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1869 год — на ра дзіў ся Ка зі мір 
Стаб роў скі, мас так, пе да гог. 

Твор часць звя за на з мас тац кім жыц цём 
Бе ла ру сі, Поль шчы, Ра сіі. У 1887—1894 
га дах ву чыў ся ў Пе цяр бург скай ака дэ міі 
мас тац тваў. Пас ля 1894-га жыў і пра ца ваў 
на Гро дзен шчы не. Удзель ні чаў у мас тац кіх 

вы стаў ках у Пе цяр бур гу, Па ры жы, Мюн хе не, Ве не цыі. 
За сна валь нік і кі раў нік (1904—1909) Шко лы пры го жых 
мас тац тваў у Вар ша ве. Ства рыў кам па зі цыі фан тас тыч-
на-сім ва ліч на га ха рак та ру, пей за жы, парт рэ ты ў сты лі 
ма дэрн. Па мёр у 1929 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Ва сі ле віч Зі мя-
нін, пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч, Ге рой 

Са  цыя ліс тыч най Пра цы (1974). У 1939-м скон чыў 
Ма гі лёў скі пе да га гіч ны ін сты тут. У 1940—
1946 га дах пер шы сак ра тар ЦК ЛКСМБ. 
У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны адзін 
з ар га ні за та раў ан ты фа шысц ка га пад-
пол ля і пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі. 
У 1947—1953 га дах — сак ра тар, дру гі 
сак ра тар ЦК КПБ. З 1953 го да ў Мі ніс тэр-
стве за меж ных спраў СССР, над звы чай-
ны і паў на моц ны па сол СССР у В'ет на ме, 
Чэ ха сла ва кіі. З 1965-га га лоў ны рэ дак тар 
га зе ты «Пра вда», з 1966-га стар шы ня праў лен ня Са ю-
за жур на ліс таў СССР. У 1976—1987 га дах сак ра тар ЦК 
КПСС. Па мёр у 1995 го дзе.

1914 год — у Мін ску ад кры ты на стаў ніц кі ін сты тут 
(у 1919-м пе ра ўтво ра ны ў Бе ла рус кі пе да га-

гіч ны ін сты тут; з 1993-га Бе ла рус кі пе да га гіч ны ўні вер сі тэт, 
з 1996-га но сіць імя Мак сі ма Тан ка).

1959 год — на ра дзіў ся Ігар Ана то ле віч Май стрэн-
ка, бе ла рус кі спарт смен (ака дэ міч нае вес ла-

ван не), май стар спор ту СССР між на род на га кла са (1979). 
Брон за вы пры зёр Алім пій скіх гуль няў (1980) у скла дзе 
вась мёр кі. Чэм пі ён (1981), брон за вы пры зёр (1979) чэм-
пі я на таў све ту ў скла дзе вась мёр кі.

1694 год — на ра дзіў ся Валь-
тэр (Фран суа-Ма ры Аруэ), 

фран цуз скі пісь мен нік, гіс то рык і фі ло-
саф-асвет нік, за меж ны га на ро вы член 
Пе цяр бург скай ака дэ міі на вук. Аў тар 
прац «Ста год дзе Лю до ві ка XІV», «Во пыт 
пра но ра вы і дух на ро даў», паэ мы «Ар-

ле ан ская ня він ні ца». Па мёр у 1778 го дзе.

1783 год — упер шы ню ў па вет ра пад ня ўся па вет-
ра ны шар бра тоў Ман галь ф'е з людзь мі на 

бор це. Пі я не ра мі па вет ра пла ван ня ста лі фі зік Жан Фран-
суа Пі латр дэ Разье і мар кіз Фран суа Ла рэн д'Ар ланд. Яны 
лё та лі над Па ры жам 25 хві лін, пад ня ўшы ся на вы шы ню 

915 мет раў і пра ля цеў шы 9 кі ла мет раў.

1902 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Анд рэ е віч Сус лаў, 

дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч, двой чы Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы. 35 га доў (з 1947 па 1982 га ды) 

быў сак ра та ром ЦК КПСС, больш за па ло ву гэ та га тэр мі ну 

ад каз ваў за ідэа ло гію. Па мёр у 1982 го дзе.

1965 — на ра дзі ла ся Б'ёрк (Б'ёрк Гуд мунд сдо цір), 

іс ланд ская спя вач ка, кі на акт ры са. Сваю 

пер шую плас цін ку яна за пі са ла ва ўзрос це 11 га доў. Пас-
ля ўва хо дзі ла ў склад гур тоў Theyr і KUKL (апош ні змя ніў 
наз ву на The Sugarcubes і да біў ся су свет най вя до мас ці 
шмат у чым дзя ку ю чы сва ёй ва ка ліст цы). З 1993 го да 
Б'ёрк вы сту пае соль на, і кож ны яе но вы аль бом ро біц ца 
па дзе яй у све це му зы кі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Міхаіла, 
Рафаіла.

К. Марыі, Рэгіны, 
Альберта, Кандрата, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.47 17.03 8.16

Вi цебск — 8.43 16.46 8.03

Ма гi лёў — 8.37 16.53 8.16

Го мель — 8.27 16.56 8.29

Гродна — 9.01 17.19 8.18

Брэст — 8.55 17.27 8.32

Месяц
Апошняя квадра 

20 лістапада.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Муж па пра кае мя не, 

што я ка ту га тую час цей, 

чым яму.

Я вось ду маю, пры зна-

вац ца ці не, што я га тую 

толь кі ка ту, а ён прос та 

да ядае?..

— Як да ве дац ца, ядо мыя 

гры бы ці не?

— Па бу дзіль ні ку.

— Гэ та як?

— Па вя чэ раў гры ба мі, 

ка лі па чуў ра ні цай зва нок 

бу дзіль ні ка — ядо мыя.

Лю бі мы жарт траў ма-

то ла гаў: не та кі страш ны 

пе ра лом ру кі, як пы тан ні 

сяб роў і зна ё мых на конт 

зо ла та і брыль ян таў.

— Да ра гі, я сён ня ўся на 

нер вах, не пы тай ся ча му.

— Доб ра.

— Вось та бе заў сё ды бы-

ло ўсё роў на!

Пра пі са лі стро гую ды е-

ту і не нер ва вац ца.

Як мож на не нер ва вац-

ца на стро гай ды е це?!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У кі на пра ка це знай шоў ся 

чар го вы жыц це сцвяр джаль-

ны сю жэт аб тым, як не маг-

чы мае мо жа стаць маг чы-

мым, — фільм «Ford су праць 

Ferrarі» Джэй мса Мэн гал да. 

Скла да на прай сці мі ма, та му 

што тут пры го жыя ма шы ны, 

гон кі і Крыс ці ян Бэйл, а ён 

Бэт ман. Кар ці на за сна ва на 

на рэ аль най гіс то рыі пос пе-

ху і па каз вае пра фе сі я на лаў 

сва ёй спра вы на фо не вя лі-

кіх кар па ра цый — на коль кі 

гэ та роз ныя све ты і мэ ты 

і на коль кі са праўд ныя ге-

роі шы рэй шыя за ўлад ных 

лю дзей з іх прос тай ма ты-

ва цы яй. Фільм вя дзе праз 

вя лі кія ка бі не ты ды рэк та-

раў і га ра жы ін жы не раў, каб 

рас ка заць, як ажыц ця ві ла ся 

дзёрз кая за ду ма кам па ніі 

Ford пе ра ўзы сці на фран-

цуз скіх гон ках у Ле-Ма не іх 

ня змен на га лі да ра Ferrarі.

Праў да, «дзёрз кая за-

ду ма» — вы раз хут чэй для 

ана та цыі, але яго ра ман тыч-

ны арэ ол бляк не, ка лі аказ-

ва ец ца, што жа дан не абы-

граць італь ян ска га ка ле гу, 

згод на з сю жэ там, уз нік ла 

ў ды рэк та ра кам па ніі Ford 

з-за аса біс тай крыў ды. (Як 

мож на прад ба чыць, са тыс-

фак цыя на ды дзе).

Тым не менш ра ман ты-

кі ў «Ford су праць Ferrarі» 

ўсё роў на ха пае. Увесь 

фільм бу ду ец ца з пунк ту 

гле джан ня та кой га лі вуд-

скай кі нош нас ці — ры зы ка, 

сан ты мен ты, па фас; ду маю, 

па ўзроў ні эфект нас ці сцэ-

ны і філь тра ва лі ся, а гле да-

чу толь кі гэ та і трэ ба. Але 

ёсць тут неш та ба га цей шае 

за ку раж го нак і заў зен не за 

Бэт ма на. Ёсць пад вод ка пад 

тое, як та лен ты, ня важ на ў 

чым, ро бяць цу ды, а ўлад-

ныя лю дзі хо чуць гэ тыя цу ды 

вы ка рыс таць, ад рэ да га ваць 

і пад ла дзіць пад ся бе. І ка лі 

са сту піць, мож на не па спець 

ады грац ца.

Га лоў ныя ге роі — бы лы 

гон шчык Кэ рал Шэл бі, які 

не мо жа га няць з-за ры зы кі 

спы нен ня сэр ца, і ак ту аль-

ны гон шчык — за паль чы вы, 

са бе на ўме Кен Майлз. Усе 

пер са на жы рэ аль ныя, толь кі 

з га лі вуд скім на лё там, ге ро яў 

сыг ра лі Мэт Дэй ман і Крыс-

ці ян Бэйл. У пэў ны мо мант 

ды рэк та ру Ford спат рэ бі ла ся 

тэр мі но ва ства рыць го нач ны 

аў та ма біль пад мар кай сва-

ёй кам па ніі і пе ра маг чы на 

ім на прэ стыж ных гон ках у 

Ле-Ма не. Прад стаў нік кам-

па ніі звяр та ец ца да Шэл бі, 

і той на бі рае для вы ка нан ня 

ам біцый най за да чы ка ман ду, 

ку ды ў пер шую чар гу ча кае 

Ке на Май лза. З Ке нам Май-

лзам усё не так прос та: ён 

асаб лі вы, ня прос ты ў ста сун-

ках і не па да ба ец ца ад на му 

з топ-ме не джа раў Ford, та-

му на пра ця гу філь ма яго та-

лент, ска жам так, ад чу ваць 

ма шы ну бу дзе рэ гу ляр на 

па пі рац ца.

Фільм уво гу ле ро біць 

стаў ку на гэ та га пер са на жа. 

У яго аба вяз ко ва па ві нен 

быць кан флікт з на ва коль-

ным све там, і ён ёсць, бо 

Кен да зва ляе са бе дзёрз-

касць і быц цам бы не па ды-

хо дзіць пад пры дат ны для 

мар ке тын гу воб раз гон шчы-

ка Ford. У яго па він на быць 

сям'я, праз якую гля дач бу-

дзе пе ра жы ваць за ге роя, і 

яна ёсць і ўвесь час пы та-

ец ца пра тар ма зы (у Шэл бі 

сям'і аль бо ня ма, аль бо мы 

яе не ба чым, ён так са ма вы-

сту пае як лін за, праз якую 

мы гля дзім на Май лза). У яго 

па він на быць «не па руш нае» 

мі ну лае, і гэ та сал дац кія да-

ро гі Дру гой су свет най вай-

ны. У яго па він ны быць за-

пал і го нар, і яны так са ма ў 

Май лза ёсць.

Цу доў на ў кар ці не паэ-

ты зу ец ца сфе ра ме ха ні кі, 

да якой мы пры звы ча і лі ся 

ста віц ца як да прос тых ліч-

баў, маў ляў, гэ та па трэб на, 

але сум на. Па-пер шае, апа-

вя дан не за каль цоў ва ец ца ў 

кра наль ную цы та ту пра яз-

ду на ся мі ты ся чах аба ро таў 

том ным паў шэп там — усё 

ва кол зні кае, пра па дае аў-

та ма біль, за ста еш ся толь кі 

ты, што ня сеш ся ў пра сто ры 

і ча се, і та ды ты за да еш са бе 

пы тан не, хто ты та кі. Па-дру-

гое, мы з шы ро ка рас кры-

ты мі ва чы ма со чым за ства-

рэн нем го нач най ма шы ны 

і ра зу ме ем, што гэ та па хо-

дзіць з ней кай над звы чай най 

сфе ры, та кой жа, як му зы на 

Ге лі ко не аль бо тай на ства-

рэн ня шэ дэў ра му зы кі. І га-

лоў нае: су пя рэч лі вая асо ба 

Май лза, які не па ды хо дзіць 

пад ча кан ні і азна чэн ні, яс на 

дае зра зу мець, што та лент, у 

ме ха ні цы так са ма, вы ра шае 

ўсё — і тое, што мож на ку-

піць, і тое, што нель га.

І пры го жыя ма шы ны, і 

гон кі ў філь ме, ка неш не, 

ёсць, але ча каць «Фар са жу» 

не вар та. Па куль не маг чы-

мае па за мо ве кар па ра цыі 

ро біц ца маг чы мым, гэ тая ж 

кар па ра цыя пра яў ляе не-

пры го жае са ма дур ства. І мы 

ба чым, коль кі све таў мо жа 

ха вац ца ў тых, хто прос-

та ро біць сваю спра ву, і як 

ча сам скла да на ўлад ным 

лю дзям уціс нуц ца на ват у 

адзін. Аў та ма бі лі, ам бі цыі, 

Ford — быц цам бы толь кі 

на го да аль бо фон, каб пе-

ра даць ве лі чы ню ча ла ве ка, 

за слу гі яко га ха пі ла ро зу му 

аца ніць толь кі не ка то рым. 

У пры ват нас ці, ула даль ні-

ку Ferrarі, які ў рэш це рэшт 

прай граў.

Жыц це сцвяр джаль ная 

гіс то рыя апроч ін ша га не-

пры ха ва на пры зва ная па ка-

заць, як аме ры кан цы чар го-

вы раз пе ра маг лі: у 1940-х, 

маў ляў, дай шлі да Бер лі на, а 

ў 1960-х пе ра сяг ну лі «ма ка-

рош каў» на тра се ў Ле-Ма-

не. Але пры браць усё ліш-

няе — наз вы кам па ній, на-

цыі і кра і ны, — і за ста нец ца 

толь кі та лент Ке на Май лза. 

І Шэл бі.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

АМЕ РЫ КАН ЦЫ ЎСІХ ПЕ РА МО ГУЦЬ
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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».
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