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5 СНЕЖ НЯ

1894 год — на ра дзіў ся Якаў Кі ва-
віч Сыр кін, ву чо ны-фі зі кахі-

мік, ака дэ мік Ака дэ міі на вук СССР (1964). 
Ура джэ нец Мін ска. Аў тар на ву ко вых прац 
па хі міч най тэр ма ды на мі цы і кі не ты цы, 

кван та вай хі міі ар га ніч ных і не ар га ніч ных злу чэн няў. 
Лаў рэ ат Ста лін скай прэ міі (1943). Па мёр у 1974 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Куп рэ е віч Іг наць еў, 
адзін з кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на 

тэ ры то рыі Ві лей скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. З мая 1942 го да ў пар ты за нах: па літ рук уз во да, 
ка мі сар атра да; з лі пе ня 1943-га ка мі сар пар ты зан скай 
бры га ды «Спар так» Ві лей скай воб лас ці, якая ў сту дзе ні, 
кра са ві ку і маі 1944 го да раз гра мі ла ўма ца ва ныя ва ро жыя 
гар ні зо ны ў Ві дзах і Оп се, пус ці ла пад ад хон 21 эша лон, 
зні шчы ла 11 скла доў.

1914 год — на ра дзіў ся Ры гор 
Во сі па віч Ня хай, бе ла рус-

кі пісь мен нік. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 
«Маё па ка лен не», «Вя лі кі мой і ці хі акі ян», 
апо вес цяў «Ге роі не ад сту па юць», 
«Ту ман над стэ пам». Пі саў так са ма для 
дзя цей, пра ца ваў у га лі не пе ра кла ду. 
Па мёр у 1991 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Мі кі та віч Паў лаў, 
Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944). У 1940 го дзе 

скон чыў Крас на дар скае ва ен нае авія цый нае ву чы лі шча 
штур ма наў. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны на фрон це 

з 1941-га. Штур ман эс кад рыл лі стар шы лей тэ нант Паў-
лаў здзейс ніў 213 ба я вых вы ле таў на бам бар дзі роў ку 
аб' ек таў во ра га. Вы зна чыў ся 6 каст рыч ні ка 1943-га пры 
бам бар дзі роў цы чы гу нач най стан цыі Го мель, дзе зні шчыў 
больш за 50 ва ро жых ва го наў з гру зам, склад па лі ва. 
За гі нуў у гэ тым баі.

2014 год — у На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла-
ру сі ад крыў ся на ву ко ва-ме ды цын скі цэнтр 

«Кле тач ныя тэх на ло гіі».

1539 год — на ра дзіў ся Фа ўст 
Со цын, італь ян скі тэ о лаг, 

за сна валь нік ан ты тры ні тар на га ру ху са-
цы ні ян. Аў тар шмат лі кіх тво раў па ле міч-
на га і, га лоў ным чы нам, этыч на га ха рак-
та ру. Зы хо дзя чы з шэ ра гу пра тэ станц кіх 
све та по гляд ных прын цы паў, рас пра цоў-

ваў са ма стой ную кан цэп цыю, якая на дае асноў нае зна-

чэн не сва бо дзе ін ды ві ду аль най во лі і імк нен ню да вы-

са ка род най дзей нас ці. Лі чыў, што ў ча ла ве чым жыц ці 

вы ра шаль нае зна чэн не ма юць ма раль ныя прын цы пы, а 

не рэ лі гій ныя пе ра ка нан ні. Па мёр у 1604 го дзе.

1894 год — у Бер лі не ва ўра чыс тай аб ста ноў цы 

быў ад кры ты бу ды нак рэйх ста га, ство ра ны 

па пра ек це ар хі тэк та ра Паў ля Ва ло та.

1909 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Паў ла віч За до р-

наў, ра сій скі пісь мен нік. Аў тар гіс та рыч-

ных ра ма наў «Амур-ба цеч ка», «Да лё кі край», «Да акія -

на» і ін шых. Лаў рэ ат Ста лін скай прэ міі (1952). Па мёр 

у 1992 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Максіма, Міхаіла, 
Паўла, Пракопа, Пятра, 
Уладзіміра, Фёдара, 
Філімона, Якава.

К. Хрысціны, Генрыха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.10 16.50 7.40

Вi цебск — 9.07 16.32 7.25

Ма гi лёў — 9.00 16.40 7.40

Го мель — 8.49 16.44 7.55

Гродна — 9.24 17.06 7.42

Брэст — 9.17 17.15 7.58

Месяц
Першая квадра

4 снежня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
— Док тар, у мя не му зы ка 

ў га ла ве іг рае.

— І што?

— Я та кую не слу хаю.

Ста рыя рэ чы ў кан цы 

свай го жыц ця трап ля юць 

на да чу. Але пе рад гэ тым 

ёсць яшчэ чыс цец у вы гля-

дзе бал ко на.

Са ба ка, гас па дар яко га ра-
ні цай лю біць доў га па спаць, 
зра біў са бе дру гія клю чы.

Ра ман ты ка за кан чва ец-
ца і па чы на ец ца по быт, ка-
лі праз год пас ля вя сел ля з 
Па пя луш кай у за мку пры-
го жа га Прын ца раз да ец ца 
пер шае: «Тваю ма чы ху! 
Зноў ка ня па дра па ла?!»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На эк ра нахНа эк ра нах
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4 снежня 2019 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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

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

Пра гра ма Wаtсh Dосs 

Bеlаrus уклю чае ў ся бе ра бо ты 

апош ніх не каль кіх га доў, згод на 

з пры зна чэн нем фо ру ма як бы 

на тэ му пра воў ча ла ве ка, але 

без мен тар ства і ў шы ро кім ра-

зу мен ні па доб ных азна чэн няў. 

На прык лад, рых ту ец ца да па ка-

зу кар ці на «Су стрэ ча вы пуск ні-

коў» пра ва ка цый най швед скай 

рэ жы сёр кі Ан ны Одэл: пер шая 

част ка ра бо ты ўяў ляе са бой 

фан та зію пра тое, як бы прай-

шоў ве чар су стрэч, ка лі б Ан на, 

якую ту ды не за пра сі лі, усё ж на 

яго прый шла, а дру гая, ужо да ку мен-

таль ная, част ка ўяў ляе са бой па каз зня-

та га ма тэ ры я лу бы лым ад на школь ні кам 

і аб мер ка ван не праб ле мы бу лін гу.

Фільм «На цыя ад на го дзі ця ці» Ван 

На нфу і Лін Чжан, што сё ле та атры маў 

Гран-пры ў ка тэ го рыі да ку мен таль на га 

кі но на кі на фес ты ва лі «Сан дэнс», з'яў-

ля ец ца чар го вай рэ флек сі яй на па лі ты ку 

«ад на сям'я — ад но дзі ця» ў Кі таі. Кар ці-

на му сіць прос та рас ка заць, які мі траў-

ма мі для ча ла ве ка абяр ну ла ся штуч нае 

аб ме жа ван не на ра джаль нас ці з бо ку 

ўра ду: як жан чын пры му ша лі стэ ры лі-

за вац ца; як да мы тых, хто аслу хаў ся, 

зно сі лі; як лю дзі са мі па збаў ля лі ся не-

маў лят і тыя па кут лі ва па мі ра лі. На рэш-

це, фільм апа вя дае, што апроч ча ла ве-

чых драм па лі ты ка «ад на сям'я — ад но 

дзі ця» спра ва ка ва ла больш гла баль ныя 

з'я вы — сіс тэ му кант ра бан ды дзя цей і 

зме ны ў мен та лі тэ це кі тай цаў.

Ле таш няя поль ская кар ці на «Вы-

рас ла, па куль ты спа ла» Мар ці на 

Са ўтэ ра па каз вае пе ра хо ды з За ход-

няй Еў ро пы ва Ус ход нюю, з ба га та га 

на па дзеі па да рож жа ў вёс ку Аха ня-

ны з на сель ніц твам два нац цаць ча ла-

век. Ге ра і ню філь ма Ка ра лі ну Ор сік 

вы ха ва ла ба бу ля, у пэў ны мо мант яе 

за ўва жы лі прад стаў ні кі Бе ла рус кай 

му зыч най ака дэ міі, а паз ней за пра сі лі 

на ву чо бу ў Поль шчу. Дзяў чы на ста ла 

па да рож ні чаць па све це і вы сту паць 

на кан цэр тах, але кож ны раз яна вяр-

та ец ца да ба бу лі ў Аха ня ны.

Асаб лі вую ці ка васць вы клі кае пер-

шы на Wаtсh Dосs бе ла рус кі кон курс, 

ку ды ўвай шло пяць кар цін. У кон кур се 

ўдзель ні ча лі як зда быт кі мі ну лых га-

доў, так і све жыя ра бо ты. Ка рот ка мет-

раж ны «Под ых ба лот» Іга ра Чы шчэ ні з 

пя шчо таю па каз вае мяс ці ны і лю дзей 

у Бе ла ру сі, для якіх баг на ста ла част-

кай жыц ця і куль ту ры. Шэс це па фес-

ты ва лях пра цяг вае кай фо вая стуж ка 

«Стрып тыз і вай на» Анд рэя Ку ці лы, 

у цэнт ры якой дзя ду ля — пад пал коў-

нік у ад стаў цы і ўнук-стрып ты зёр, што 

жы вуць ра зам. Фільм зды маў ся ча ты-

ры га ды і праз гэ тае доў гае на зі ран не 

па ка заў бе ла рус кую су час насць, дзе 

спа лу ча юц ца два роз ныя све ты.

27 ліс та па да ў Мін ску ад бы ла ся 

прэм' е ра но вай кар ці ны зна най бе ла-

рус кай да ку мен та ліст кі Га лі ны Ада мо віч 

«Доб рых дзяў чы нак не б'юць» — дру гая 

маг чы масць яе ўба чыць з'яў ля ец ца на 

Wаtсh Dосs. Фільм пры све ча ны тэ ме 

хат ня га гвал ту і па каз вае ге ра інь, што 

прай шлі праз па та вую сі ту а цыю, му сі лі 

звяр нуц ца ў «Пры ту лак», аба ра ня лі сва-

іх крыў дзі це ляў. Над звы чай ак ту аль ная, 
яшчэ і праз дыс ку сію аб за ко не су праць 
хат ня га гвал ту, тэ ма мо жа стаць на фес-
ты ва лі най больш дыс ку сій най.

«Мес ца ка хан ня» Лю бо ві Зям цо вай 

за ся ро джа на на гру пе дзён на га 

зна хо джан ня лю дзей з ін ва лід-

нас цю і ўнут ра най пры га жос-

ці яе заў сёд ні каў. На рэш це, 

су пя рэч лі вую, але над звы чай 

ці ка вую фак ту ру ўтрым лі вае 

ў са бе стуж ка «Мая Гер ма-

нія» Аляк санд ра Сві шчан ко ва: 

ге рой філь ма ўсё жыц цё жы-

ве ў Бе ла ру сі, але з'яў ля ец ца 

на шчад кам эт ніч ных нем цаў і 

мае ня мец кі паш парт. Га лоў най 

вар тас цю кар ці ны ста но вяц ца 

яго раз ва гі, у якіх ся род ін ша га 

бач на ві да воч нае шка да ван не 

аб тым, што ён на ра дзіў ся не ў Гер ма-

ніі. Тры з пя ці прад стаў ле ных у кон кур-

се філь маў бу дуць ад зна ча ны пры за мі 

гля дац кіх сім па тый і ад па вед ны мі гра-

шо вы мі прэ мі я мі.

Бе ла рус кія ра бо ты прад стаў ле ны 

так са ма ў ін шых пра гра мах, а фес-

ты валь апроч кі но пра па нуе не каль кі 

ме ра пры ем стваў і ўдзел у пры зна чэн ні 

ан ты прэ міі «Wаtсh Dосs па ме ціў» за 

ан ты за слу гі ў га лі не пра воў ча ла ве ка. 

Пры мер ка ва ны мі да кі на па ка заў, на-

прык лад, ста нуць дыс ку сія «Гэ та ўся го 

толь кі дзе ці?» пра гвалт у шко ле аль-

бо аб мер ка ван не з бе ла рус кі мі фут ба-

ліст ка мі стуж кі «Хар тум па-за гуль нёй» 

пра су да нскіх жан чын, якія, ня гле дзя чы 

на за ба ро ну, іг ра юць у фут бол. Поў ны 

спіс па ка заў і ме ра пры ем стваў, а так-

са ма ін фар ма цыю пра тое, як пад тры-

маць бе ла рус кіх да ку мен та ліс таў і паў-

дзель ні чаць у пры зна чэн ні ан ты прэ міі, 

шу кай це на сай це wаtсhdосs.bу.

Цы ры мо нія за крыц ця з пад вя дзен нем 

вы ні каў ад бу дзец ца 13 снеж ня ў Ок16. 

Ар га ні за та рам фес ты ва лю вы сту пае 

гра мад ская ар га ні за цыя «Звя но».

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

УСЁ ПРА ЧА ЛА ВЕ КА
25 вы бра ных да ку мен таль ных філь маў па каз ва юць у Мін ску

Ужо з каст рыч ні ка гле да чы ў Брэс це, Грод не, Ві цеб ску і ін шых га ра-

дах гля дзе лі філь мы з пра гра мы бу ду ча га між на род на га кі на фес ты ва-

лю Wаtсh Dосs Bеlаrus, і вось на рэш це прый шоў час са мо га фо ру му. 

З сён няш ня га дня пад бор ка ня сум на га да ку мен таль на га кі но аб пра вах 

ча ла ве ка, што ўпер шы ню ўтрым лі вае ў са бе пра гра му бе ла рус кіх кар-

цін, па каз ва ец ца ў куль тур ных цэнт рах Ок16 і «Кор пус», а так са ма кі на-

тэ ат ры «Мір». Пра цэс над Але гам Сян цо вым, за кон «ад на го дзі ця ці» ў 

Кі таі, ба раць ба на цы я наль ных мен шас цяў су праць па лі цэй скіх у Нью-

Ёр ку — сё лет ні, ужо пя ты фес ты валь ста віць за да чу праз двац цаць пяць 

да ку мен таль ных філь маў па знаць ме жы сва бо ды і не сва бо ды.

Кадр з філь ма «Мая Гер ма нія».
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