
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоссі, Івана, Лукі.

К. Адэлаіды, Настассі, 
Розы, Варнавы, Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.38 21.41 17.03

Вi цебск — 4.19 21.39 17.20

Ма гi лёў — 4.28 21.31 17.03

Го мель — 4.34 21.18 16.44

Гродна — 4.55 21.55 17.00

Брэст — 5.05 21.46 16.41

Месяц
Поўня 5 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

— Ты ча му та кi сум ны?

— Не тое сло ва! Я прос та 

ў жа ху.

— Ча му ж?

— Я су стра каў сваю 

жон ку на вак за ле, а яна не 

пры еха ла. Ба ю ся, што яна 

до ма... яшчэ з уча раш ня га 

дня!

Iду па ву лi цы, ба чу, 

блан дзiн ка ў ма шы ну мас-

ла да лi вае. Афi геў!

Па ды хо джу блi жэй, не, 

усё нар маль на — мас ла 

за лi ва ец ца ў ба чок амы-

валь нi ка.

Ра бi но вiч доў га спра-

ча ец ца з жон кай з ней кай 

нікчэмнай на го ды, по тым, 

зму ча ны, зда ец ца i ка жа:

— Доб ра, хай бу дзе па-

твой му.

— Поз на, — ка жа жон-

ка, — я ўжо пе ра ду ма ла.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

16 11 чэрвеня 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

11 ЧЭР ВЕ НЯ

1925 год — на ра дзіў ся Ра ман 

Ся мё на віч Ват кін, бе ла-

рус кі трэ нер па спар тыў най гім нас ты цы, 

за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі, за слу жа ны 

трэ нер СССР, за слу жа ны дзе яч фі зіч най 

куль ту ры Бе ла ру сі. У 1956—1976 га дах стар шы ня фе дэ ра-

цыі гім нас ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь; на чаль нік ка ман ды 

гім нас таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы трэ нер збор най 

ка ман ды Бе ла ру сі — пе ра мож цы спар та кі я ды на ро даў 

СССР (1975).

1945 
год — на ра дзіў ся Вік тар 

Ула дзі мі ра віч Кра ма рэн-

ка, бе ла рус кі ар хі тэк тар. Ся род ра бот: 

ля чэб ны кор пус са на то рыя «Бе ла русь» 

у Друс кі нін каі (Літ ва), бу ды нак Ма гі лёў-

ска га тэ ат ра дра мы і ка ме дыі імя Ду ні-

на-Мар цін ке ві ча ў Баб руй ску, кі на тэ атр 

«Маск ва» ў Мін ску, ар хі тэк тур на-скульп-

тур ны комп лекс «Мінск — го рад-ге рой», 

бу ды нак На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі і пом нік Фран-

цыс ку Ска ры не пе рад ёй. Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1960 
год — уста ноў ле на га на ро вае зван не 

«За слу жа ны бу даў нік Бе ла рус кай ССР» 

(з 13 кра са ві ка 1995-га «За слу жа ны бу даў нік Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь»).

1980 год — на род най ар тыст цы Бе ла ру сі Га лі не 

Ма ка ра вай пры свое на зван не на род най 

ар тыст кі СССР.

1850 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Аляк се е віч Баб роў, рус кі хі рург, 

за сна валь нік на ву ко вай хі рур гіч най шко лы.

1895 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Аляк-

санд ра віч Бул га нін, са вец кі дзяр-

жаў ны, пар тый ны і ва ен ны дзе яч, Мар шал Са-

вец ка га Са ю за, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. У Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну член ва ен ных са ве таў шэ ра гу фран тоў, 

з  1944-га — член Дзяр жаў на га ка мі тэ та аба ро ны і на мес нік 

нар ка ма аба ро ны. У 1953—1955 га дах мі ністр аба ро ны СССР, 

у 1955—1958 га дах стар шы ня Са ве та Мі ніст раў СССР.

1910 год — на ра дзіў ся Жак-Іў Кус то, фран цуз скі 

акі я ног раф, па чы наль нік пад вод ных да сле-

да ван няў і кі на зды мак. Стаў ства раль ні кам во да не пра ні-

каль ных ка мер і асвят ляль ных пры бо раў, вы най шаў пер-

шую пад вод ную тэ ле ві зій ную сіс тэ му. Аў тар тэ ле ві зій на га 

се ры я ла «Пад вод ная ады сея Кус то».

1930 год — аме ры кан скі за олаг Уіль ям Біб і ін жы нер 

Оціс Бер тан на па бу да ва най імі ба тыс фе ры 

апус ці лі ся ў мар скую глы бі ню на 400 мет раў. Праз два га ды 

яны да сяг ну лі глы бі ні па гру жэн ня 900 мет раў.

СЕ НЕ КА МА ЛОД ШЫ:

«Як бай ка, так i жыц цё цэ няц ца 
не за даў жы ню, а за змест».

Каб зра зу мець, ча му 

смерць Флой да ўрэш це вы-

клі ка ла та кую рэ ак цыю і 

ча му на вы раз Black Lіves 

Matter, то-бок «Жыц ці чор-

ных важ ныя», сён ня не ка-

рэкт на ад каз ваць All Lіves 

Matter, што зна чыць «Усе 

жыц ці важ ныя», мож на па-

гля дзець да ку мен таль ную 

кар ці ну «Тры нац ца тая» рэ-

жы сёр кі Авы Дзю Вер ней.

Фільм 2016 го да — ён 

быў на мі на ва ны на прэ мію 

«Ос кар» — утрым лі вае ў 

са бе кад ры не спра вяд лі-

вых за бой стваў па лі цэй скі-

мі чар на ску рых, на прык лад, 

пад час спы нен ня за раз бі ты 

га ба рыт нік. Пры во дзіць ён і 

за піс 2014-га, на якім па мі-

рае Эрык Гар нер, так са ма

ад за душ лі ва га пры ёму пра ва -

ахоў ні каў і так са ма, як у

вы пад ку з Флой дам, са сло-

ва мі «Я не ма гу ды хаць».

Але ў «Тры нац ца тай» гэ-

тыя пры кла ды да юц ца на па-

сле дак, як вы нік ці вяр шы ня 

ай сбер га — га лоў ным чы нам 

кар ці на Авы Дзю Вер ней лан-

цуж ком ма на ло гаў, дзя сят ка-

мі га ла соў, да ку мен таль ны мі 

кад ра мі, ар хі ва мі тэ ле ба чан-

ня, ура жаль най ста тыс ты кай 

па каз вае, што ад ме не нае ў 

1865 го дзе раб ства не знік-

ла, а толь кі пры ня ло ін шую 

фор му. У сва ёй ра бо це рэ-

жы сёр ка прад стаў ляе грун-

тоў нае да сле да ван не, дзе 

яна бя рэ са мую што ні ёсць 

шы ро кую перс пек ты ву і па-

каз вае, на коль кі ўсю ды іс ныя 

з'я вы пра ці на юць су час нае 

гра мад ства Злу ча ных Шта-

таў і пра яў ля юц ца ў, мож на 

ска заць, не па збеж ных смер-

цях.

«Я ўвесь час чую: «І як 

толь кі лю дзі маг лі мі рыц ца 

з раб ствам, як яны маг лі 

цяр пець та кое ста но ві шча, 

як яны маг лі ад праў ляц ца 

гля дзець су ды Лін ча і браць 

у іх удзел, як яны маг лі зна-

хо дзіць ра зум най сег рэ га-

цыю? Гэ та не маж лі ва, ка лі б 

мне да вя ло ся жыць у та кі

час, я з гэ тым мі рыц ца не 

стаў бы». Але па гля дзім 

праў дзе ў во чы — у та кі час 

мы і жы вём», — ка жа адзін 

са спі ке раў «Тры нац ца тай» 

і, улас на, акрэс лі вае сут-

насць філь ма.

Кар ці на на зва на ў го-

нар ад па вед най па праў кі 

да Кан сты ту цыі ЗША, якая 

ў 1865 го дзе ў вы ні ку Гра-

ма дзян скай вай ны па між 

Поў нач чу і Поўд нем за ба-

ра ні ла раб ства і пры му со-

вую пра цу. З ад ной, праў да, 

агаво ркай — яна не рас паў-

сюдж ва ец ца на асу джа ных 

за зла чын ствы, ін шы мі сло-

ва мі, сва бод ныя ўсе апроч 

зня во ле ных.

Стуж ка з са ма га мо ман ту 

ад ме ны раб ства пас ля доў на 

со чыць за тым, як ла зей ка 

ў тры нац ца тай па праў цы 

свя до ма вы ка рыс тоў ва ла-

ся кі раў ніц твам Злу ча ных 

Шта таў і як цяр пе лі ад яе 

ме на ві та аф ра а ме ры кан-

цы. Як ад ра зу пас ля ад ме ны 

раб ства на Поўд ні пад ско-

чы ла коль касць зня во ле ных, 

бо трэ ба бы ло ад бу доў ваць 

эка но мі ку. Як Ры чард Нік-

сан рас па чаў кам па нію па 

ба раць бе з нар ко ты ка мі, 

пад час якой сот ні ты сяч 

лю дзей се лі ў тур му прос та 

за на яў насць пры са бе ма-

ры ху а ны. Вя до ма, так лёг ка 

за кра ты трап ля лі ме на ві та 

чор ныя. Як на на сель ніц тва 

чор ных ра ё наў быц цам «на-

кі ну ла ся ка са» пад час праў-

лен ня Рэй га на. І так да лей. 

У вы ні ку ся род зня во ле ных у 

су час ных аме ры кан скіх тур -

мах — со рак пра цэн таў чар на -

ску рых муж чын, пры тым 

што яны скла да юць толь кі 

шэсць з па ло вай пра цэн-

таў ад на сель ніц тва Злу ча-

ных Шта таў. Гэ тыя фак ты 

ў су пра ва джэн ні мност ва 

дэ та ляў і да паў нен няў рас-

тлу ма чаць, што тут ма ец ца 

на ўва зе пад транс фар ма ва-

ным раб ствам.

«Тры нац ца тая» з яе ня-

хіт рай, ла ка ніч най, сціп лай 

фор май, але ад на ча со ва 

змяс тоў ным на чы нен нем 

рас каз вае да во лі вя лі кія гіс-

то рыі — пра ўдзел у ра сісц кіх 

на стро ях ма са ва га мас тац-

тва, у пры ват нас ці філь ма 

«Не цяр пі масць» Дэ ві да Гры-

фі та, пра па лі тыч ныя гуль ні і 

ка рыс лі выя ма ты вы буй ных 

кар па ра цый. Па фак ту ры гэ-

та быц цам вы бух — усё, што 

вы ўба чы це, на ле жыць цы ві-

лі за ва на му све ту, і ла гіч нае 

пры та кім ві до ві шчы па чуц-

цё ды са нан су ад ра зу ро біць

зра зу ме лым, ча му вы раз 

All Lіves Matter — пры кме та 

не спра вяд лі ва га по гля ду на 

свет, а ра сіз му.

Да рэ чы, што да ві дэа 

смер ці Джор джа Флой да — 

кі но ў гэ тай гіс то рыі зноў 

ста но віц ца прад ка заль ні-

кам. Рэ жы сёр Спайк Лі ў 

ад каз на апош нія па дзеі 

апуб лі ка ваў у сва ім «Тві тэ-

ры» ві дэа, у якім па ра лель на 

зман ці ра ваў за пі сы смер цяў 

Эры ка Гар не ра і Джор джа 

Флой да і сцэ ны са свай го 

іг ра во га філь ма «Ра бі як 

трэ ба!» 1989 го да, дзе ад-

бы ва ец ца пры клад на тое ж 

са мае — па лі цэй скі так моц-

на за ціс кае ду бін кай гор ла 

чор на га хлоп ца, што той у 

вы ні ку пе ра стае ды хаць.

Тым ча сам у Х'ю ста не 

па ха ва лі Джор джа Флой да. 

СМІ ка жуць — яго смерць 

зме ніць свет. «Тры нац ца-

тая» ка жа, што зме не ны 

свет над та до ра га каш туе.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Black Lіves Matter!
У са ма іза ля цыіУ са ма іза ля цыі

Гля дзім фільм, які тлу ма чыць, ча му ў ЗША сён ня важ ныя ме на ві та жыц ці чор ных
Пра цяг лыя ма са выя хва ля ван ні ў ЗША, спра ва ка ва-

ныя смер цю аф ра а ме ры кан ца Джор джа Флой да, 

ста лі га лоў най на ві ной апош ня га ча су. Дзе ян ні па-

лі цэй скіх не ўпер шы ню аба роч ва юц ца тра ге ды яй 

для прад стаў ні коў чор на га на сель ніц тва Злу ча ных 

Шта таў і не ўпер шы ню вы клі ка юць рэ за нанс і пра-

тэс ты, але мы з'яў ля ем ся свед ка мі гне ву на са мрэч 

ура жаль ных маш та баў.


