
— Ча му на пра цу спаз-

ні лі ся?

— Жон цы за сня дан-

кам стаў рас каз ваць, 

Сяр гей Іва на віч, які вы 

доб ры, чу лы і спа гад лі-

вы на чаль нік, ды так за-

ха піў ся!

— Ча му ся род арыс та-

кра таў не пры ня та ра біць 

та ту і роў кі?

— А вы ба чы лі дзе-не-

будзь аэ ра гра фію на «Ролс-

Рой се»?..

У мя не ёсць нар маль ная 

вер сія па хо джан ня ча ла-

вец тва: бог жыў нар маль на 

адзін з ка та мі, по тым яму 

спат рэ бі ла ся па ля цець на 

ін шую пла не ту, і ён па-хут-

ка му на ля піў дур няў, якія бу-

дуць за ка та мі на гля даць.

— Да ра гі, а да вай на за-

вём сы на Ірак лій, а дач ку — 

Ва сі лі са?

— Ага, і бу дуць яны по-

тым дзядзь ка Іра і цёт ка 

Ва ся...

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Веры, Валяр'яна, 
Дзяніса, Харытона, Усціна.

К. Элізы, Эльвіры, Юстыны, 
Базыля, Валерыя, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.43 17.06

Вi цебск — 4.18 21.41 17.23

Ма гi лёў — 4.27 21.33 17.06

Го мель — 4.33 21.20 16.47

Гродна — 4.54 21.56 17.02

Брэст — 5.04 21.47 16.43

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рака.

1938 год — на ра дзіў ся 

Ге рой Бе ла ру сі, за-

слу жа ны ра бот нік пра мыс ло вас ці 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, га на ро вы гра-

ма дзя нін Мін скай воб лас ці Па вел 

Ма ры еў. З 1959 го да пра ца ваў на 

Бе лА Зе: га лоў ны ін жы нер, ды рэк тар, 

ге не раль ны ды рэк тар «Бе ла рус кага аў та ма біль нага за-

вода». З 2007-га — ды рэк тар на ву ко ва-тэх ніч на га цэнт ра 

«Аб' яд на ны ін сты тут ма шы на бу да ван ня НАН Бе ла ру сі». 

Аў тар на ву ко вых прац па даў га веч нас ці, тры ва лас ці і 

ме та ла ёміс тас ці буй на га ба рыт ных дэ та ляў і кан струк-

цый ма шын. Рас пра ца ваў і рэа лі за ваў у се рый най вы-

твор час ці но вую кан цэп цыю па вы шэн ня кан струк цый най 

роў на тры ва лас ці буй на га ба рыт ных дэ та ляў і звар ных 

кан струк цый кар' ер ных са ма зва лаў вя лі кай і асаб лі ва 

вя лі кай гру за па ды маль нас ці. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі (2011).

1948 
год — на ра дзіў ся спар тыў ны дзе яч, за слу-

жа ны трэ нер Бе ла ру сі Ана толь Усе нка.

1968 год — за сна ва на га на ро вае зван не «За слу-

жа ны ар хі тэк тар Бе ла рус кай ССР» (пры-

свой ва ла ся да кан ца 1991 го да).

1868 год — на ра дзіў ся аў стрый-

скі на ву ко вец, адзін з за-

сна валь ні каў іму на ло гіі, лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ міі па ме ды цы не Карл Ланд-

штэй нер. Ад крыў рэ зус-фак тар, да ка заў 

ін фек цый ную пры ро ду по лі ямі э лі ту.

1919 год — анг лій скія авія та ры Джон Уіль ям Эк лок 

і Ар тур Браўн па ча лі пер шы ў све це бес пе-

ра пын ны пе ра лёт над Ат лан тыч ным акі я нам.

1928 год — з'я віў ся на свет 

ле ген дар ны кі раў нік 

пар ты зан ска га ру ху ў Ла цін скай Аме-

ры цы, ге рой ку бін скай рэ ва лю цыі Эр-

нес та Чэ Ге ва ра (поў нае імя — Эр-

нес та Ра фа эль Ге ва ра дэ ла Сер на). 

Акра мя ла ці на а ме ры кан ска га кан-

ты нен та, дзей ні чаў так са ма ў Дэ ма-

кра тыч най Рэс пуб лі цы Кон га і ін шых 

кра і нах све ту (да ныя да гэ туль ма юць 

грыф сак рэт нас ці). Мя нуш ку Чэ вы ка рыс таў для та го, каб 

пад крэс ліць сваё ар ген цін скае па хо джан не. Вы кліч нік che 

з'яў ля ец ца рас паў сю джа ным зва ро там у Ар ген ці не.

1965 год — гру па «The Beatles» за пі са ла сваю 

ле ген дар ную пес ню «Yesterday».
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Гіс то рыя філь ма, як гэ та час-

та бы вае, ідзе на пе ра дзе са мо га 

філь ма. Кі ры ла Ся рэб ра ні ка ва, 

які пра ца ваў над кар ці най пра 

Цоя, На ву мен ку і сва бо ду, арыш-

та ва лі лі та раль на на зды мач най 

пля цоў цы. Рэ жы сё ра аб ві на-

ва ці лі ў кра дзя жы дзяр жаў ных 

срод каў, што вы клі кае су мнеў у 

гра мад скас ці. Па куль шмат лі кія 

куль тур ныя дзея чы вы сту па лі 

(і вы сту па юць) у пад трым ку свай-

го ка ле гі, апош нія сцэ ны «Ле та» 

зды ма лі ся ўжо без рэ жы сё ра, а 

ман та жом Кі рыл Ся рэб ра ні каў зай маў-

ся, зна хо дзя чы ся пад хат нім арыш там.

Але ня гле дзя чы на арышт і доў гі 

след чы пра цэс, кар ці на з'я ві ла ся ў 

кон кур се Кан ска га кі на фес ты ва лю, 

вый шла ў су свет ны пра кат і рас ка за ла 

не пра за кры тую пра сто ру ня зруч на га 

Са вец ка га Са ю за, хоць гэ ты фон тут 

вель мі кі не ма та гра фіч на, але пры сут-

ні чае, а пра ка хан не і сму так, ве ліч і 

та лент і на ват больш за тое — пра 

роў на вя лі касць за ход нім іда лам.

Усё па чы на ец ца са зна ём ства Цоя, 

сту дэн та ПТВ са спе цы яль нас ці «разь-

бяр па дрэ ве», з Мак сам На ву мен кам 

на пляж най рок-ту соў цы. Вік тар пры хо-

дзіць з гі та рай, вы кон вае пес ню «Лай-

дак», атрым лі вае па хва лу Мак са і за во-

дзіць сяб роў ства з сям' ёй На ву мен каў.

Вель мі да лі кат на «Ле та» рас каз вае 

пра пла та ніч нае ка хан не па між Цо ем 

і На тал ляй, вы са ка род ную да па мо гу 

Мак са па чат коў цу ў рок-све це Вік та ру 

і пра ста ту бу ду чай куль та вай пер со ны. 

На рэш це, пра па ла ю чыя сэр цы, бун-

ты, пра гу сва бо ды, учын кі на су пе рак 

і ме ця жы, якіх «ні ко лі не бы ло». Увесь 

фільм дзе ліц ца на рэ аль насць, дзе на 

фо не бы та вой не ўлад ка ва нас ці, аб-

ме жа ван няў і чор на-бе лых ко ле раў 

ча ла век за ста ец ца вя лі кім, і на эпі зо-

ды, што пе ра да юць ла тэнт ны дух ча су, 

але якіх ні ко лі не бы ло. Ра зы гра ныя 

клі пы, ані ма цый ныя ка ля ро выя ўстаў кі 

з пе ра кла да мі пе сень, пер са наж Скеп-

тык, які гля дзіць у ка ме ру і па ве дам-

ляе, якую кам па зі цыю гля дач толь кі 

што пра слу хаў, дзіў на су сед ні ча юць з 

асноў ным на ра ты вам, але так са ма пе-

ра да юць не ка то рае бун тар ства і не жа-

дан не пад па рад коў вац ца пра ві лам.

У вы ні ку ўсё, што аказ ва ец ца за 

ме жа мі ні бы та цэнт раль най лі ніі — лю-

боў на га тры кут ні ка, ка жа пра му зы ку, 

час і яго сму так і ства рае пе ра кліч ку з 

сю жэ там — праз ны ю чае шка да ван не 

аб ня здзейс не ным. Не, вон ка ва «Ле-

та» са праў ды ды на міч нае, гул лі вае і 

«аль тэр на тыў нае». Але ту соў кі ў ка му-

наль най ква тэ ры, скач кі це раз вог ні-

шча на пля жы, сме лыя пры чос кі, та нец 

Ліі Ахе джа ка вай, аб ве ша ная плас цін-

ка мі сця на зда юц ца ней кім ан то ні мам 

рэ аль нас ці, ады хо дам ад яе.

А ў рэ аль нас ці — ка хан не, якое так і 

не зда ры ла ся, але абяр ну ла ся маўк лі-

вай пры хіль нас цю; пе ра рва нае жыц цё 

ку мі раў, што ў філь ме не па каз ва ец ца, 

але ма ец ца на ўва зе; зна хо джан не ў 

чор на-бе лым Са вец кім Са ю зе, які так 

і не пра па на ваў рок-му зы кам неш та 

апроч ту гі аб не вя до мым.

Трэ ба ска заць, Кі рыл Ся рэб ра ні каў, 

ня гле дзя чы на тое, што праў да па доб-

насць сцэ на рыя моц ным сло вам рас-

кры ты ка ваў Ба рыс Гра бен шчы коў і не 

толь кі ён, ства рыў га лоў нае, што трэ-

ба гэ та му філь му, — на строй, пры чым 

усё па глы наль ны. Да рэ чы ён вы ка рыс-

таў зна кі і ад сыл кі. На ро лю са ліс та 

«Заа пар ка» за пра сіў са ліс та су час-

на га гур та «Звя ры» Ра ма на Бі лы ка. 

Вік та ра Цоя з яго ка рэй скі мі ка ра ня мі 

іг рае ка рэй скі ак цёр Тэа Ю. 

А як хвац ка ў ад ной сцэ не 

Цой б'ец ца з на па да ючы мі, 

бо вя до ма, што ў жыц ці ён 

пе рай маў Бру са Лі. Не вя лі-

кая, але шмат знач ная ро ля 

Аляк санд ра Ба шы ра ва з яго 

сло ва мі «вы спя ва е це ва ро-

жыя пес ні» ад сы лае да яго ж 

ро ляў у «Іг ле» і «Асе».

Бяз мер на доб рыя ў гэ тым 

філь ме Дэ від Боўі, Ігі Поп і 

ін шыя — на рэш це, за ход няя 

му зы ка ў Са вец кім Са ю зе 

па каз ва ец ца не як неш та 

чу жа род нае і ледзь да ступ нае, а як 

на ту раль ная част ка жыц ця і куль тур-

на га кан тэкс ту. Па гля дзець хоць бы 

на вы ве ша ныя на сця не плас цін кі — у 

рэ ча іс нас ці яны бы лі за над та да ра гі мі, 

каб бяз бо яз на вы стаў ляць іх, але Ся-

рэб ра ні ка ву не трэ ба ства раць куль ты 

і ак цэн та ваць ува гу на скла да нас цях 

за кры тай са вец кай сіс тэ мы. Яму па-

трэ бен фон, на якім гля дач уба чыць 

рус кі рок роў на вя лі кім. Ве ліч На ву-

мен кі, акра мя ін ша га, у тым, што ён 

пад трым лі вае па чат коў ца Цоя, ня гле-

 дзя чы на яго пра гул кі з На тал ляй. Ве-

ліч Цоя су мне ваў не вы клі кае.

Фільм і сам па са бе ака заў ся сім ва-

ліч ным. Сю жэт, дзе пра свае пра вы за-

яў ляе ан дэг раў нднае мас тац тва, а пес-

ню «Дрэнь» Макс На ву мен ка спя вае 

з да зво лу і пад на гля дам пар тый ных 

функ цы я не раў, не па срэд на ад сы лае 

да сён няш ня га дня, дзе зна кі кант ро лю 

вы яў ля юц ца ўжо ў ад рас ад на го з са-

мых вя до мых ра сій скіх тэ ат раль ных і кі-

на рэ жы сё раў Кі ры ла Ся рэб ра ні ка ва.

Цой за вяр шыў фільм пес няй «Дрэ-

ва», чор на-бе лае са вец кае «ле та» 

скон чы ла ся, а ту га аб тым, што не 

збы ло ся, — за ста ла ся.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



На эк ра нахНа эк ра нах  

«Вась мі клас ні ца», «Дрэ ва», «Алю мі ні е выя агур кі» — пес ні Вік та ра 

Цоя, а так са ма Мак са На ву мен кі з гур том «Заа парк», Лу Ры да, Дэ ві да 

Боўі, Ігі По па за гу ча лі ў на шу ме лым філь ме Кі ры ла Ся рэб ра ні ка ва 

«Ле та» і на да лі вы са ка род нас ці чор на-бе ла му Са вец ка му Са ю зу праз 

ве лі чы ню, пры га жосць і ме лан хо лію. На фо не 1980-х, Ле нін гра да 

і сты лай ка му нал кі тут ра зы гра ла ся пя шчот ная гіс то рыя пра 

лю боў ны тры кут нік Цой — Макс На ву мен ка — яго жон ка На тал ля, 

а са ма кар ці на пры бы ла ў мін скія кі на тэ ат ры амаль ад ра зу пас ля 

гуч на га па ка зу на Кан скім кі на фес ты ва лі.

СКОН ЧЫЦ ЦА ЛЕ ТА
Апош нім ча сам толь кі і га вор кі, што пра Ся рэб ра ні ка ва


