
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Аўксенцыя, 
Андрэя, Арсенія, 
Іоны, Пятра, Сцяпана, 
Феафіла.

К. Дароты, Люцыі, 
Элеаноры, Вітольда, 
Максіма.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.39 21.46 17.07

Вi цебск — 4.20 21.44 17.24

Ма гi лёў — 4.29 21.36 17.07

Го мель — 4.35 21.23 16.48

Гродна — 4.56 21.59 17.03

Брэст — 5.06 21.50 16.44

Месяц
Маладзік 21 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

— Якi па да ру нак зра бiць 

жон цы да дня на ра джэн-

ня, каб ён быў не вель мi 

да ра гi i каб ад на ча со ва яе 

ўзра да ваў?

— На пi шы ёй ана нiм ны 

лю боў ны лiст.

— Не! — па га дзi ла ся яна.

— Мне тут паш тоў ку па-

да ры лi. Па ка ме ча ную та-

кую, зя лё нень кую...

«Сто га доў Бен джа мi ну 

Франк лi ну».

— Да ра гi, ты ку пiў мне 
па да ру нак?

— Вя до ма, да ра гая.

— А ён мне спа да ба ец-
ца?

— Ка лi не спа да ба ец ца, 
ад да сi мне, я пра та кi спi нiнг 
даў но ма рыў.

— Вунь, гля дзi, зор ка 

па дае! За га дай жа дан не.

— Я ха чу, каб ты са 

мной ажа нiў ся.

— Ой, гля дзi, на зад па-

ля це ла...

З пунк ту гле джан ня муж-
чын, усе па да рун кi для дзяў-
чат дзе ляц ца на дзве ка тэ-
го рыi:

1) Ёй та кое не па да ба-
ец ца.

2) На вош та яно ёй.
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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
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25 ЧЭР ВЕ НЯ

1840 год — вы да дзе ны ўказ аб 
увя дзен нi ў Бе ла ру сi рус ка-

га за ка на даў ства. Бы ло спы не на дзе ян не 
асноў на га за ка на даў ча га ко дэк са на на-
шай тэ ры то рыi — трэ ця га Ста ту та ВКЛ, 

якiм га рад скiя ўла ды i жы ха ры кi ра ва лi ся яшчэ з 1588 
го да.

1905 год — на ра дзiў ся Пят русь 
(Пётр Ус цi на вiч) Броў ка, на-

род ны па эт Бе ла ру сi, ака дэ мiк НАН Бе ла-
ру сi, за слу жа ны дзе яч на ву кi Бе ла ру сi, 
гра мад скi дзе яч, Ге рой Са цы я лiс тыч най 
Пра цы. Аў тар кнiг паэ зii «Пах не ча бор», 
«А днi iдуць...», «I ўдзень i ўно чы» i iн шых, 
ства раль нiк лiб рэ та опер «Мi хась Пад гор-
ны» i «Дзяў чы на з Па лес ся». Лаў рэ ат Ле нiн скай прэ мii, 
Ста лiн скай прэ мii, Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1915 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Ры го ра вiч 
Ка на рэ еў, удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi 

ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у га ды Вя лi кай Ай чын-
най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за.
У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Ула дзi мiр Мi хай ла вiч Гла-
заў, бе ла рус кi i рус кi опер ны спя вак, за слу жа ны ар тыст 
Бе ла ру сi.

1940 год — на ра дзiў ся Вiк тар Аляк санд ра вiч 
Страль чэ ня, ар тыст опе ры, за слу жа ны ар-

тыст Бе ла ру сi (1999).

1852 год — на ра дзiў-
ся Ан то нiа Гаў-

дзi (Ан то нi Пла сi да Гiль ем Гаў-
дзi-i-Кар нет), най вя до мей шы 
iс пан скi ар хi тэк тар XX ста год-
дзя. Ары ен ту ю чы ся на до свед 

не аго ты кi, прый шоў да свай го асаб лi ва га, 
нi на што не па доб на га сты лю, якi толь кi на блi жа на мож на 
ад нес цi да ма дэр ну. Апош нi i са мы знач ны для аў та ра — 
маш таб ны пра ект са бо ра Са гра да Фа мi лiя ў Бар се ло не, 
да гэ туль не за вер ша ны.

1879 год — на ра дзiў ся Леў Аляк санд ра вiч Iль iн, 
рус кi ар хi тэк тар, го ра да бу даў нiк, член-ка-

рэс пан дэнт Ака дэ мii ар хi тэк ту ры СССР.

1910 год — у па рыж скай Гранд-Опе ра прай шла 
прэм' е ра ба ле та Iга ра Стра вiн ска га «Жар-

птуш ка», пас ля пос пе ху якой ён увай шоў у шэ раг са мых 
вя до мых кам па зi та раў XX ста год дзя.

1935 год — на Мiж на род ным кан грэ се пiсь мен нi каў у 
аба ро ну куль ту ры, якi пра хо дзiў у Па ры жы, бы лi 

за сна ва ны Мiж на род ная аса цы я цыя пiсь мен нi каў i Па ста ян нае 
мiж на род нае бю ро пiсь мен нi каў для аба ро ны куль ту ры.

1950 год — па ча ла ся Ка рэй ская вай на 1950–1953 
га доў.

ЧЭС ТЭР ТАН:

«Ме на ві та ў сур' ёз нас ці вы яў ля ец ца лег ка-
дум насць на ша га гра мад ства, якое даў но 
раз ву чы ла ся смя яц ца з ся бе».

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Сар дэч на вiн шу ем Свят ла ну ЖА БА РА ВУ 

з Пет ры ка ва з юбi ле ем!
Жа да ем, род ная, без лiч шчас лi вых 

дзён у акру жэн нi род ных i сяб роў!
Род ныя, г. Мiнск, г. Пет ры каў.

В'ет нам ская вай на, у якой 
Злу ча ныя Шта ты ўзя лi поў на-
 маш таб ны ўдзел, шы ро ка 
ад бi ла ся ў аме ры кан скiм кi-
но — пра яе зды ма лi Фрэн сiс 
Форд Ко па ла, Стэн лi Куб рык 
i Майкл Чы мi на, яна бы ла 
част кай бiя гра фiй, на прык-
лад, Рэ мба ў вы ка нан нi Сiль-
вест ра Ста ло нэ аль бо «ўнi-
вер саль на га сал да та», яко га 
сыг раў Жан-Клод Ван Дам. 
Ну i гэ так да лей. Спайк Лi 
змя шчае, мож на ска заць, 
ты туль ную тэ му аме ры кан-
скай куль ту ры ў кан тэкст гiс-
то рыi чор на га на сель нiц тва 
ЗША: тут на вай ну ў В'ет на-
ме мы гля дзiм з пунк ту гле-
джан ня аф ра а ме ры кан цаў, 
i яна аказ ва ец ца не толь кi 
са ма па са бе траў май, але i 
чар го вым зна кам ра сiз му.

Праў да, тэ ма ра са вай 
дыс кры мi на цыi тут не пра-
соў ва ец ца праз кож ную сцэ-
ну — з яе ўсё па чы на ец ца, 
ёй за кан чва ец ца, яна мiг-
цiць у мi ма лёт ных фра зах 
цi эпi зо дах, а сам фiльм тым 
ча сам уяў ляе са бой лi хое, у 
ду ху Спай ка Лi, за хап ляль-
нае роўд-му вi са стрэ ла мi, 
са спен сам i сан ты мен та-
мi — уся го па тро ху.

Па вод ле сю жэ та ча ты ры 
ве тэ ра ны праз амаль пяць-

дзя сят га доў зноў су стра-
ка юц ца ў В'ет на ме, каб у 
джунг лях знай сцi па рэшт кi 
свай го пя та га та ва ры ша па 
служ бе — iх лi да ра Нор ма-
на, што быў за бi ты пад час 
ад ной з апе ра цый, а так са ма 
ад ка паць ку фар з за ла ты мi 
злiт ка мi, якi пад час вай ны 
яны не да ста вi лi ад ра са ту i 
стра цi лi ў той жа апе ра цыi. 
Дзе ля мi сii сяб ры ар га нi зу-
юць экс пе ды цыю: пад час 
пад рых тоў кi ў гiс то рыю ўлi-
ва юц ца но выя ге роi — усе 
яны ака жуц ца за дзей нi ча ны-
мi ў не бяс печ най вы лаз цы ў 
джунг лi i пры ўня суць неш та 
сваё ў раз га лi на ва ную сiс тэ-
му ма ты ваў i кi на шаб ло наў.

Мяс цо вы ма фi ё зi Дэ рош, 
на прык лад, — яго iг рае Жан 
Рэ но — за бяс пе чыць фiльм 
вост ра сю жэт най фор май i 
ра зы грае спа бор нiц тва з га-
лоў ны мi ге ро я мi за ва ло дан-
не скар бам. Ад сюль i пе ра-
 след, i бой кi, i пе ра стрэл кi. 
Дэ вiд, сын ад на го з ве тэ ра-
наў По ла, i не ча ка на вы яў ле-
ная дач ка дру го га ве тэ ра на 
Оцi са зро бяць «ся мей ныя», 
сляз лi выя, сен ты мен таль ныя 
эпi зо ды. Но вая зна ё мая Дэ-
вi да Хэй дзi ўва со бiць пост-
ка ла нi яль ны до свед — дач-
ка ба га тых фран цу заў, што 

на жы лi ся на вай не ў В'ет на-
ме, яна ад мо вi ла ся ад спад-
чы ны i за ня ла ся раз мi нi ра-
ван нем тэ ры то рый бы лых 
ба я вых дзе ян няў.

На рэш це, гле да чы ўба-
чаць Ан джэ лу Дэ вiс, Мар цi-
на Лю тэ ра Кiн га i не каль кi 
ад роз ных па сты лi ўрыў каў, 
у якiх в'ет нам ка-дык тар ка ў 
амаль сюр рэа лiс тыч най ма-
не ры курыць i за чыт вае зва-
ро ты да чар на ску рых бай цоў 
з ЗША. А са мы дзёрз кi i не-
кi ра ва ны ве тэ ран Пол эпiч на 
прой дзец ца па джунг лях — 
ка ме ра зды мае яго прос та ў 
твар — з зо ла там за пля чы-
ма i сiм ва лiч ным ма на ло гам, 
маў ляў, «ура ду ЗША мя не не 
адо лець». Black lives matter, 
як нi кру цi, ста iць у фiль ме 
вы шэй за ўсё.

Га лоў най уда чай сцэ на-
рыя з'яў ля ец ца два iс тасць 
па езд кi — пе рад чац вёр кай 
ве тэ ра наў ста iць вы са ка род-
ная за да ча вяр нуць свай го 
сяб ра Нор ма на сям'i на ра-
дзi му i ў той жа час ка рыс лi-
вая мэ та за ад ным за ха дам 
аза ла цiц ца. У гэ тай шмат-
за дач нас цi кож ны з ге ро яў 
пра явiць ся бе па-роз на му, 
не ка жу чы ўжо пра тое, што 
свя тая па мяць са ма па са бе 
тут iдзе по руч з зо ла там i 

цi то су па стаў ля ец ца з iм, 
цi то су праць пас таў ля ец ца 
яму — гля дзi це са мi.

Так са ма ў ма не ры рэ-
жы сё ра — куль мi на цы яй 
гэ та га со у су з роз на сты лё-
вых эпi зо даў i флэш бэ каў, 
тэм i ма ты ваў, пер са на жаў 
i шаб ло наў ста но вiц ца сцэ-
на ўзбро е на га кан флiк ту. 
Вы жы ва юць у вы нi ку экс пе-
ды цыi не ўсе, але не ка то-
рыя з вы бы лых па мi ра юць з 
ма раль най са тыс фак цы яй i 
аб ляг чэн нем, а тым, хто за-
стаў ся, за ста ец ца пры го жа 
рас па ра дзiц ца гра шы ма.

Прэм' е ра но ва га фiль ма 
Спай ка Лi ад бы ла ся 12 чэр-
ве ня на стры мiн га вай плат-
фор ме Netflix. Ства раль нi кi, 
вя до ма, не маг лi так пад га-
даць, але кар цi на з'я вi ла ся 
як раз на хва лi рэ флек сiй ад 
смер цi Джор джа Флой да i 
бур ных на ступ стваў у ЗША 
i Еў ро пе, якiя тая вы клi ка ла. 
Стуж ка, дзе ге ро я мi ад ной 
з га лоў ных аме ры кан скiх 
траў маў XX ста год дзя ста-
но вяц ца чор ныя, ды са згад-
кай чар го вай не спра вяд лi-
вас цi, iдэа льна ўпi са ла ся ў 
сет ку лiч ба вых рэ лi заў. Не 
ка жу чы ўжо пра тое, што гэ-
та ж Спайк Лi.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

Пя цё ра ад ной кры вi
Гля дзiм но вы фiльм Спай ка Лi, якi з'я вiў ся над звы чай свое ча со ва

У са ма іза ля цыіУ са ма іза ля цыі

Спайк Лi ар га нi за ваў яшчэ адзiн бой кi за мес: у яго 

но вай кар цi не «Пя цё ра ад ной кры вi» — вай на ў В'ет-

на ме, по шук скар бу, «веч нае» сяб роў ства, не ад пу-

шча ныя гра хi, ся мей ныя дра мы, пе ра стрэл кi, Нiк-

сан, Трамп i Black lives matter. Фiльм за круч ва ец ца 

ва кол пя ця рых ве тэ ра наў-чор ных, ба я вых та ва ры-

шаў па служ бе, што ў свой час у скла дзе вой скаў 

ЗША слу жы лi на вай не ў В'ет на ме. Рэ жы сёр са бе не 

здрадж вае i зноў да во лi вы раз на вы каз ва ец ца пра 

ра са вую дыс кры мi на цыю — праз хро нi ку, вар' яц кую 

пра ход ку-спiч ад на го з ге ро яў i дзiў ную дык тар ку, 

якая па ве дам ляе па ра дыё, што «чор ныя скла да юць 

уся го адзi нац цаць пра цэн таў на сель нiц тва ЗША, але 

ся род сал да таў у В'ет на ме iх 32 пра цэн ты».


