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23 кастрычніка 2019 года.

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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

16 24 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Зінаіды, Льва, Піліпа.

К. Марты, Антона, 
Марціна, Рафаіла.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.54 17.53 9.59

Вi цебск — 7.46 17.40 9.54

Ма гi лёў — 7.44 17.43 9.59

Го мель — 7.37 17.44 10.07

Гродна — 8.08 18.09 10.01

Брэст — 8.05 18.13 10.08

Месяц
Апошняя квадра 

21 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Стук ну ла ся ме зен цам 

на на зе аб ра ды я тар.

Ча му ўсё, што мы лю-

бім, пры чы няе нам боль?

Дзве сяб роў кі:

— Мне хут ка 30 га доў, а я 

ўсё яшчэ не за му жам.

— Так, ка мусь ці моц на 

па шан ца ва ла.

Я пе ра стаў гля дзець тэ-

ле ві зар пяць га доў та му, 

ка лі пульт ад яго зва ліў ся 

за ка на пу. Ад туль яшчэ ні-

хто не вяр таў ся.

— Ска жы, што ты хо чаш, 

каб та бе па да ры лі на дзень 

на ра джэн ня?

— Ве ла сі пед!

— Вось ба чы це, у вас зу-

сім нар маль нае дзі ця...

— Я на ім бу ду ез дзіць, 

каб па мен шыць вы кід вуг ля-

кіс ла га га зу ў ат мас фе ру.
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24 КАСТ РЫЧ НІ КА

1795 год — ад быў ся трэ ці па дзел 

Рэ чы Па спа лі тай. Згод на з 

Пе цяр бург скай кан вен цы яй, да Ра сій скай 

ім пе рыі да лу ча ла ся за ход няя част ка Бе-

ла ру сі, част ка Літ вы (да го ра да Коў на) і 

Кур лян дыі. Паўд нё ва-за ход няя част ка Бе-

рас цей ска га ва я вод ства ады хо дзі ла да Аў стрыі, паў ноч на-

за ход няя част ка Гро дзен шчы ны — да Пру сіі.

1914 год — у По лац ку ад крыў ся ма га зін бе ла рус-

кай кні гі (за сна ва ла паэ тэ са К. Буй ло).

1921 год — на ра дзі ла ся (го рад 

Верх ня дзвінск Ві цеб скай 

воб лас ці) На дзея Вік та раў на Тра ян, Ге-

рой Са вец ка га Са ю за (1943), кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук. З па чат ку Вя лі кай 

Ай чын най вай ны на пад поль най ра бо-

це ў Сма ля ві чах, ад на са ства раль ні каў 

пад поль най кам са моль скай ар га ні за-

цыі, за тым раз вед чы ца пар ты зан скай 

бры га ды «Дзядзь кі Ко лі». Удзель ні ца 

(ра зам з А. Ма за нік, М. Осі па вай) пад-

рых тоў кі за бой ства ге не раль на га ка мі са ра Бе ла ру сі гаў-

ляй та ра В. Ку бэ ў ве рас ні 1943-га. Пас ля вай ны бы ла на 

вы клад чыц кай ра бо це. Па мер ла ў 2011 го дзе.

1923 год — вый шаў пер шы ну мар лі та ра тур на-

мас тац ка га і гра мад ска-па лі тыч на га ча со-

пі са «Ма лад няк» (вы да ваў ся да жніў ня 1932 го да). У роз-

ны час ча со піс рэ да га ва лі А. Алек санд ро віч, А. Воль ны, 

А. Ду дар, А. Мар коў ка, М. Ча рот.

1929 год — у Мін ску ство ра ны Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны цэнт раль ны тэ атр ра бо чай мо ла дзі 

(Бе ла рус кі ТРАМ, іс на ваў да 1937 го да).

1886 год — на ра дзіў ся Ры гор 

Кан стан ці на віч Ар джа ні кі-

дзэ (Сяр го), адзін з най буй ней шых кі-

раў ні коў ВКП(б) і са вец кай дзяр жа вы. 

З 1930 го да стар шы ня ВСНГ, а за тым — 

нар кам цяж кай пра мыс ло вас ці. Ад зна ча-

юць, што на гэ тай па са дзе Ар джа ні кі дзэ не пад трым лі ваў 

курс на ма са выя рэ прэ сіі. У 1936 го дзе быў арыш та ва ны

яго ста рэй шы брат Ар джа ні кі дзэ Па вел. «Уліч ва ю чы ха-

рак тар Ар джа ні кі дзэ і яго асаб лі вае стаў лен не да сям'і 

і сяб роў, гэ та быў вель мі моц ны ўдар», — ад зна чае гіс-

то рык Алег Хляў нюк. Пры чым вест ку пра арышт бра-

та Ар джа ні кі дзэ атры маў у Кіс ла вод ску ў дзень свай го 

50-год дзя. Па мёр 18 лю та га 1937 го да, за пяць дзён да 

сум на вя до ма га лю таў ска-са ка віц ка га пле ну ма ЦК 1937 

го да. Афі цый на аб ве шча ная пры чы на смер ці — ін фаркт. 

Па вод ле не афі цый най вер сіі, у тым лі ку і са слоў жон кі, — 

за стрэ ліў ся.

1911 год — на ра дзіў ся Ар кадзь Іса ка віч Рай кін, 

са вец кі ак цёр і рэ жы сёр, на род ны ар тыст 

СССР. Яго мі ні я цю ры і спек так лі вы зна ча лі ся са ты рыч най 

васт ры нёй, асаб лі ва ў па раў на нні з ін шы мі ар тыс та мі эст-

ра ды та го ча су, але ў той жа час заў сё ды бы лі ка рэкт ныя 

і ін тэ лі гент ныя. Па мёр у 1987 го дзе.

— Усё, хо піць! 
Я так са ма 
на поў дзень 
па ля цеў!

У не іг ра вой част цы Мінск ага між-

на род на га кі на фес ты ва лю раз-

бя га юц ца во чы — прэ тэн дэнт на 

прэ мію «Ос кар» «Кра і на мё ду» з 

Паў ноч най Ма ке до ніі, не ча ка ная 

гіс то рыя ка хан ня з Іра на «Дом 

для ця бе» ці на шу ме лыя «Свед кі 

Пу ці на» Ві та ля Ман ска га па тра бу-

юць не пра хо дзіць мі ма. 

Але з усёй стра ка тас ці па за кон курс-

най пра гра мы да ку мен таль ных філь маў 

«Ліс та па да», дзе і лаў рэ а ты фес ты ва-

ляў, і дзіў ныя фор мы, і кі но пра кі но, мы 

вы бра лі тры ра бо ты, якія па гля дзе лі са-

мі і хо чам зра біць на іх асаб лі вы ак цэнт. 

Дзве кар ці ны ві да воч ныя, за тое трэ цяя 

вы сту пае як каш тоў ная фес ты валь ная 

зна ход ка, хоць за ёй і не ста яць гуч ныя 

ім ёны ства раль ні каў.

Рэд кі фільм Сяр гея Лаз ні цы — рэ-

жы сё ра, што на ра дзіў ся ў Бе ла ру сі, 

вы рас ва Укра і не, а ця пер дэ ман струе 

сваё кі но на га лоў ных кі на фес ты ва-

лях све ту, — не па каз ва ец ца ў Мін ску. 

З апош ня га — да ку мен таль ныя «Пра-

цэс» і «Дзень пе ра мо гі», пе рад імі — не-

вы нос ная «Па кор лі вая», яшчэ ра ней — 

чор на-бе лы «Аў стэр ліц». Хі ба што 

«Дан бас» пра пус ці лі, хоць ён і пры нёс 

аў та ру ўзна га ро ду «Най леп шы рэ жы-

сёр» у «Асаб лі вым по гля дзе Кан ска га 

кі на фес ты ва лю».

У пра гра му чар го ва га «Ліс та па да» 

тра пі ла но вая ра бо та Сяр гея Лаз ні цы 

«Дзяр жаў нае па ха ван не», прэм' е ра 

якой толь кі-толь кі прай шла ў Ве не-

цы і. Гэ та ман таж ны, як бы бес ста-

рон ні, зроб ле ны з кі ла мет раў хро ні кі 

фільм пра па ха ван не Іо сі фа Ста лі-

на. «Пра ва дыр на ро даў» па мёр — 

гуч на га ва ры це лі за сму ча ным го ла сам 

рас каз ва юць пра хва ро бу і смерць, вы-

маў ля юць па фас ныя сло вы, збі ра юць 

ва кол ся бе прад стаў ні коў роз ных на-

цый. Га ра ды са юз ных рэс пуб лік рых-

ту юц ца да жа лоб ных ме ра пры ем стваў, 

лю дзі агулам ідуць мі ма тру ны і вы ці-

ра юць слё зы, пра па ган да ўсё кры чыць 

пра не вы нос ную стра ту Са вец ка га Са-

ю за — а на фо не шэ ра га ко ле ру, як 

зна кі пра лі тай кры ві міль ё наў, але юць 

гваз дзі кі.

«Дзяр жаў нае па ха ван не», ня гле дзя-

чы на сваю ма тэ ма тыч ную хра на ла-

гіч насць і ха лод нае му зыч нае су пра-

ва джэн не, абя цае са мую скла да ную 

кам бі на цыю па чуц цяў: сыг рае на ша 

цвя ро зая да свед ча насць пра ГУ ЛАГ, 

дэ парт ацыі, рэ па тры ян таў, го лад, хо-

лад ста лін скай эпо хі па якіх, вы ўба чы-

це, пла чуць сот ні лю дзей...

За жы вым кла сі кам ра сій ска га да ку-

мен таль на га кі но Вік та рам Ка са коў скім 

замацаваўся тэх на ла гіч ны па саж: не як 

ён вы ра шыў ства рыць пер шы фільм у 

фар ма це 96 кад раў у секунду і па ка заць 

яго на Ве не цы ян скім кі на фес ты ва лі. 

І ства рыў — га лоў най дзе ю чай асо бай 

бес сю жэт най кар ці ны Аquаrеlа, аль бо 

«Аква рэль», якая ўклю ча на ў сек цыю 

«Ліс та па да» «Ар тстрым», ста ла ва да, і 

ат рак цы ён здаў ся апраў да ным. Адзі нае 

што — пра ек та раў, здоль ных па каз-

ваць кі но з та кі мі ам бі цы я мі, на све це 

не каль кі, і на ват на Ве не цы ян скім кі-

на фес ты ва лі ра бо та дэ ман стра ва ла ся 

ў фар ма це ўсё ж 48 кад раў у се кун ду, 

як бы са зніж кай на не ідэа льныя тэх-

на ло гіі.

Тым не менш вя лі кі эк ран і эк стрэ-

маль ная якасць вы явы ро бяць сваю 

спра ву — ва да, якая зды ма ла ся на 

рус кай поў на чы, у ЗША, Ве не су э ле, 

Мек сі цы, у роз ных пра явах, з роз ным 

ха рак та рам, не прад ка заль ная, аша-

лам ляль ная, над звы чай ная, па кі дае на 

сэр цы рва ныя ра ны. Усё па чы на ец ца 

з аў та ма бі ляў, якія на ва чах гле да ча 

пра валь ва юц ца праз не тры ва лы лёд 

Бай ка ла, што су пра ва джа ец ца ней кі мі 

дзе ян ня мі, ра бо тай МНС, дыя ло га мі, 

то-бок бач нас цю сю жэ та ў тра ды цый-

ным ра зу мен ні сло ва. Тым не менш 

сцэ ны мя ня юц ца, дзе ян ня не бач на, ча-

ла ве чых слоў не чу ваць, але ад ліп нуць 

ад эк ра на не маг чы ма. Сты хія аглу шае: 

ад чу ва еш, на коль кі ты ма лень кі і без-

аба рон ны. Зда ец ца, што хва ля, якая 

па дае на эк ра не, за раз за хліс не ця бе —

і ўсё, да па ба чэн ня. І хай бы за хліс ну ла, 

на столь кі яна пры го жая.

На рэш це, не на столь кі ві да воч най, 

як тво ры сла ву тас цяў і прэ тэн дэн ты 

на «Ос кар», але усё ж на стой лі вай рэ-

ка мен да цы яй ста не са тка ная з про зы 

паэ зія філь ма «Чац вёр тае ка ра леў-

ства» Алек са Ло ры Сэр ко сы і Ада на 

Алі я гі. «Звяз да» ўжо згад ва ла кар ці ну 

ў кан тэкс це Кра каў ска га кі на фес ты ва-

лю, дзе стуж ка атры ма ла «Ся рэб ра ны 

рог» і прыз FІРRЕSСІ — між ін шым, на 

«Ліс та па дзе» фільм уклю ча ны ў сек-

цыю «Лаў рэ а ты фес ты ва ляў», дзе ма-

юц ца на ўва зе кі на фэс ты ў Іс па ніі, ЗША 

і Поль шчы.

Фільм зды маў ся ў Нью-Ёр ку ў су-

по лцы аў тсай да раў, якія зай ма юц ца 

сар ці роў кай смец ця. «Чац вёр тае ка ра-

леў ства» вар та па гля дзець ужо толь кі 

для та го, каб уба чыць, як го ры ад хо даў 

ста но вяц ца част кай ча роў най і на ват 

пры ваб най кам па зі цыі кад ра. У су по-

лцы — дра ма тыч ныя гіс то рыі, ня зграб-

ныя ру хі, смеш ныя сцэ ны і, з агуль на га, 

аме ры кан ская ма ра, што не збы ла ся.

Ге роі кар ці ны рас ка жуць пра свае 

не са лод кія дні, най гра юць ме ло дыі, па-

ка жуць ся бе ў ра бо це, а рэ жы сё ры ман-

та жом, уме лы мі ра кур са мі, тэ ат раль ны мі 

ўстаў ка мі зро бяць з гэ та га не пры гляд-

на га све ту і паў ся дзён нас ці са праўд ную 

прыт чу, і на ват паэ зію. Да ку мен таль ныя 

здым кі пе ра тва ры лі ся ў шмат уз роў не вае 

кан цэп ту аль нае вы каз ван не, поў нае як 

па цеш ных, так і ме лан ха ліч ных эпі зо даў, 

дзе жа дан ні асоб на га ча ла ве ка пе ра кры-

ва юц ца воб ра зам су час на га све ту, дзе 

смец це здоль нае хут ка за крыць не ба для 

кож най з мар.

Па ка зы да ку мен таль ных філь маў 

кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» бу дуць 

пра хо дзіць у кі на тэ ат ры Sіlvеr Sсrееn 

у Gаlіlео.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ПА ХА ВАН НЕ СТА ЛІ НА, 
АША ЛАМ ЛЯЛЬ НАЯ ВА ДА І ПАЭ ЗІЯ З ПРО ЗЫ

Не каль кі ча ка ных да ку мен таль ных філь маў з пра гра мы «Ліс та па да»

На эк ра нахНа эк ра нах


