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НАПРЫКАНЦЫ

У самаiзаляцыi

16 ліпеня 2020 г.

ГВАРДЫЯ БЕССМЯРОТНЫХ

СЁННЯ

Глядзiм задумлiвы экшн,
якi «робiць» Шарлiз Тэрон
Гэтая схема нам ужо вядомая: мы маем людзей з
суперздольнасцямi i таго, хто
хоча выкарыстаць iх у сваiх
мэтах. Першыя — прыгожыя
i высакародныя, а другi —
амаральны баязлiвец з крывымi зубамi. Затое калi змясцiць у цэнтры сюжэта Шарлiз
Тэрон, можна быццам асаблiва не клапацiцца аб якасцi
яго ўвасаблення. На стрымiнгавай платформе Netflix 10
лiпеня адбылася прэм'ера

но ва га ба е вi ка «Бес смяротная гвардыя» рэжысёркi
Джыны Прынс-Байтвуд, дзе
з добрага — выканальнiца
галоўнай ролi i сучасны парадак дня, а мы ж памятаем,
што кiно каштоўнае не толькi
як атракцыён цi, баранi божа, твор мастацтва, але i як
сведка часу.
Героямi «Бессмяротнай
гвардыi» з'яўляюцца людзi,
якiх нельга забiць: як дасканалыя байцы яны крочаць
скрозь стагоддзi i ўдзельнiчаюць ва ўсiх галоўных «кiпiшах» планеты, i што б нi
здарылася — стрэлы, выбухi,
спальванне, павешанне, падзенне з высотнага будынка
цi што яшчэ, — iх цела аднаўляецца i ажывае. Сябраў
гвардыi чатыры, у тым лiку
iх кiраўнiкi, Эндзi, найста-

Сонца

рэйшая бессмяротная, якая,
здаецца, i сама не памятае
свой узрост, у выкананнi якраз Шарлiз Тэрон. Актрыса
паспяхова замацавалася ў
такога кшталту ролях — баявых i суровых лэдзi з кароткай стрыжкай i брудам на
твары, самай яркай з якiх, напэўна, варта лiчыць Фурыёсу
ў баевiку 2015 года «Шалёны
Макс: Дарога лютасцi».
Эндзi — асаблiвы персанаж, па ўсiм вiдаць, аўтары

робяць на яго стаўку, хоць i
не вельмi ўмела. Яна прыгожая, стройная i нешчаслiвая: па фiльме раскiданыя
флэшбэкi, што паказваюць,
як i з кiм яна жыла i ваявала ў
мiнулыя эпохi, а балючых успамiнаў, маўляў, за тыя сотнi
гадоў накапiлася даволi. Але
не ўспамiны турбуюць Эндзi
найбольш, а дробны для кiно
цi, прынамсi, дробна ў «Бессмяротнай гвардыi» абыграны асабiс ты каштоўнасны
крызiс — яна перастала бачыць сэнс у iснаваннi сваёй
«армii», хоць не перастала
паўтараць завучаныя жыццёвыя арыенцiры.
Вось на гэтую глебу накладваецца сапраўдная i
шаблонная прыгода: аб iснаваннi бессмяротных становiцца вядома фармакалагiчнай
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год — нарадзiўся Яўген
Мiхайлавiч Харытоненка,
беларускi мастак, педагог.
год — нарадзiлася Нiна Сямёнаўна Загорская, беларуская пiсьменнiца, заслужаны работнiк
культуры Беларусi. Аўтар
зборнiкаў паэзii «Радар»,
«Явар», «Мне добра з
вамi». Аў тар-складальнiк зборнiкаў драматургii
i публiцыстыкi «Крынiчка», «Радзiма мая дарагая», «Салют» i iншых.
Лаўрэат прэмii «За духоўнае адраджэнне».
год — на ра дзi ла ся Iры на Мi хай лаў на
Цвяткова, беларускi кампазiтар, пiянiстка,
заслужаная артыстка Беларусi.
У той жа дзень нарадзiлася Галiна Аляксандраўна
Белавусава, танцорка, заслужаная артыстка Беларусi
(1990).
год — створаны Музей гiсторыi Магiлёва.
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1855

год — нарадзiўся Жорж
Родэнбах, бельгiйскi пiсьменнiк i паэт. Аўтар аповесцi «Мёртвы
Бруге», рамана «Званар», зборнiкаў
вершаў.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Месяц

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

кампанii, кiраўнiк якой — такi
сабе злы генiй — хоча не толькi даследаваць геном гвардыi,
але i зняволiць яе прадстаўнiкоў, каб тых не знайшлi канкурэнты. Карацей, на бессмяротных пачынаецца паляванне, некаторых дастаўляюць у
лабараторыю, а новенькая,
патрэбная ў першую чаргу
для таго, каб праз яе мы палову фiльма даследавалi феномен, прыходзiць вызвалiць
суродзiчаў, калi iх можна так
назваць. Усё — сюжэт збольшага прадказальны, мы яго
бачылi сто разоў, але гэтая
варыяцыя знаёмага гледачу
патэрна ўсё яшчэ змяшчае
даволi новых атракцыённых
i сэнсавых якасцяў.
Так, на першы погляд, з
адметнага тут — задумлiвы
выгляд галоўнай гераiнi, каханне прадстаўнiкоў аднаго
полу i дынамiчна-плаўныя
сцэны боек. Затое на другi —
мiнорны, не такi ўжо тыповы
для амерыканскiх баевiкоў,
настрой. Не меланхалiчныя
эпiзоды як прыём, а менавiта
настрой. Змаганне бессмяротнай гвардыi за сваю незалежнасць, што прадугледжвае бойкi, разлiтую кроў i лiхiя
павароты, то-бок дынамiку i
экшн, суправаджаецца мiлымi рэфлексiямi i пошукамi сэнсаў, якiя ўвесь час падтрымлiваюцца тварам Тэрон без
усмешкi. Усе гэтыя трывогi,
боль вечнага жыцця, паэзiя
неврозаў тым не менш дзiўна абыграныя — складана

разабрацца, што тут дзе каго
павiнна турбаваць цi расчульваць, бо прэтэнзiя на псiхалагiчныя даследаваннi атрымалася так сабе грунтоўнай,
а сюжэтныя хады часам выглядаюць нацягнутымi ў сваiм
жаданнi быць падобнымi да
калег па жанры. «Бессмяротная гвардыя», на шчасце,
толькi дзе-нiдзе вiдавочна
падтаквае больш разухабiстым баевiкам, i яе дынамiзм
iншага, можа быць, нават
больш прыемнага кшталту.
Можна таксама адзначыць, быццам такiя рэчы нас
яшчэ здзiўляюць, наколькi
«Бессмяротная гвардыя» —
карэктная карцiна ў дачыненнi да тых, хто адваёўвае
сабе сёння месца ва ўмоўным Галiвудзе. Недарэчныя
грамiлы пры поўнай амунiцыi
яшчэ паспрабуюць пакпiць з
пары геяў, але тыя дадуць
самы рамантычны i як бы
неаспрэчны спiч фiльма, тобок маральна перамогуць.
Адзiн з гэтай пераможнай
пары, як i яшчэ адзiн важны
i неадназначны герой стужкi, — чарнаскуры. Ну i што
казаць, у цэнтры ўвагi ўсё ж
такi жанчына.
Гэта баявiк на вечар, нязмушаны, запаволены, невясёлы вечар засмучаных
людзей, якiм усё яшчэ падавай экшн, але таксама блiзкiя
невытлумачальныя рэфлексii, хай не аб вечным, але аб
сваiм кароткiм жыццi.
Iрэна КАЦЯЛОВIЧ.
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год — нарадзiўся Пiлiп Iванавiч Голiкаў,
Маршал Савецкага Саюза.
год — нарадзiўся Аляксандр Абрамавiч
Анiкст, расiйскi лiтаратуразнавец, тэатразнавец, доктар мастацтвазнаўства, ганаровы доктар
лiтаратуры Бiрмiнгемскага ўнiверсiтэта, прэзiдэнт Шэкспiраўскага камiтэта АН СССР. Аўтар прац у галiне тэорыi i гiсторыi заходнееўрапейскай лiтаратуры, тэатра i
эстэтыкi.
год — на выпрабавальным палiгоне ламагорда (штат Нью-Мехiка, ЗША) зроблены эксперыментальны наземны выбух першай у свеце
атамнай бомбы, распрацаванай пад кiраўнiцтвам фiзiка
Роберта Опенгеймера.
год — у Савецкiм Саюзе праведзены запуск двухступеньчатай ракеты-носьбiта
«Пратон-1», якая вывела на арбiту першы савецкi аўтаматычны цяжкi навукова-даследчы штучны спадарожнiк
Зямлi «Пратон».
год — Вярхоўны Савет Украiнскай ССР
прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнiтэце рэспублiкi (са жнiўня 1991-га — Украiна).
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Усход

Захад Даўжыня
дня

4.59
4.41
4.49
4.54
5.16
5.25

21.32
21.29
21.22
21.10
21.46
21.38

16.33
16.48
16.33
16.16
16.30
16.13

Апошняя квадра
13 ліпеня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Анатоля,
Васіля, Івана, Макея,
Марка, Піліпа, Сцяпана.
К. Марыі, Сцяпана.

Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙ
КУСЯНКОВАЙ..

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Кажуць, што вы — перакананы халасцяк?
— Так.
— I хто вас у гэтым пераканаў?
— Мае былыя жонкi.
— Чаму раней у вашай
кватэры былi разнастайныя кветкi, а цяпер адны
кактусы?
— Нам паставiлi лiчыльнiкi вады...

— Мiхаiл Васiлевiч, вы
такi чэрствы...
— Так, Святлана, але мяне можна лёгка размачыць з
дапамогай каньячку...
— У вас ёсць магчымасць адкладаць грошы?
— Маг чы масць ёсць,
грошай няма.
— Васiль Iванавiч, заходзьце яшчэ! Без вас потым так добра!

1990

ВАЛЬТЭР:
«Людзi мала разважаюць, яны чытаюць
павярхоўна, мяркуюць паспешлiва i прымаюць чужыя думкi, як прымаюць манету,
таму што яна хадзячая».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
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e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2239.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпiсаны ў 19.30
15 ліпеня 2020 года.

