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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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1 ЖНІЎ НЯ

1929 год — упер шы ню да сле да ва-

на верх не па леа літ ная ста ян-

ка пер ша быт на га ча ла ве ка (ад кры та ў 1928 

го дзе ка ля вёс кі Юра ві чы Ка лін ка віц ка га 

ра ё на), ар хеа ла гіч ны пом нік Юра ві чы. Гэ та 

са мае ста ра жыт нае па се лі шча на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі, якое іс на ва ла 26—22 ты ся чы га доў та му. 

У куль тур ным плас це зной дзе ны рэшт кі ма ман та, пер-

ша быт на га бы ка, дзі ка га ка ня, пяс ца. Вы яў ле ны рэшт кі 

па бу до вы аваль най фор мы з ва лу ноў і кос так ма ман та з 

ача га мі ўся рэ дзі не, зной дзе ныя крэм не выя но жа па доб ныя 

плас ці ны, скраб кі, ка пал ка, рыд лёў кі і ін шае.

1908 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Мі ка ла е віч Са бу-

раў, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Укра-

і ны і Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за, ге не-

рал-ма ёр. Во сен ню 1941 го да ар га ні-

за ваў пар ты зан скі атрад, які дзей ні чаў 

на тэ ры то рыі Су мскай і Бран скай аб-

лас цей. У са ка ві ку 1942 го да ўзна ча ліў 

пар ты зан скае злу чэн не, якое вы рас ла на ба зе гэ та га 

атра да. Зна хо дзя чы ся на тэ ры то рыі Бе ла рус ка га Па лес-

ся, злу чэн не Са бу ра ва ўста на ві ла су вя зі з пар ты зан скі мі 

злу чэн ня мі Мін скай і Пін скай аб лас цей, Слуц кай зо ны, 

210-й Ка пат ке віц кай бры га дай і ін шы мі. Пас ля вай ны быў 

на ад каз най ра бо це ў МУС УССР і МУС СССР. Па мёр 

у 1974 го дзе.

1936 год — у Мін ску на пло шчы Сва бо ды прай-

шоў 30-ты сяч ны мі тынг са лі дар нас ці з ба-

раць бі та мі за дэ ма кра тыч ную Іс па нію.

1914 год — па ча ла ся Пер шая 

су свет ная вай на, якая бу-

дзе доў жыц ца ча ты ры га ды. У ёй пры ня-

лі ўдзел 33 не за леж ныя дзяр жа вы з 59, 

якія іс на ва лі та ды ў све це. Пад руж жом 

у той вай не зна хо дзі ла ся 29 міль ё наў 

ча ла век, а коль касць ма бі лі за ва ных да-

сяг ну ла 74 міль ё наў. Люд скія стра ты скла лі 10 міль ё наў 

за бі ты мі і звыш 20 міль ё наў па ра не ны мі. Бе ла русь на 

пра ця гу трох га доў зна хо дзі ла ся ў эпі цэнт ры ва ен ных і 

па лі тыч ных па дзей.

1924 год — на Крас най пло шчы ў Маск ве быў 

ад кры ты для на вед ван ня маў за лей Ле ні на. 

Драў ля ная па ха валь ня бы ла збу да ва ная па пра ек це ар-

хі тэк та ра Аляк сея Шчу се ва.

1939 год — у Маск ве ад кры ла ся Усе са юз ная 

сель ска гас па дар чая вы стаў ка (з 1959 го-

да — Вы стаў ка да сяг нен няў на род най гас па дар кі СССР, 

ВДНГ СССР).

1939 год — Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР быў за сна ва ны ме даль «Ге рой Са вец-

ка га Са ю за» (з 16 каст рыч ні ка 1939-га — ме даль «За ла тая 

Зор ка»). Уру чаў ся асо бам, уда сто е ным зван ня Ге роя Са-

вец ка га Са ю за, а з 1965 го да — і га ра дам-ге ро ям.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Макрыны, Міліцы, 
Рамана, Серафімы, 
Сцяпана.

К. Надзеі, Альфонса, 
Пятра, Юстына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.23 21.08 15.45

Вi цебск — 5.06 21.04 15.58

Ма гi лёў — 5.13 20.58 15.45

Го мель — 5.16 20.48 15.32

Гродна — 5.39 21.22 15.43

Брэст — 5.46 21.17 15.31

Месяц
Маладзік у 6.11.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

Сул тан до ма.

— Жон кі мае, у мя не 

для вас дрэн ная вест ка — 

я па ка хаў ін шы га рэм!

— Доб ры дзень, мне трэ-

ба сро дак су праць за га ру.

— Вось, тры май це (пра-

цяг вае па пер ку).

— Што гэ та?

— Шас ці дзён ны ра бо чы 

ты дзень у офі се.

Ча сам я стаў лю на за-

пяс це штамп з бух гал тэ-

рыі, каб лю дзі ду ма лі, што 

ноч чу я гу ляў у клу бе.

Зва нок у дзве ры.

— Хто там?

— Гэ та я, твой муж.

— Ня праў да, у май го му-

жа го лас то нень кі, а ў ця-

бе — тоў сты і гру бы. Але 

доб ра, за ходзь.

Больш за ўсё на све це я 

не на ві джу пла ціць за неш та 

сва і мі лю бі мы мі гра шы ма.
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Усё агорт ва ец ца цем-

рай — і больш за дзве 

га дзі ны хро на мет ра жу 

(амаль што цал кам), і ка-

нец ты ся ча год дзя (сім-

ва ліч на). Чак Па ла нік і, 

ад па вед на, Дэ від Фін чар 

ад гу ка юц ца на сы тасць 

гра мад ства спа жы ван ня, 

якая аказ ва ец ца не та кім 

без умоў ным шчас цем, як 

мо жа зда вац ца. Хоць сы-

тасць тут, ка неш не, — над-

та аб агуль не нае і спро шча-

нае сло ва, Жан Бад ры яр 

па кру ціў бы га ла вой. Ха рак та рыс ты ка 

со цы у му з'яў ля ец ца ку ды больш муд-

ра ге ліс тай, і ў со цы у ма праб ле мы.

«Бе лы каў не рык» ста но віц ца га лоў-

ным ге ро ем — не толь кі філь ма, але і 

су час нас ці; кар па ра цыі на бы ва юць та-

кую ва гу, што іх ім ёна мі час за паў няць 

ад кры ты кос мас — га лак ты ка Майкра-

софт і пла не та Стар бакс; за мест за-

хоп ле нас ці эро ты кай лю дзі ста лі за-

чыт вац ца ка та ло га мі та ва раў. У гэ тым 

упа рад ка ва ным, чыс тым, за да во ле-

ным све це ўзні кае дэ фі цыт эмо цый, 

та му яго трэ ба «па да рваць» і вяр нуц-

ца да ну ля — свет му сіць прый сці да 

быц цам ла гіч на га са ма раз бу рэн ня.

Уво гу ле, «Бай цоў скі клуб» — той 

вы па дак, ка лі, што на зы ва ец ца, і ва-

шым і на шым, то-бок і ма сам, і па-

тра ба валь на му гле да чу: над звы чай-

ная эс тэ ты ка, жар таў лі выя сцэ ны, 

інт ры га не ра зу мен ня, кант раст па між 

пер са на жа мі, кры тыч ны по гляд на су-

час насць за гра ба юць у сваю «сек ту» 

ўсіх. Фільм пе ра гля да юць, раз бі ра юць 

на цы та ты, ад клад ва юць не за быў ныя 

эпізоды — праў да, гэ та ад на з са мых 

кі на ге ніч ных кар цін 1990-х (ча го вар-

тая фі наль ная сцэ на) і ад на з са мых 

сэн са ва на сы ча ных.

На га даю, га лоў ны ге рой — Рас каз-

чык — па ку туе ад бяс сон ні цы і зна-

хо дзіць вы ра та ван не толь кі ў схо дах 

хво рых, дзе лю дзі дзе ляц ца сва і мі 

пе ра жы ван ня мі і пра яў ля юць моц ныя 

эмо цыі, але ў рэш це рэшт гэ та пе ра-

стае да па ма гаць. У ад ной са сва іх ра-

бо чых па ез дак — яго ра бо та так са ма 

ста но віц ца зна кам ча су, бо ад люст-

роў вае цы нізм буй ных ар га ні за цый і 

абы яка васць да жыц цяў сва іх клі ен-

таў, зрэш ты, фільм шмат што абяс-

цэнь вае — Рас каз чык су стра кае не ар-

ды нар на га Тай ле ра Дзёр да на.

З іра цы я наль на га жа дан ня зра-

біць балюча са мо му са бе яны ра зам 

за сноў ва юць Бай цоў скі клуб, той са-

мы, пер шае пра ві ла яко га «ні ко му не 

казаць пра Бай цоў скі клуб», а дру-

гое — «уво гу ле не ка заць пра Бай-

цоў скі клуб». Гле дзя чы па тым, якіх 

па ме раў да сяг ну ла гэ та ар га ні за цыя, 

свет і праў да стаў га то вы да са ма раз-

бу рэн ня.

Тое, што ад бы ва ец ца ў філь ме, па-

каз вае жа дан не аб верг нуць ста лую цы-

ві лі за цыю і ства рыць іра ніч ныя жар ты 

на яе пры кме тах. Усё на су пе рак, з ад-

маў лен нем, згод на з улас най фі ла со-

фі яй. Но вы спо саб жыць па Тай ле ру 

Дзёр да ну пра ду гледж вае та таль нае 

пе ра фар мі ра ван не свя до-

мас ці: ча ла век ад соў вае 

ўва гу ад да брот жыц ця, 

больш не го ніц ца за спа-

жы ван нем, не іг рае ў гуль ні 

вя лі кіх кар па ра цый і атрым-

лі вае... сва бо ду. Рас каз чык 

пе ра яз джае ў за кі ну ты дом, 

пе ра стае гля дзець тэ ле ба-

чан не, за бы вае пра бы лыя 

каш тоў нас ці, пра дае жан-

чы нам іх улас ны тлушч і ў 

рэш це рэшт удзель ні чае ў 

не чым та кім, што мае мэ-

тай даць сва бо ду міль яр-

дам ін шых.

Са мы дзёрз кі акт ча ла ве чай, але з 

за маш ка мі бо жай, во лі здзяйс ня ец ца 

ў паў сне і з улас ці вы мі снам не сты коў-

ка мі і не зра зу ме лас ця мі — ця пер вы 

ўяў ля е це, да ча го мо жа да вес ці ну да 

і «стра шэн нае раз рас тан не бес ка-

рыс ных тка нак». Спа жы ван не, офі сы, 

ка шу лі ад Calvіn Kleіn, буй ныя кар па-

ра цыі, но вая мэб ля — усё ідзе да чор-

та, ка лі на пер шае мес ца вы хо дзяць 

ад сут насць на дзей, кло па ту пра тое, 

што ад бы ва ец ца ці ад бу дзец ца, і поў-

нае вы зва лен не ад пра гі роск ві ту. Не 

роск віт мае зна чэн не, а  раз бу рэн не. 

І гэ ты куль та вы, рас цяг ну ты на лю бі мыя 

эпі зо ды ма ні фест аб гра мад стве спа-

жы ван ня, між ін шым, ство ра ны буй ной 

кі на кам па ні яй за 63 міль ё ны до ла раў.

Па ка зы «Бай цоў ска га клу ба» ўжо 

прай шлі ў кі на тэ ат рах «Мір», «Цэнт-

раль ны», «Пі я нер», «Ра ке та» і пра-

цяг ва юц ца ў «Бе ла ру сі» і Falcon Club 

Бу цік Кі но.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ЗНАЙ СЦІ СВА БО ДУ
«А сва бо да ёсць стра та ўся ля кіх на дзей»

На эк ра нахНа эк ра нах

І ха ос на ды хо дзіць пад за ліх вац кую рок-пес ню 

«Where іs my mіnd?» — фі наль ная сцэ на філь ма «Бай цоў скі клуб» 

ста ла куль та вай, як і са ма кар ці на, як і яе рэ жы сёр 

Дэ від Фін чар, як і пісь мен нік Чак Па ла нік, чыя ад най мен ная кні га 

ляг ла ў асно ву сю жэ та. Упэў не на, што боль шасць ама та раў гля дзе ла 

най вя до мей шы фільм кан ца мі ну ла га ты ся ча год дзя на ка се тах 

або дыс ках, але з на го ды двац ца ці год дзя стуж кі кі на тэ ат ры 

пра па ну юць уба чыць «Бай цоў скі клуб» на вя лі кім эк ра не. 

Сон ны по зірк Эд вар да Нор та на, лі хія па ва ро ты Брэ да Пі та 

і ад но з са мых трап ных вы каз ван няў аб кры зі се ка пі та ліс тыч на га 

ўлад ка ван ня — у ста ліч ным пра ка це да 7 жніў ня.

Фота Івана КУПАРВАСА.


