
9 КРА СА ВI КА

1920 
год — на-

ра дзiў ся 

(ця пе раш нi Мсцi слаў скi 

ра ён) Ула дзi мiр Ра ма-

на вiч Жы гу ноў, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1945).

1925 
год — на ра дзiў ся Аляк-

сандр Аляк санд ра вiч 

Нi ка ла еў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi-

не па та ла гiч най ана то мii, док тар ме ды цын скiх на вук 

(1976), пра фе сар (1978). Аў тар на ву ко вых ра бот па 

мар фа ло гii пух лiн, эпi дэ мi я ло гii i мар фа ге не зе пух лiн 

шчы та па доб най за ло зы i страў нi ка да i пас ля ка та стро-

фы на Чар но быль скай АЭС.

1950 
год — на ра дзiў ся Ва ле рый Iва на вiч Гро-

мак, бе ла рус кi ма тэ ма тык, док тар фi зi ка-

ма тэ ма тыч ных на вук (1993), пра фе сар (1994).

1960 
год (9–16 кра са вi ка) — прай шоў ты дзень 

друж бы бе ла рус ка га i лi тоў ска га на ро-

даў (у Па стаў скiм ра ё не Бе ла ру сi i Швен чан скiм ра ё не 

Лiт вы).

1821 год — на-

ра дзiў ся 

Шарль Бад лер, фран-

цуз скi па эт, кры тык, 

эсэ iст i пе ра клад чык. 

За сна валь нiк эс тэ ты кi дэ ка дан су i сiм-

ва лiз му, якi паў плы ваў на раз вiц цё ўсёй 

паз ней шай еў ра пей скай паэ зii. Кла сiк 

фран цуз скай i су свет най лi та ра ту ры.

1945 год — у хо дзе Ус ход не-Прус кай на сту-

паль най апе ра цыi вой скi 3-га Бе ла рус ка га 

фрон ту пад ка ман да ван нем Мар ша ла Са вец ка га Са ю за 

Аляк санд ра Ва сi леў ска га за вяр шы лi раз гром Ке нiгс берг-

скай гру пы ня мец кiх вой скаў i штур мам ава ло да лi го ра-

дам-крэ пас цю Ке нiгс берг (ця пер го рад Ка лi нiнг рад).

1970 год — Пол Ма карт нi аб вяс цiў спы нен не 

твор ча га су пра цоў нiц тва з Джо нам Ле-

на нам — фак тыч ны рас пад The Beatles.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Матроны, Івана.

К. Маі, Марыі, Вадзіма, 
Дзмітрыя, Марціна, 
Марцэля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.22 20.01 13.39

Вi цебск — 6.10 19.53 13.43

Ма гi лёў — 6.12 19.51 13.39

Го мель — 6.11 19.45 13.34

Гродна — 6.38 20.15 13.37

Брэст — 6.41 20.13 13.32

Месяц
Поўня 8 красавіка.

Месяц у сузор’і

 Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ця пер усю ды пi шуць: 

ся дзi до ма, ся дзi до ма! 
З усiх ка на лаў па тэ ле вi-
за ры ка жуць: ся дзi до ма, 
ся дзi до ма!

Я тры днi до ма ся дзе ла, 
ся дзе ла... ста мi ла ся! Зу сiм 
сiл не бы ло ўжо! А по тым 
па ду ма ла: ну хто мя не ба-
чыць?

I ляг ла! I та а а ак мне 
доб ра ста ла!

— Мя не ўку сi ла ва ша 

пча ла, — скар дзiц ца дач нiк 

су се ду, пча ля ру-ама та ру.

— Па ка жы це, якая ме-

на вi та, i я яе па ка раю як 

след!

— Да вай за ста нём ся 

сяб ра мi.

— Доб ра, ня хай у нас бу-

дзе секс па сяб роў стве.
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8 красавіка 2020 года.

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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

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

16 9 красавіка 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ
У самаізаляцыіУ самаізаляцыі

Апош нiм ча сам ад ным з са мых 

па пу ляр ных у ан лайн-гле да чоў 

за пы там, якi мi звы чай на ста но-

вяц ца, ска жам, кi на на вiн кi аль бо 

па пу ляр ныя се ры я лы ад HBO цi 

Netflix, бы ла фан тас тыч ная кар цi-

на 2011 го да Стыве на Со дэр бер га. 

Ча му рап там праз амаль дзе сяць 

га доў? І та му што ў фiль ме тыя ж 

не вя до мы вi рус, мас кi, пус тыя па-

лi цы ў кра мах, па збя ган не кан так-

таў, за кры тыя гра нi цы, рас пра-

цоў ка вак цы ны, іншымі словамі, 

усё тое, што ад бы ва ец ца ця пер 

у рэ аль нас цi, толь кi па-мас тац ку 

гi пер ба лi за ва нае.

I на ват Кi тай як кры нi ца рас паў-

сюдж ван ня, i на ват, уя вi це, ка жан — 

аў та ры кар цi ны «За ра жэн не» ў пэў-

ным сэн се прад ка за лi наш 2020-ы. 

Са чыць за гэ тай фан та зi яй, якая сён ня 

спраў джва ец ца лi та раль на на ва чах, 

над звы чай зай маль на, i ра бiць гэ та 

мож на на стры мiн га вых плат фор мах 

аль бо прос та ў се цi ве.

Сцi вен Со дэр берг, мiж iн шым, — 

ула даль нiк «Ос ка ра» як най леп шы 

рэ жы сёр за фiльм «Тра фiк» i аў тар 

до сыць вя до мых кар цiн «Секс, хлус ня 

i вi дэа», «Эрын Бро ка вiч», тры ле раў 

«Адзi нац цаць...», «Два нац цаць...» i 

«Тры нац цаць сяб роў Оў шэ на», ка ра-

цей, рэ жы сёр па пу ляр ны. I ак цё раў ён 

вы бi рае так са ма вя до мых — у ад ным 

толь кi «За ра жэн нi» за дзей нi ча ны Гвi-

нэт Пэлт роу, Мэт Дэй ман, Ма ры ён Ка-

цi яр, Джуд Лоу, Кейт Уiн слет, Ло рэнс 

Фiш бёрн ды iн шыя.

Рэ жы сёр па каз вае ад ну пра цяг лую 

зда гад ку, што ад бы ва ла ся б у све це, 

ка лi б у iм рап там стаў iмк лi ва рас паў-

сюдж вац ца смя рот ны, да гэ туль не вя-

до мы вi рус. Праў да, асноў ным мес цам 

дзе ян ня з'яў ля юц ца, вя до ма ж, ЗША, 

вак цы ну са ма ах вяр на ства ра юць так-

са ма ў ЗША, а па гро за пры хо дзiць з 

Кi тая, што мо жа быць па ка заль ным, бо 

ў ма са вым га лi вуд скiм кi но кры нi ца не-

бяс пе кi часта ад люст роў вае ак ту аль ны 

па ра дак дня. Мер ка ван не па цвяр джа-

ец ца тым, што ўрэш це кi тай цы бя руць 

у па лон прад стаў нi цу Су свет най ар га-

нi за цыi ахо вы зда роўя, каб iм хут чэй 

да сла лi вак цы ну, якая б вы ра та ва ла 

жы ха роў iх род най вёс кi, — Кi тай та кiм 

чы нам вы гля дае скрозь драб на ва та-

ад моў ным. А тут бач як атры ма ла ся: 

ужо рэ аль ны ка ра на вi рус са праў ды 

пай шоў з гэ та га рэ гi ё на.

Згод на з сю жэ там усё па чы на ец ца 

з не каль кiх хво рых у роз ных га ра дах, 

якiя му сяць быць ней кiм чы нам звя-

за ныя, — ад на з ге ра iнь пры ля тае з 

Ган кон га да до му ў ЗША i хут ка па мi-

рае. Не вя до мая хва ро ба па чы нае рас-

паў сюдж вац ца, спе цы я лiс ты збi ра юць 

на ра ды, прад стаў нiк СА АЗ ад праў ля-

ец ца ў Кi тай, бло гер хай пуе i за раб ляе 

на рэ кла ме ле каў, бi ё ла гi мiж тым шу-

ка юць са праўд ную вак цы ну.

Гэ ты на ту раль ны лан цу жок па дзей 

да паў няе рэ ак цыя звы чай ных лю дзей, 

што праз блiз кую па гро зу ра зы шлi ся 

ўшчэнт, — кра мы аб ра ба ва лi, у за-

кры тыя ўжо ка вяр нi за бра лi ся, за па ёк 

па бi лi ся. Ву лi цы за поў нi лi ся смец цем, 

пра дук ты ста лi не да ступ ныя, жы ха-

ры га ра доў «стра цi лi» вяс ну, ле та, а 

ча сам i сум лен не i так да лей. Рас паў-

сю джан не хва ро бы ста ла на го дай на 

цал кам рэа лiс тыч най асно ве ства рыць 

на па ло ву апа ка лiп тыч ны свет, i ён вы-

гля дае праў дзi вым.

Так, вi рус у «За ра жэн нi» — на па-

трэ бу вi до вiшч нас цi i дра ма тыч нас цi 

да во лi кры ва жэр ная i бес кант роль ная 

з'я ва, пра COVID-19 не ча га на столь кi 

ж кар ды наль на га зняць бы ло б нель га, 

i дзя куй бо гу. Але, тым не менш, на ват 

ка лi сён няш няя сi ту а цыя па на сы ча-

нас цi не да цяг вае да сi ту а цыi ў кар цi не 

Со дэр бер га, па мiж iмi шмат агуль на га. 

Аб гэ тае агуль нае — ак цэн ты на до-

ты ках, «шпi та лi» ў спар тыўных за лах, 

аб мер ка ван не за крыц ця школ i хто бу-

дзе ся дзець з дзець мi — ты ўвесь час 

спа ты ка еш ся.

«За ра жэн не», як i сён няш няя рэ аль-

насць, па каз вае тон кую мя жу па мiж 

цы вi лi за ва нас цю i не цы вi лi за ва нас цю, 

а ў ад люст ра ва нае вар' яц тва ўкрап-

ляе адэ кват ных, вы са ка род ных i на-

ват са ма ах вяр ных лю дзей. Не каль кi 

раў на праў ных ге ро яў — на iх рэ жы сёр 

зра бiў ак цэнт i за пра сiў на ро лi ў тым 

лi ку зга да ных ужо вя до мых ак цё раў — 

па каз ва юць, на коль кi ад роз ныя ты пы 

па во дзiн пра яў ля юць ся бе ў кры тыч най 

сi ту а цыi. Мы неш та па доб нае, толь кi 

ўва соб ле нае ўжо ў ты ся чах га ла соў, 

ба чым i сён ня — вось так са ма пры чы-

на, ча му «За ра жэн не» вы гля дае прад-

ба чан нем, няхай i не скла да ным.

У Со дэр бер га па за ко нах па пу ляр-

на га кi но ўсё кан ча ец ца ад нос на доб-

ра — хэ пi-энд ува саб ля ец ца ў над зеi, 

якую дае старт про да жу вак цы ны. 

Гэ та так са ма пе ра клi ка ец ца з рэ аль-

нас цю — ця пер трэ ба знай сцi прад ка-

заль на-фан тас тыч ны фiльм аб тым, 

што ад бы ва ец ца ў све це ўжо пас ля 

пан дэ мii.

Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

ЗА РА ЗIЦ ЦА I ЗА БЫЦ ЦА
Раз вiц цё па дзей праз COVID-19 ужо па ка за на ў кi но

ПЛА ТОН:

«У сва iх бя до тах лю дзi схiль ныя вi на ва-

цiць лёс, ба гоў i ўсё што за ўгод на, але 

толь кi не са мiх ся бе».


