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24 кастрычніка 2018 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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Поўня 24 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

25 КАСТ РЫЧ НІ КА

1128 год — у Лаў рэнць еў скім 

ле та пі се пры апі сан ні 

па дзей, вя до мых з «Апо вес ці мі ну лых 

га доў» пад 980 го дам, упер шы ню ўжы-

ва ец ца наз ва «По лац кая зям ля» (тэ ры-

то рыя ў ба сей не За ход няй Дзві ны, Бя-

рэ зі ны, Нё ма на; ува хо дзі ла ў Кі еў скую Русь, ме на ві та тут 

скла ла ся По лац кае княст ва).

1833 год — ды рэк тар ву чы лі шчаў Мін скай гу бер-

ні Г. М. Кут не віч па даў па пя чы це лю акру гі 

ра парт з прось бай аб пры няц ці Мі ніс тэр ствам на род най 

аду ка цыі ста ноў ча га ра шэн ня па пы тан ні ад крыц ця ў го-

ра дзе Мін ску пер шай пуб ліч най біб лі я тэ кі на ба зе ка бі не та 

пры кніж най кра ме бра тоў Кры ва шэ і ных.

1923 год — у Мін ску на бе ла рус кай мо ве 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. Ча рот, А. Воль ны, А. Ду дар, А. Мор каў ка.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ста рая Алеш ня 

Ра га чоў ска га ра ё на) Мі ко ла Грод неў, бе-

ла рус кі пісь мен нік. У 1953 го дзе скон чыў Го мель скі пе да-

га гіч ны ін сты тут. На стаў ні чаў, пра ца ваў у пе ры я дыч ным 

дру ку. Аў тар збор ні каў про зы «За баць коў скім па ро гам», 

«Цяж кае шчас це», «Вяс на бы ла...», мно гіх апо вес цяў, на-

ры саў, да ку мен таль най про зы, гу ма рыс тыч на га збор ні ка 

«Клін клі нам». Па мёр у 2011 го дзе.

1933 год — на ра дзі ла ся 

(го рад По лацк) Ні-

нэль Іва наў на Шчас ная, мас тач-

ка, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі. Пра ца ва ла ў стан ко вым 

жы ва пі се, у стан ко вай і кніж най 

гра фі цы, ма ну мен таль на-дэ ка ра-

тыў ным мас тац тве. Ся род ра бот: 

кар ці ны «Вя сёл ка», «Пад со ней кам», «Ка пеж». Вы ка на ла 

парт рэ ты І. Ме ле жа, Р. Шыр мы, А. Ма ка ён ка і інш. Па мер-

ла ў 2013 го дзе.

1825 
год — дзень на ра джэн ня 

Іа га на Штраў са, аў стрый-

ска га кам па зі та ра, скры па ча і ды ры жо ра, 

ства раль ні ка кла січ на га вен ска га валь са. 

Аў тар валь саў «На цу доў ным бла кіт ным 

Ду наі», «Каз кі вен ска га ле су», «Вес на выя 

га ла сы», 16 апе рэт, у тым лі ку «Ля ту чая мыш», «Цы ган скі 

ба рон» і інш. Вы сту паў як ды ры жор у мно гіх кра і нах све ту. 

Па мёр у 1899 го дзе.

1838 
год — на ра дзіў ся Жорж Бі зэ, фран цуз скі 

кам па зі тар, аў тар ар кест ра вых тво раў, ра-

ман саў, фар тэ пі ян ных п'ес, а так са ма опер, са май вя до май 

з якіх ста ла «Кар мэн». Па мёр у 1875 го дзе.

Я ўсё вы ра шаю сам. Та-

му, як жон ка ска жа, так я і 

вы ра шыў.

Пры хо дзіць жан чы на да 

псі хо ла га:

— У мя не муж ужо два 

га ды не пра цуе. П'е, б'е, з 

до ма ўсё цяг не-пра пі вае, у 

ква тэ ры ні чо га не ро біць, во-

дзіць да до му ал ка шоў і сва-

іх «сяб ро вак»... А ня даў на 

сы шоў ад мя не. Док тар! Як 

вяр нуць яго на зад?

Вось і на ды шоў той 

дзень, ка лі я пры браў з 

па коя вен ты ля тар...

...І ўра чыс та ўка ціў у яго 

аба гра валь нік.

Ка жуць, што жа но чая 

друж ба — глуп ства, а вось 

муж чын ская — гэ та неш-

та кру тое. Між тым Ане гін 

за стрэ ліў свай го сяб ра на 

ду э лі, а Тац ця на з Воль гай 

на ват не па сва ры лі ся.
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— Гэта не яма ў нас вялікая!

Гэта машына ў вас маленькая!

Пач нём з рэ га лій. Пер шая кар ці-

на вен гер ска га рэ жы сё ра Лас ла Не-

ме ша «Сын Са ула» бы ла па ка за на ў 

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

атры ма ла Гран-пры, а пас ля і «Ос кар» 

як най леп шы фільм на за меж най мо ве. 

Ця пер пра ект «Ліс та пад. Ка лек цыя» 

па каз вае ў мін скім пра ка це дру гую 

поў на мет раж ную ра бо ту аў та ра — 

«Napszallta» («Над вя чо рак», у рус кай 

вер сіі пе ра кла ду — «За кат»), прэм' е ра 

яко га ад бы ла ся на Ве не цы ян скім кі на-

фес ты ва лі, а Аме ры кан ская кі на ака дэ-

мія ўклю чы ла фільм у лонг-ліст прэ міі 

«Ос кар». Ка лі дзе ян не пер шай кар ці ны 

ад бы ва ец ца ў кан цэнт ра цый ным ла ге-

ры пад час Дру гой су свет най вай-

ны, гэ тым ра зам Лас ла Не меш 

рас каз вае пра Бу да пешт на пя рэ-

дад ні Пер шай су свет най.

Шмат у чым «Над вя чо рак» па-

доб ны на «Сы на Са ула» — не-

спа кой ная ка ме ра, што амаль 

увесь час ру ха ец ца за га лоў ным 

ге ро ем, а на ва кол ле па каз вае ў 

рас фо ку се, раз гру па ва ны по зірк 

га лоў най ге ра і ні і яе за ся ро джа-

ны твар, што ні ко лі не ўсмі ха-

ец ца, вы кштал цо ная ра бо та з 

гу ка мі — шэп та мі, сту кам ка пы тоў ці 

па лан нем агню.

Гіс то рыя ма ла дой жан чы ны Ірыс 

Лэй тэр ад бы ва ец ца ў Бу да пеш це, 

дру гой ста лі цы Аў стра-Вен гер скай ім-

пе рыі. У све це хут ка па він на па лых-

нуць Пер шая су свет ная вай на (якая 

фар маль на па ча ла ся як раз з за бой-

ства аў стрый ска га эрц гер ца га Фран ца 

Фер ды нан да), та му ў па вет ры кар ці ны 

ад чу ва юц ца рэд кай якас ці тры во га і 

на пру жа насць. Лас ла Не меш ні ра зу не 

на мя кае на вай ну, не ад сы лае да яе, не 

згад вае ні вод ным сло вам пер са на жа, 

то-бок у кан ве «Над вя чор ка», апроч 

апош няй сцэ ны, яе не іс нуе. Але мы 

ве да ем, што на два ры — 1913 год і ў 

філь ме ад бы ва ец ца неш та страш нае.

Ірыс пры яз джае ў горад, каб на-

няц ца ма дыст кай у кра му жа но чых 

ка пе лю шоў, якая не ка лі на ле жа ла яе

баць кам і на зы ва ец ца яе проз ві шчам — 

«Лэй тэр». Сён няш ні ўла даль нік кра-

 мы, якая рых ту ец ца да свят ка ван ня 

юбі лею, спра буе да лі кат на ад пра віць 

яе на зад, але яна вяр та ец ца і да вед-

ва ец ца, што ў яе ёсць брат. Больш за 

тое, у бра та кры ва вая рэ пу та цыя: ка-

жуць, ён за біў му жа ад ной гер ца гі ні, 

а яе пры му сіў на гэ та гля дзець. По-

тым аказ ва ец ца, ён ра біў за мах і на 

ўла даль ні ка «Лэй тэр» Бры ла. По тым 

агуч ва ец ца, што ён апус ціў ся ў цем ру 

і рас паў сю дзіў яе на ўвесь свет — ме-

та фа ра ўні вер саль ная, у тым лі ку да-

тыч ная не мі ну ча га па дзен ня ў Пер шую 

су свет ную вай ну.

Ге ра і ня вель мі не асця рож на ідзе за 

згад ка мі і зна ка мі, шу кае лю дзей, якія 

мо гуць ёй неш та рас ка заць, трап ляе 

ў гу шчу па дзей, ледзь не аказ ва ец ца 

згвал та ва най, ідзе на су страч не бяс-

печ ным лю дзям з пы тан нем пра бра та, 

ба чыць рас стрэ лы і на па дзен ні. З-за 

гэ тай мэ та на кі ра ва нас ці яна вы гля дае 

быц цам вар' ят кай, але як сім вал цу доў-

на па каз вае амаль свя до мы шлях да 

са ма раз бу рэн ня, які стаў агуль ным для 

Бу да пеш та тых ча соў, Аў стра-Венг рыі 

і све ту ў цэ лым.

Фільм, хоць, паў та ру ся, ні ра зу не 

дае пра мо га на мё ку ці пра гно зу пра 

Пер шую су свет ную, прос та пра сяк ну ты 

тры во гай. Ва кол ге ра і ні ўвесь час ад-

бы ва ец ца неш та не да кан ца зра зу ме -

лае — ма ец ца на ўва зе, для гле да ча. 

У дэ тэк тыў ных гіс то ры ях, а «Над вя чо рак» 

мож на на зваць дэ тэк ты вам, кож ны крок 

рас сле да ван ня дае да во лі зра зу ме лую 

ін фар ма цыю, якая ў вы ні ку склад ва ец-

ца ў раз гад ку. «Над вя чо рак» жа іг рае 

на па чуц цях — не спа кой, хва ля ван не, 

на сця ро жа насць, фі зіч нае жа дан не па-

збег нуць і сыс ці, ад чу ван не не ча га не мі-

ну ча га, што са ма ге ра і ня — а яна ўва-

саб ляе, вя до ма, не ад на го ча ла ве ка — 

пад свя до ма на блі жае. Ці ба чы ла Ірыс 

свай го бра та, ці з'яў ля ец ца ён усё яшчэ 

жы вым, ці ён кі руе бес па рад ка мі, што 

ад бы ва юц ца ў го ра дзе, — так ці інакш, 

ён з'яў ля ец ца ней кім ду хам і на стро ем, 

якім пра сяк ну ты Будапешт і не толькі.

Зруч най аказ ва ец ца і звык лая для 

Лас ла Не ме ша ма не ра зды маць свае 

гіс то рыі — ён за ся родж ва ец ца на 

га лоў най ге ра і ні і амаль «страч-

вае» на ва кол ле, бо ад ной толь кі 

Ірыс да стат ко ва, каб па ка заць 

на строі, шлях і без раз важ насць 

Еў ро пы ў 1913-м.

Да рэ чы пры хо дзіц ца і ўва-

га рэ жы сё ра да гу каў (у абод вух 

філь мах): па куль ка ме ра со чыць 

за пер са на жам, а яго твар ці па ты-

лі ца вя лі кую част ку хро на мет ра жу 

за паў няе эк ран, гля дач — ён мо жа 

гэ та га на ват не за ўва жаць — усё 

роў на ве дае аб тым, што ад бы ва ец ца ва-

кол. Праз ме на ві та гу кі. У «Сы не Са ула» 

ад іх ста на ві ла ся яшчэ і фі зіч на дрэн на.

Ра зам са шля хам да тра ге дыі, ці 

тра ге дый, Лас ла Не меш па ка заў свет, 

які ён быў у 1913-м — агід ным і сха-

 ва на раз бэ шча ным. Яму і апроч но вай 

ідэа ло гіі, што штур хае пэў ныя гру поў-

кі на на па ды, за бой ствы і ня на вісць, 

улас ці выя ніз кія якас ці.

«Над вя чо рак» па каз вае свет на пя-

рэ дад ні ка та стро фы, што са ма раз бу-

ра ец ца не пад кант роль ны мі су пя рэч-

нас ця мі ча су, су тык нен нем ста рой 

тра ды цыі і но вых па ве ваў і, ка неш не, 

улас най не ра зум нас цю.

Кар ці ну мож на ўба чыць у двух кі на-

тэ ат рах ста лі цы: да 31 каст рыч ні ка ў 

Falcon Club Бу цік Кі но і да 2 ліс та па да 

ў «Пі я не ры».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

ГЛЯ ДЗЕЦЬ НЕЛЬ ГА ПРА ПУС ЦІЦЬ
«Над вя чо рак» па каз вае май стэр скае ства рэн не 

не вы тлу ма чаль най тры во гі ў кі но


