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— Спа да ры ня На тал ля, 

ва шы кні гі вы дат на пра да-

юц ца ў на шай кра і не і за яе 

ме жа мі, у тым лі ку дзя ку ю-

чы цу доў на му лі та ра тур на-

му сты лю. Рас ка жы це, дзе 

ву чы лі ся пісь мен ніц ка му 

май стэр ству?

— Я прый шла ў лі та ра ту-

ру без спе цы яль най аду ка-

цыі. Але, пэў на, ужо бы ла 

пад рых та ва ная: ме ла ў га ла-

ве гіс то рыю, якую трэ ба бы-

ло толькі вы клас ці, пе ра нес ці 

ў кам п'ю тар. Сты лю ні хто не 

на ву чыць, ка лі ня ма хоць бы 

крыш ку та лен ту, усед лі вас ці 

і жа дан ня. А да лей — па ста-

ян ная ра бо та над са бой. На-

ту раль на, мая пер шая кні га 

бы ла та кім эма цы я наль ным 

вы плес кам. Ме на ві та з моў на-

га пунк ту гле джан ня і сты ліс-

тыч на га штось ці мож на бы ло б 

удас ка на ліць — ця пер у пла не 

сты лю яна атры ма ла ся б на 

пры ступ ку ці на ват на дзве 

вы шэй шай. З кож най но вай 

кні гай я так са ма ву чу ся, і гэ ты 

пра цэс бяс кон цы. А для та го 

каб па чаць пі саць — ня важ-

на, у якім уз рос це стар та ваць 

(я да во лі поз на прый шла 

ў лі та ра ту ру, пер шы ра-

ман вый шаў, ка лі мне бы ло 

38 га доў), — трэ ба прос та з 

дзя цін ства вель мі шмат чы-

таць. Чы таць і на пра цоў ваць 

ба зу — і та ды ў адзін мо мант 

вы ра шыць, які стыль і якая 

фор ма та бе больш бліз кія. 

Бо ёсць ка рот кая, ёсць доў гая 

фор ма: гэ та як у спор це — ёсць 

ма ра фон цы, ёсць спрын та ры. 

На прык лад, у ка рот кай фор ме 

хтось ці мо жа бліс ку ча на пі саць 

апа вя дан не, эсэ, але ў яго не 

хо піць ды хан ня на доў гі ра ман, 

на гіс то рыю, якая пі шац ца га-

да мі. Як я, на прык лад, ні ко лі 

не здо лею на пі саць вы дат ную 

ка рот кую фор му, бо мне ў ёй 

цес на. І да та го, і да ін ша га 

стаў лю ся з па ва гай, але трэ ба 

вы браць улас ную фор му — 

і пра ца ваць у ёй. Кні га са ма па 

са бе з не ба не зва ліц ца.

— Шмат хто ма рыць пра 

ўлас нае вы дан не. Але да 

спра вы да хо дзяць не мно гія. 

Ус пом ні це, як вы вы ра шы лі, 

што ва ша кні га па він на з'я-

віц ца?

— Я се ла і па ча ла пі саць. 

Фан та зія мя не пры му ша ла 

па ку та ваць, та му ў адзін цу-

доў ны дзень я па ча ла вы кла-

даць усё на па пе ру. На той 

мо мант быў на дру ка ва ны пер-

шы, са мы ма лень кі, збор нік 

вер шаў (але я ўсё-та кі лі чу 

ся бе пра за ікам, а не паэ там). 

Ка лі я на пі са ла раз дзел но-

ва га тво ра, я пры еха ла да 

Свят ла ны Ма ро за вай у вы да-

вец тва «Ка ва лер» і па пра сі ла 

яго па чы таць — па кла ла ёй у 

шуф ляд ку, з на дзе яй, што ка-

лі-не будзь звер не ўва гу. Яна 

пе ра тэ ле фа на ва ла праз па-

ру дзён з вок лі чам ста ноў ча-

га ўра жан ня і пе ра ка нан нем, 

што трэ ба пра цяг ваць пі саць. 

Як і лю бо му ча ла ве ку, асаб-

лі ва па чат коў цу, па чуць та кія 

сло вы — быц цам атры маць 

кры лы за спі най. Атры ма ла-

ся так, што ад ра зу з'я ві лі ся 

лю дзі, га то выя на дру ка ваць 

мае пра цы. Яны зра бі лі гэ-

та, хоць ім і ка за лі, маўляў, 

звар' я це лі, ні хто не бу дзе чы-

таць не вя до ма га аў та ра. Тым 

больш у 2001—2002 га дах, 

ка лі кні га за звы чай вы хо дзі-

ла без рэ кла мы, вы пус ка лі ся 

хі ба што фла е ры. Ад нак ёсць 

вя лі кая рэч, мац ней шая на ват 

за са цы яль ныя сет кі, — гэ та 

са ра фан нае ра дыё. І кні га 

ра зы шла ся, яна пра да ла ся. 

Для мя не гэ та так са ма бы-

ло важ на. Я зра зу ме ла, што 

мая спра ва па трэб на не толь кі 

мне, але і ка мусь ці ін ша му. 

А на сён няш ні дзень гэ та па-

трэб на ты ся чам чы та чоў.

— Рас ка жы це, як прак-

тыч на ства ра лі свае кні гі. 

Днём пра ца ва лі ін жы не рам 

у транс парт най кам па ніі, а 

ве ча ра мі пі са лі?..

— Я пі са ла на ча мі. Дзесь-

ці з 9-10 га дзін ве ча ра — ча-

сам на ват да во дзі ла ся ся бе 

спы няць. Гэ та ці ка ва, ка лі ты 

вы плёск ва еш гіс то рыю, на-

шмат больш скла да на, ка лі 

ты, зда ец ца, яе за вяр шыў, але 

вяр та еш ся на зад і па чы на еш 

пе ра чыт ваць, да пра цоў ваць. 

Вось тут ча сам ро біц ца жу дас-

на: тры ад ноль ка выя сло вы на 

ад ной ста рон цы, бач на, ка лі ў 

пі сан ні бы лі ча са выя пе ра пын-

кі. Бо ў пе ра пын ках ты штось ці 

чы та еш, та бе трап ля ец ца кні га 

аку рат з моц най энер ге ты кай 

і сты ліс ты кай, ты не спа дзя ва-

на як бы ўнут ра на па чы на еш 

штось ці ка пі ра ваць — і гэ та 

так са ма ад чу ва ец ца. У та кіх 

вы пад ках, ка лі кімсь ці вель мі 

моц на ўра жа ны, лепш зра біць 

пе ра пы нак, а пас ля пра цяг-

нуць сваю пра цу.

— На сён няш ні дзень 

пісь мен ніц тва — гэ та ва ша 

асноў ная ра бо та, з якой вы 

жы вя це?

— Так, на мі ну лай я за ста-

ла ся кан суль тан там. Вя до ма, 

ёсць муж, які пра цуе. Але сва-

і мі кні га мі на хлеб за ра біць я 

ма гу. Хоць бе ла рус кі ры нак 

не над та вя лі кі. Ты ра жы, рас-

пра да дзе ныя ў Ра сіі, пры нес лі 

мне на шмат боль шыя гро шы. 

З го ла ду я дак лад на не па мру, 

і на ват мае са мыя пер шыя кні-

гі пе ра вы да ва лі ся ўжо не адзін 

раз.

— Ці пад трым лі вае муж 

тое, што вы зай ма е це ся лі-

та ра тур най твор час цю?

— Пер шыя кні гі па ба чы лі 

свет толь кі дзя ку ю чы яму — 

гэ та да лей усё пай шло па 

на ка та най. А на па чат ку, ка лі 

бы ло шмат су мне ваў, ён ад-

кры ваў ру ка піс, вы чыт ваў яго, 

за кры ваў і ка заў, што трэ ба 

дру ка ваць і што гэ та бу дуць 

чы таць. Без умоў на, та кія сло-

вы бы лі вель мі важ ныя. Да-

лей, ка лі я цал кам сыш ла ў 

пісь мен ніц тва, усёй сям'і бы-

ло ня прос та пры ста са вац ца. 

Бо калі ты за ста еш ся до ма, 

хат нія про сяць зра біць і тое, 

і гэ тае. Ад нак да вя ло ся мне 

іх пры ву чыць, а ім зра зу мець 

і пры няць, што, ка лі ма ма за-

ста ла ся до ма, то ма ма не хат-

няя гас па ды ня — яна пра цуе, 

пі ша кні гу. На па чат ку быў та кі 

стэ рэ а тып — ка лі ча ла век з'е-

хаў на ра бо ту, то ён пра цуе, а 

ка лі за стаў ся до ма, ён, зда ец-

ца, сва бод ны. Але на са мрэч 

гэ та пра ца і поў нае па гру жэн-

не — я на ват вы клю чаю тэ ле-

фон і за крываю сац сет кі.

— Ці со чы це вы за твор-

час цю су час ных бе ла рус кіх 

аў та раў?

— За раз чы таю ру ка піс 

Ві та ля Рад чан кі — мож на 

ска заць, гэта ма ла ды аў тар, 

вы хо дзіць толь кі дру гая яго 

кні га. Зна ё мі ла ся з ру ка пі сам 

Але ны За нка вец — на коль кі 

ма гу, да па ма гаю па чат коў цам 

па ра дай. Так са ма чы таю Та-

ма ру Лі сіц кую, Вік та ра Мар ці-

но ві ча. Не ма гу ска заць, што 

ак тыў на са чу за твор час цю 

бе ла рус кіх аў та раў, бо ка лі 

пра цу еш над улас ным тво-

рам, лепш уво гу ле ні ко га не 

чы таць, гэ та рас кан цэнт руе. 

А ў цэ лым пэў ныя на він кі я 

ад соч ваю. Лю бі мы аў тар з 

мі ну ла га — Ула дзі мір Ка рат-

ке віч. А на сён няш ні дзень я 

жы ву па прын цы пе: не ства ры 

са бе ку мі ра. Но выя вы дан ні 

ацэнь ваю толь кі як чы тач. 

Пэў ную кні гу ад кры ваю — і 

ўва хо джу ў хва лю, я яе ра зу-

мею і пры маю. А вось ін шая 

кні га — прос та не мая, тэ ма 

чу жая. Хоць гэ та не азна чае, 

што праз год яна не па да сца 

мне ці ка вай — та кое бы вае.

— Вы чы та е це, па раў-

ноў ва е це ся бе з ін шы мі, на-

зі ра е це. У чым усё-та кі сак-

рэт ва ша га пос пе ху? Мо жа, 

штось ці для ся бе са мой пра 

ся бе вы зра зу ме лі?

— Я не пад ладж ва ю ся пад 

свай го чы та ча, не за іг ры ваю 

з ім. І пер шую кні гу я хут чэй 

па чы на ла пі саць для ся бе. Бо 

зла ві ла ся бе на дум цы, што 

чы таю штось ці, а не ад чу ваю 

та кіх эмо цый, якія, на прык лад, 

бы лі ў юнац тве ад кніг «Ка ра-

лёк — птуш ка пеў чая» Рэ ша та 

Гюн тэ кі на, «Спя ва ю чых у цяр-

ноў ні ку» Ко лін Ма ка лоў, — не 

чап ляе штось ці, ня ма пэў най 

эмо цыі. Та му я па ча ла пі саць 

кні гу, каб яна вы клі ка ла ў мя не 

та кія эмо цыі. На пэў на, чы та чу 

так са ма не ха па ла ду шэў нас-

ці ў лі та ра ту ры. Да та го ж я 

рэа ліст ка — я ба чу і тое, што 

ад бы ва ец ца ў Мін ску. Лю дзям 

гэ та бліз ка і зра зу ме ла. Лю дзі 

хо чуць чы таць пра ся бе. Ка лі 

я ства раю та кую 3D-пра сто ру, 

у якой усё ад люст роў ва ец ца, 

чы та чы пі шуць, што ге роі ні-

бы пра цу юць у су сед нім офі се, 

на пэў на, гэ та тое, што мя не з 

імі зблі жае.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Мы кож ны год пі шам пра ра ман-

ты ку вяр тан ня ў мі ну лае праз чор-

на-бе лае ня мое кі но ў су пра ва-

джэн ні жы вой му зы кі. Прый шоў 

час на пі саць і сё ле та: 13 чэр ве ня 

ў дво ры ку му зея-май стэр ні За-

іра Азгу ра ад быў ся пер шы па каз 

ореn-аіr фес ты ва лю ня мо га кі но 

і су час най му зы кі Кі не мо. Кі не-

ма то граф раз ві ва ец ца і абя цае 

но выя фор мы, а мы тым ча сам 

уз наў ля ем ры ту а лы па чат ку мі ну-

ла га ста год дзя, і гэ та ча роў на. Ар-

га ні за та ры — пра ект Сіnеmаsсоре 

і Аса цы я цыя ма ла дых бе ла рус кіх 

кам па зі та раў — пад рых та ва лі для 

пуб лі кі пяць ве ча роў з вы ключ ны-

мі філь ма мі ў су пра ва джэн ні ад-

мыс ло ва на пі са ных кам па зі цый.

Кі не мо пра хо дзіць ужо сё мы раз і 

па тра ды цыі па дае гле да чам не прос та 

ня мое чор на-бе лае кі но, а са праўд ную 

сі не філь скую пад бор ку. Кож ны год кі-

на ама та ры мо гуць уба чыць доб ра вя-

до мыя ка ме дыі ад аме ры кан скіх ко-

мі каў, кла сі ку, без якой нель га ўя віць 

гіс то рыю кі не ма то гра фа, а так са ма 

не за слу жа на сха ва ныя скар бы.

Сё лет ні фес ты валь па чаў ся з ве ча-

ра ка рот ка мет ра жак. Па каз ча ты рох 

філь маў пра дэ ман стра ваў, які пра грэ-

сіў ны быў кі не ма то граф ужо ў свае 

пер шыя дзе ся ці год дзі. Аван гард ныя 

кар ці ны з Фран цыі, Гер-

ма ніі і Бель гіі ад люст-

ра ва лі экс пе ры мен ты з 

фор май — зме ша ную 

аб страк цыю ў агуль на-

вя до мым «Ме ха ніч ным 

ба ле це», дра ма тызм 

праз кант раст не га тыў-

ных і па зі тыў ных кад раў 

у «Бак сёр скім па ядын-

ку», сюр рэа лізм «Пе рад-

паў дзён на га пры ві ду» 

і «Месье Фан та ма са». 

Аў та ра мі му зыч на га су-

пра ва джэн ня ста лі Мак-

сім Круг лы, Вік то рыя 

Спа рыш, Але на Гу ці на і 

Воль га Пад гай ская.

На ступ ным у пра гра ме ста не адзін 

з трох най вя лік шых кі на ко мі каў Бас тар 

Кі тан у філь ме «Кі на апе ра тар», дзе га-

лоў ны ге рой — як звы чай на, ня зграб-

ны і ня ўда члі вы хло пец — на ма га ец ца 

стаць аў та рам да ку мен таль на га кі но, 

але пра валь вае ўсе спро бы неш та 

зняць. Тапёрамі стануць На тал ля Ко-

та ва і Ва ле рый Ба ра ві коў.

На трэ цім кі на се ан се бу дзе па ка-

за ны ма ла вя до мы фільм з ня мец ка га 

ар хі ва «Ад сві тан ня да паў но чы» Кар ла 

Хай нца Мар ці на. «Доў гі час ён лі чыў ся 

згуб ле ным, ко пія бы ла зной дзе на толь-

кі ў 1960-х га дах у Япо ніі, — рас каз вае 

пра грам ны ка ар ды на тар фес ты ва лю 

Воль га На доль ская. — Зна ход ка вы-

клі ка ла са праўд ны бум у пра фе сій ным 

кі на знаў чым ася род дзі, але ў шы ро кіх 

сі не філь скіх ко лах з-за аб ме жа ва най 

да ступ нас ці не змаг ла спа бор ні чаць 

у па пу ляр нас ці з та кі мі ка на ніч ны мі 

ўзо ра мі ня мец ка га экс прэ сі я ніз му, як 

«На сфе ра ту, сім фо нія жа ху» Фрыд-

ры ха Віль гель ма Мур нау аль бо «Ка бі-

нет док та ра Ка лі га ры» Ро бер та Ві нэ. 

На ўрад ці мож на спа дзя вац ца на ад-

наў лен не гіс та рыч най спра вяд лі вас-

ці ў ад но сі нах да гэ та га філь ма, але 

мы вель мі ра ды, што ў нас з'я ві ла ся 

маг чы масць прад ста віць яго мін скім 

гле да чам у су пра ва джэн ні са ўндтрэ ка, 

на пі са на га бе ла рус кім кам па зі та рам 

Аляк санд рай Дань шо вай, што жы ве 

ў Эсэ не».

На ступ ным у су пра ва джэн ні му зы-

кі поль скай кам па зі тар кі Аляк санд ры 

Хмя леў скай Кі не мо па ка жа ан ты ва-

ен ную ка ме дыю-гра тэск ня мец ка га 

і аме ры кан ска га рэ жы сё ра Эрн ста 

Лю бі ча «Гор ная кош ка». «Га лоў ную 

ро лю ў стуж цы вы ка на ла ад на з зо-

рак ня мо га кі но По ла Нег ры, што 

мае поль скія ка ра ні. Гэ та ледзь не 

адзі ны фільм у кар' е ры акт ры сы, дзе 

яна паў ста ла ў ня звык лым для ся бе 

ка міч ным амп луа», — рэ ка мен дуе 

Воль га. «Гор ная кош ка» тра пі ла ў 

пра гра му дзя ку ю чы ўдзе лу Поль ска-

га ін сты ту та.

На рэш це, праз су пра цоў ніц тва Кі-

не мо з Даў жэн ка-цэнт рам фес ты валь 

рых туе да па ка зу «зу сім не вя до мую» 

кі не ма та гра фіч ную каш тоў насць — 

«Пры го ды паў руб ля» Ак се ля Лун дзі на. 

«Фільм зня ты ў 1929 го дзе на кі еў скай 

сту дыі ВУФ КУ па ма ты вах дзі ця чых 

апа вя дан няў Ула дзі мі ра Він ні чэн кі. Па 

сут нас ці, гэ та та кія «Дзя ніс кі ны апа вя-

дан ні», дзе ян не якіх ад бы ва ец ца на-

пя рэ дад ні рэ ва лю цыі, та му га лоў най 

тут ста но віц ца праб ле ма са цы яль най 

ня роў на сці, пры гэ тым па ўзроўню паэ-

тыч нас ці кар ці на не са сту пае та кім пры-

зна ным шэ дэў рам укра ін ска га кі но, як 

«Зям ля» Аляк санд ра Даў жэн кі і «Вяс-

ной» Мі ха і ла Каў фма на».

Му зы ку да «Пры го даў паў руб ля» на-

пі са ла ад на з ар га ні за та раў і па ста ян-

ных удзель ніц Кі не мо Воль га 

Пад гай ская. Не каль кі ме ся-

цаў та му яна ста ла фі на ліст-

кай кон кур су кам па зі та раў 

Еnvіsіоn Sоund, які пра во-

дзіц ца Даў жэн ка-цэнт рам 

су мес на з Бры тан скім са-

ве там ва Укра і не. Прэм' е ра 

кар ці ны Ак се ля Лун дзі на з 

му зы кай Воль гі Пад гай скай 

ад бу дзец ца яшчэ да па ка зу 

ў Мін ску на фес ты ва лі «Ні мі 

но чі» ў Кі е ве і Адэ се.

Се ан сы Кі не мо бу дуць 

пра хо дзіць у дво ры ку му-

зея-май стэр ні За іра Азгу ра 

кож ны чац вер да 11 лі пе ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Хоць ні не тра ды цый ную ары-

ен та цыю спе ва ка, ні пры сут насць 

у яго днях нар ко ты каў пры ня тыя 

ме ры не сха ва лі — гэ тым, як не-

ад' ем най част кай асо бы, на скрозь 

пра шы ты і бія гра фія Эл та на Джо на, 

і «Ро кет мэн». Фільм на ват па чы-

на ец ца з та го, што га лоў ны ге рой 

пры хо дзіць у нар ка ла гіч ную клі ні ку 

і пры зна ец ца ў праб ле мах з ал ка го-

лем, нар ко ты ка мі, траў кай і ін шым. 

Ну і, вя до ма ж, на пра ця гу ўсёй кар-

ці ны (як у жыц ці) Эл тан Джон — ад-

кры ты го ма сек су а ліст. Ён мае ста-

сун кі з муж чы нам і пра мым тэкс там 

агуч вае сваю ары ен та цыю. Усё, на 

шчас це, не вы ра жаш, та му вы кід-

ван не асоб ных ка вал каў ста но віц ца 

яшчэ больш не вы тлу ма чаль ным.

Па раў наць на шу па ка ле ча ную 

вер сію з ары гі на лам мо гуць толь кі 

тыя, што ба чы лі кар ці ну на Кан скім 

кі на фес ты ва лі аль бо ў пра ка це лю-

бой ін шай кра і ны апроч Ра сіі. З той 

на го ды, што па доб нае сва воль ства 

пра кат чы ка не мі ну ча ўплы вае на 

цэ лас насць філь ма і зруш вае ак-

цэн ты, я б уво гу ле не ра і ла іс ці на 

се анс. Як, шчы ра ка жу чы, і чы таць 

гэ ты тэкст, бо ён слу жыць вод гу кам 

на не паў на вар тас ны ва ры янт.

Тым не менш кі но — у пра ка це, 

і Эл тан Джон (сыг раў па таў сце лы 

Тэ ран Эджэр тан) у ім за мі ла валь-

ны. «Ро кет мэн» — тут ёсць пэў ныя, 

у тым лі ку дра ма тур гіч ныя, пе ра-

кры жа ван ні з «Ба гем скай рап со ды-

яй» — па чы нае гіс то рыю з дзя цін-

ства, якое рас кі да ла па да рос лым 

жыц ці спе ва ка сум ныя вод га ла сы. 

Ад ран ніх га доў да пі ка сва ёй па-

пу ляр нас ці га лоў ны ге рой на за па-

швае крыў ды — на абы яка вых ма ці 

і баць ку, на ня вер на га палю боў ні ка, 

на най леп ша га сяб ра, што пас ля 

пер ша га кан цэр та сы шоў з дзяў-

чы най за мест та го, каб раз дзя ліць 

шчас лі вы мо мант з Эл та нам. Га ла-

ва круж ны пос пех і пры гэ тым адзі-

но та за каль цоў ва юц ца ля чэн нем у 

клі ні цы — у па чат ку кар ці ны га лоў-

ны ге рой агуч вае свае праб ле мы, у 

кан цы, вя до ма ж, з імі рас ста ец ца 

і сім ва ліч на із ноў са дзіц ца за пі я-

ні на.

Праў да, га лоў ны кан флікт — той 

са мы дра ма тур гіч ны кан флікт — у 

ге роя не з баць ка мі, не з ка хан кам і 

не з сяб рам, а з са мім са бой. Коль-

кі ра зоў пад час філь ма гу чаць па-

фас ныя па ра ды па лю біць ся бе, а 

то ні хто ін шы не па лю біць, — не 

злі чыць (тыя ж спро бы аб ві на ва-

ціць ва ўсіх праб ле мах унут ра ных 

дэ ма наў Мэрк' ю ры бы лі ў «Ба гем-

скай рап со дыі»; знай шлі ся і той жа 

злос ны ма ні пу ля тар, і са праўд ныя 

сяб ры). Эл тан Джон та кім чы нам 

аказ ва ец ца ў па ло не ўлас ных комп-

лек саў, якія вы зна ча юць яго са ма-

ад чу ван не, ста сун кі з на ва коль ны мі 

і на рэш це пры вод зяць да жыц цё ва-

га кры зі су.

У «Ро кет мэ не» не так важ на 

ўзы хо джан не на му зыч ны Алімп — 

яно атрым лі ва ец ца лёг ка і на ту-

раль на, бу ду чыя хі ты ства ра юц ца, 

вар та Эл та ну сес ці за ін стру мент, 

пер шы ж кан цэрт аба роч ва ец ца 

гуч ным пос пе хам і ста ноў чы мі рэ-

цэн зі я мі ў прэ се. Та лент, уда чы, па-

пу ляр насць — та кія без умоў нас ці, 

ні струк ту ра якіх, ні кошт, ні ака ліч-

нас ці аў та рам філь ма не ці ка выя. 

Здоль нас ці і твор чыя да сяг нен ні га-

лоў на га ге роя — штрых да ха рак-

та рыс ты кі, пес ні і кан цэр ты — па-

тэн цы ял для ства рэн ня ма ляў ні чых 

і ўра жаль ных сцэн, па пу ляр насць 

спе ва ка — умо ва для глян ца вай 

рас пры го жай сты ліс ты кі.

Улас на та кім — «дэ ка ры ра ва-

ным», рас кве ча ным, па бу да ва ным 

на тра ды цый ных дра ма тур гіч ных 

кі на пры ёмах — «Ро кет мэн» і атры-

маў ся. А на фо не сты ліс ты кі і тых 

без умоў нас цяў аў та ры на пер шы 

план вы вод зяць ду шэў ны не спа кой 

га лоў на га ге роя, то-бок праб ле му 

ўнут ра на га све ту, у прын цы пе ўні-

вер саль ную, пра зна ка мі та га спе-

ва ка ідзе га вор ка аль бо офіс на га 

ра бот ні ка. Важ насць пер ша га пос-

пе ху, кан цэр таў, гро шай, ста сун каў 

з прад зю са ра мі, змен у ра бо чым 

гра фі ку на мі наль ная, ку ды ці ка-

вей — згод на з пры яры тэ та мі кар-

ці ны — пай сці за псі ха ла гіч ны мі 

скла да нас ця мі Эл та на Джо на, за 

яго дзі ця чы мі траў ма мі і ўспры ман-

нем та го, што ад бы ва ец ца.

Ну а му зы ка гэ ты ўнут ра ны свет 

і яго на строй так да рэ чна пе рад ае. 

У пэў ным сэн се сва і мі функ цы я мі 

асо ба га лоў на га ге роя і яго яск ра-

вае жыц цё раз дзя ля юц ца — дзе га-

лоў ны ма тыў, а дзе дэ ка ра цыя — і 

Эл тан ста но віц ца прос тым хлоп-

цам, пры кмет ным тым толь кі, што 

са браў жа лю вы шэй га ла вы і за раз 

па ві нен з ім ра за брац ца.

Рас шы ты кан тэкст — для ві до-

вішч нас ці, ня ўпэў не насць у са бе — 

для кан флік ту. І фільм гэ та му кан-

тэкс ту пад так вае — ён на столь кі ж 

яр кі і эма цы я наль ны, як кас цю мы і 

вы ступ лен ні Эл та на Джо на; ён су-

пра ва джа ец ца му зы кай так са ма 

на сы ча на, як, мож на мер ка ваць, 

буд ні спе ва ка; ён пра па нуе вы ду-

ма ныя рэ аль нас ці, якія мо гуць іс-

на ваць толь кі ва ўяў лен ні (і ста не 

нар ка тыч на га ап'я нен ня).

Усе маг чы мыя ко ле ры на ва кол ля 

ад ця ня юць шэ рую баг ну на за па ша-

ных крыў даў га лоў на га ге роя, і гэ ты 

кант раст — най пры га жэй шая част-

ка філь ма. Рэт ра спек цыя ў мі ну лае, 

якая за ня ла амаль увесь хро на мет-

раж — апа вя дан не вя дзец ца ўсё ж 

з крэс ла нар ка ла гіч най клі ні кі — да-

зво лі ла гле да чу з пес ня мі і тан ца мі 

прай сці праз жыц цё Эл та на Джо на, 

а га лоў на му ге рою пра пра ца ваць і 

за ля чыць свае траў мы.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«Ім ка за лі, што яны 
звар' я це лі, ні хто 
не бу дзе чы таць 
не вя до ма га аў та ра».

На тал ля БАТ РА КО ВА: 

«ЧЫ ТА ЧЫ ПІ ШУЦЬ, ШТО МАЕ ГЕ РОІ 
НІ БЫ ТА ПРА ЦУ ЮЦЬ У СУ СЕД НІМ ОФІ СЕ»

Гас цёў няГас цёў ня

«Сты лю ні хто 
не на ву чыць, ка лі ня ма 
хоць бы крыш ку та лен ту, 
ка лі ня ма ўсед лі вас ці 
і жа дан ня».

З На тал ляй Бат ра ко вай 

мы су стрэ лі ся на ад крыц ці 

аб ноў ле най кні гар ні «Све тач», 

што на ста ліч ным пра спек це 

Пе ра мож цаў, 11. Яна ста ла 

пер шым аў та рам, які зла дзіў тут 

сваю прэ зен та цыю, пры гэ тым 

ад мыс ло вая за ла не змя сці ла 

ўсіх пры хіль ні каў творчасці 

пісь мен ні цы. Бы лі тут і вя до мыя 

бе ла рус кія асо бы — вя ду чая 

Та ма ра Лі сіц кая, спя вач ка 

Іры на Ві да ва, пісь мен нік 

Ана толь Бу тэ віч і ін шыя. 

Ад ра зу пас ля прэ зен та цыі, у 

14 га дзін, ад на ча со ва ва ўсіх 

кра мах «Бел кні гі» па чаў ся 

про даж но ва га вы дан ня 

На тал лі «Бяс кон цасць ка хан ня, 

бяс кон цасць су му...» — 

за ключ най част кі ды ло гіі 

«Міг бяс кон цас ці».

Прай шло кры ху больш за 10 дзён са стар ту про да жаў і... на скла дзе вы да вец тва 

«Икселент» гэ тых кніг больш не за стало ся: на клад у 4000 эк зэмп ля раў ра зы шоў ся. 

Ужо рых ту ец ца да дат ко вы ты раж — яшчэ 2000  асоб ні каў. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па гу та ры ла з вя до май пісь мен ні цай пра сак рэт пос пе ху і пра тое, што яна лі чыць 

са мым важ ным у лі та ра ту ры.

На ад кры тай пра сто рыНа ад кры тай пра сто ры

Ма нюш ка, Дон Жу ан 
і «Адзі но та ў се ці ве»

Сён ня ўсе да ро гі вя дуць у Верх ні го рад
Толь кі-толь кі бе ла рус кі рэ жы сёр атры маў Ся рэб ра на га Лай ко ні ка 

на Кра каў скім кі на фес ты ва лі, як фальк лор ны пер са наж із ноў едзе ў 

Мінск — сён ня ў ста ліч ным Верх нім го ра дзе з шэс ця та тар ска га верш ні-

ка з бу ла вой у ру цэ пач нец ца чар го вы Дзень Поль шчы. На працягу дня 

на фес ты ва лі мож на па спець уба чыць гэ тую пры го жую кра каў скую 

тра ды цыю, што вя дзец ца яшчэ з XІІІ ста год дзя, па слу хаць поль скі гурт 

Golden Lіfe, уба чыць вы ступ лен не ву ліч на га тэ ат ра з Кра ка ва «Сцэ на 

ка лей да скоп», за даць пы тан ні зна ка мі та му пісь мен ні ку Яну шу Леону 

Віш неў ска му і па сма ка ваць ежу па поль скіх рэ цэп тах.

Ка жуць, пад час 

ад на го з та тар скіх 

на бе гаў за хоп ні кі 

па цяр пе лі ня ўда чу ад 

жы ха роў па се лі шча 

Звя жы нец пад Кра-

ка вам. Та ды плы та-

го ны, што кі ра ва лі 

аба ро най, апра ну лі 

та тар скія строі і пе-

ра мож най пра цэ сі-

яй ру шы лі ў го рад. 

На ча ле пра цэ сіі на 

ка ні ехаў ста рэй шы 

плы та гон у кас цю ме 

та тар ска га ва я во ды з бу ла вой у ру цэ. Гэ тае шэс це ў го нар пе ра мо гі ста лі 

паў та раць штогод, так яно ста ла пры го жай кра каў скай тра ды цы яй з му-

зы кай і тан ца мі. У Мін ску Лай ко ні ка сыг рае Збіг неў Глё нэк, што вы сту пае 

ў гэ тай ро лі ўжо трыц цаць два га ды, у яго бу дзе сві та і гурт «Млас ко ты» з 

дзе вя ці му зы кан таў. Фальк лор на му пер са на жу бу дзе так са ма пры све ча на 

ву ліч ная вы стаў ка.

Верх ні го рад сён ня зай мее не каль кі тэ ма тыч ных пля цо вак, і ад ной з са-

мых гуч ных, у пра мым і пе ра нос ным сэн се, ста не му зыч ная част ка фес ты-

ва лю. Тут зай гра юць ка лек ты вы поль скай ды яс па ры ў Бе ла ру сі, а зем ля кі 

ле ген дар на га му зы кан та Чэс ла ва Не ме на са Шчу чы на ў го нар яго 80-год дзя 

вы ка на юць най леп шыя яго тво ры.

Вя до ма ж, фес ты валь не мог не ад зна чыць і двух сот год дзе з дня на ра джэн ня 

бе ла рус ка га і поль ска га кам па зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі, імем яко га Се на там 

Поль шчы аб ве шча ны 2019 год. Сім фа ніч ны ар кестр Capella Academіa, Дзяр жаў-

ны ка мер ны хор Бе ла ру сі і са ліс ты Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 

ды ры жо ра Аляк сея Фра ло ва рых ту юць ад мыс ло вы кан цэрт.

На рэш це, свае най леп шыя хі ты вы ка нае поль скі гурт Golden Lіfe, за 

пля чы ма ў яко га 12 аль бо маў, анш ла га выя вы ступ лен ні і са ўндтрэ кі да 

поль скіх філь маў.

На тэ ат раль най пля цоў цы ка лек тыў «Сцэ на ка лей да скоп», што ў сва іх па-

ста ноў ках спа лу чае цыр ка вое, ба лет нае і аў ды ё ві зу аль нае мас тац твы, па ка жа 

спек такль «Сэр ца Дон Жу а на ў аг ні» са спец эфек та мі і кла січ най му зы кай.

Аў тар зна ка мі та га, пе ра кла дзе на га на асноў ныя мо вы све ту ра ма на 

«Адзі но та ў се ці ве» Януш Ле он Віш неў скі ста не ге ро ем лі та ра тур най пля-

цоў кі, ад ка жа на пы тан ні і пад пі ша кні гі.

Так са ма на фес ты ва лі ад бу дуц ца вы стаў кі «15 год Поль шчы ў Еў ра са-

ю зе» і пры мер ка ва ная да Еў ра пей скіх гуль няў — 2019 «Спорт у поль скім 

пла ка це». Дзя цей вар та за пра сіць на ін тэр ак тыў ную гуль ню ад «Ка ля ро ва га 

цыр ка», а маг чы мас ці па вы ву чэн ні поль скай мо вы бу дуць прад стаў ле ны на 

моў на-аду ка цый ным кір ма шы.

Усе ме ра пры ем ствы мож на на ве даць воль на. Ар га ні за та ра мі фес ты ва лю 

ста лі Мін скі га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт, Па соль ства Поль шчы ў Бе ла ру сі і 

Поль скі ін сты тут у Мін ску. Пад ра бяз ную пра гра му мож на знай сці на сай це 

Поль ска га ін сты ту та www.іnstpol.by.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Па дзеяПа дзея

НЯ МЫЯ НО ЧЫ
У Мін ску па чаў ся са мы эк стра ар ды нар ны кі на фес ты валь кра і ны

Не па спе лі мы ады сці ад Ра мі Ма ле ка ў ро лі Фрэ дзі Мэрк' ю ры 
ў на шу ме лай кар ці не «Ба гем ская рап со дыя», як у пра кат 
вый шаў яшчэ адзін ба ё пік пра му зыч ную зор ку — 
«Ро кет мэн» Дэкс та ра Флет ча ра, дзе га лоў ным ге ро ем стаў 
зна ка мі ты кам па зі тар, спя вак, го ма сек су а ліст сэр Эл тан 
Джон. Праў да, у Ра сіі і Бе ла ру сі фільм вый шаў не без 
экс цэ саў: ра сій скі пра кат чык «Цэнт рал Парт не ршып», праз 
яко га кі но тра пі ла і ў на шы кі на тэ ат ры, вы пус ціў на эк ран 
ад цэн зу ра ва ную вер сію, без сцэн з сек сам і ка ка і нам (хоць 
зда ва ла ся б, ча го мы ў кі но не ба чы лі). У дыс трыб' ю та раў, 
ві даць, свой по гляд як на Эл та на Джо на, так і на цэ лас насць 
мас тац ка га вы каз ван ня.

Гурт Golden Lіfe.

На эк ра нахНа эк ра нах

ПРОС ТЫ ХЛО ПЕЦ 
ЭЛ ТАН ДЖОН
Фільм, дзе на ва коль ная пыш насць 

ад ця няе звы чай насць праб лем


