

якую ка хаў. Толь кі па гля дзець 

глы бей, і ў асно ве тра ге дыі 

ака жуц ца зайз драсць, па да-

зро насць і рэў насць.

Не здар ма гля дач трап ляе 

на су ды над баць кам Джон 

Су: па між імі пра во дзіц ца 

ўяў ная па ра лель, што вы-

кры вае злосць і не за да во-

ле насць сва ім ста но ві шчам. 

Та ды і баць ка, што на паў на 

чы ноў ні ка, і сын, што быц-

цам вы крыў за бой ства, пе-

ра ста юць быць ах вя ра мі 

не спра вяд лі ва га жыц ця, а 

на ад ва рот — не спра вяд лі-

васць гэ тую на ра джа юць.

Што не ка жы, а Лі Чхан Дон 

ства рыў прос та-та кі вы кштал-

цо ную кар ці ну: пра ста та і без-

эма цы я наль насць ха ва юць 

дзіў най вы тан ча нас ці сцэ ны, 

за гад кі гра юць на нер вах, а 

ад сыл кі, сім ва лы і не вы пад-

ко выя дэ та лі склад ва юц ца ў 

не ча ка ныя зна чэн ні.

Фільм бу дзе іс ці ў кі на тэ-

ат рах да 18 лі пе ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах  

УЯ ВІЦЬ, ШТО ТОЕ, ЧА ГО НЯ МА, — ЁСЦЬ
Прэ тэн дэн ты на За ла тую паль ма вую га лі ну з'яў ля юц ца ў пра ка це

На паўд нё ва к арэй скі фільм Лі Чхан До на «Па ла ю чы», 

які ў гэ тыя дні па каз ва ец ца на мін скім вя лі кім эк ра-

не, вар та звяр нуць ува гу з не каль кіх важ кіх пры чын. 

Па-пер шае, кі не ма та гра фія Паўд нё вай Ка рэі — сён ня 

ад на з са мых ці ка вых і фе на ме наль ных. Па-дру гое, на 

апош нім Кан скім кі на фес ты ва лі «Па ла ю чы» атры маў 

прыз FІPRESCІ, а мы ве да ем, што ўзна га ро да кі на кры-

ты каў — ка лі не са мая на дзей ная, то ад на з са мых на-

дзей ных. І па-трэ цяе, кар ці на прад ста ві ла дзіў ную, да 

сён ня не вя до мую, гуль ню ў рэ аль насць / ірэ аль насць. 

Будзь це ўваж лі выя, у «пра ста це» і ўяў най ві да воч нас-

ці філь ма лёг ка па мы ліц ца.


