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— Мя не здзі ві ла, што ў 

не ка то рых мо ман тах гле-

да чы смя я лі ся. На прык лад, 

пад час сцэ ны, дзе мае ге роі 

раз гляд ва юць фо та здым кі з 

ку рор та, што зра зу ме ла, бо 

Мар сель вель мі па доб ны на 

тое, аб чым тыя ма раць. Гэ та 

ўсё роў на, што мы б уба чы-

лі, як ней кі фран цуз ма рыць 

пра Бе ла русь і раз гляд вае 

фо та здым кі зі мо ва га Ма-

зы ра. У іх так са ма мо ра, 

паль мы, кі на тэ атр, дзе па-

каз ваў ся фільм, зна хо дзіц-

ца на бе ра зе мо ра. Ас тат нія 

мо ман ты я не за пом ні ла, 

але на прэс-кан фе рэн цыі 

мне за да ва лі пы тан ні, як я 

пра ца ва ла з гу ма рам. Ра зу-

мею, што яны ме лі на ўва зе: 

гу мар у тра гіч най жыц цё вай 

сі ту а цыі, на кшталт Акі Каў-

рыс мя кі, на ват не гу мар, 

а аб сурд, а я лі чу, у нас ха-

пае аб сур ду. Ка неш не, не-

ка то рыя пры выч ныя для нас 

рэ чы для іх смеш ныя, ха ця 

я та ко га не ча ка ла. Вод гу-

кі бы лі доб рыя, я не ду маю, 

што лю дзі ў за леж нас ці ад 

на цы я наль нас ці моц на ад-

роз ні ва юц ца. Іх за кра ну лі 

ней кія ўні вер саль ныя каш-

тоў нас ці, бліз кія ўсім: лю боў, 

жыц цё, лю дзі.

— На коль кі я ве даю, 

«Заўт ра» вый шла ў пра-

кат у кры ху пе рай на ча ным 

вы гля дзе.

— Так, але акра мя мя не 

і не каль кіх лю дзей гэ та ні-

хто не за ўва жыць. Мы кры ху 

па леп шы лі гук, і фільм стаў 

даў жэй шы на два нац цаць 

хві лін, але гэ та не ўплы вае 

на сю жэт. Мы рас сы па лі 

сцэ ны па ўсёй кар ці не дзе-

ля хро на мет ра жу. Ка лі яна 

бы ла 63 хві лі ны, на не ка то-

рых фес ты ва лях маг ла на-

ват не тра піць у ка тэ го рыю 

поў на га мет ра, і для пра ка ту 

гэ та зруч ней. Я ра зу мею: да 

ка рот ка га кі но ста вяц ца як 

да та ко га «не да», для паў на-

вар тас нас ці се ан са хо чац ца 

неш та да ба віць. Мы зра бі-

лі так, што зме ны не ад чу-

ва юц ца, не тое каб неш та 

пры ля пі лі.

— У ад ным з ін тэр в'ю ты 

ска за ла, што ў кі но та бе ці-

ка вая рэа ліс тыч насць. Але 

рэа ліс тыч насць не заў сё-

ды азна чае, што ты па каз-

ва еш рэ аль насць. Ці бы ла 

ў ця бе свя до мая прэ тэн зія 

яе ад люст ра ваць?

— Вя до ма ж, я ца ню рэа-

ліс тыч насць, але не толь кі, 

не ўсё кі но па він на быць 

та кім. Да ку мен таль нае — 

дак лад на па він на, бо за яў-

ля ец ца як да ку мент, ча му 

мне і не па да ба ец ца і па да-

ец ца кры ху не сум лен ным, 

ка лі для да ку мен таль на га 

філь ма про сяць ра зы граць 

ней кую сі ту а цыю, бо ма ла 

зды мач ных дзён. Што да-

ты чыц ца мас тац ка га кі но, 

на ват тое, што на зы ва ец ца 

аў тар скім, не му сіць быць 

рэа ліс тыч ным у рэ чы шчы 

Ру мын скай хва лі, у кож на-

га аў та ра свая мо ва. Больш 

важ на быць сум лен ным, 

а як ты гэ та ўва со біў — ін-

шая спра ва. Ад чу ван не, што 

ты гля дзіш неш та да ку мен-

таль нае, не аба вяз ко вае. 

Ці бы ла ў мя не прэ тэн зія 

на ад люст ра ван не рэ аль-

нас ці, я пра гэ та прос та не 

ду ма ла. Тут быц цам ні чо га 

і не пры ду ма на, бо мне гэ-

та не ці ка ва. На мой по гляд, 

пры ду маць ней кую гіс то рыю 

на шмат ляг чэй, чым па спра-

ба ваць ад рэ флек са ваць 

рэ аль насць. Мне ха це ла ся 

па пра ца ваць з на ва коль-

ным све там, з воб ра за мі са 

свай го жыц ця.

— Гэ та дзіў на, та му што 

воб раз жыц ця ў Бе ла ру-

сі тут па да ец ца на столь кі 

пра ду ма ным.

— На ту раль на, я ўсё пра-

ду ма ла, прос та не ўяў ля ла, 

што гэ та па ві нен быць пэў ны 

жанр ці неш та яшчэ. Мне за-

ха це ла ся рас ка заць та кую 

гіс то рыю. У на ступ ны раз, 

на пэў на, за хо чац ца рас ка-

заць ін шую.

— На ват ка лі твой 

фільм не свя до ма ства рае 

гэ ты воб раз, усё роў на 

ма ні пу люе рэ аль нас цю: 

ка лі ты ней кім чы нам яе 

ад люст роў ва еш, так ці 

інакш па каз ва еш ней кі 

бок на ва коль на га све ту, 

бо ён ні ко лі не бу дзе ўні-

вер саль ны для ўсіх. Ты гэ-

та ўсве дам ля еш?

— Час ця ком я ду маю, 

на коль кі этыч на на зы ваць 

да ку мен таль нае кі но да-

ку мен там, — на пэў на, не 

вар та, та му што, ка лі ро біш 

ман таж, ты ўжо страч ва еш 

маг чы масць па ка заць жыц-

цё ў вы гля дзе да ку мен та. 

Лю бое мас тац тва ма ні пу-

ля тыў нае, бо мы ства ра ем 

воб ра зы. Ка лі нех та да ця бе 

пры хо дзіць і рас каз вае ней-

кую гіс то рыю, ён так са ма 

ма ні пу люе, бо рас каз вае са 

свай го пунк ту гле джан ня. 

Тое ж са мае з кі но: я быц цам 

рас ка за ла сваю гіс то рыю.

— Ты ства ры ла воб раз 

кра і ны, які да ты чыц ца 

амаль дзе ся ці міль ё наў 

ча ла век, ты ў ней кім сэн-

се ад каз ва еш за сваю ма-

ні пу ля цыю.

— Ка лі я ра бі ла фільм, 

не ду ма ла, што не ка му бу-

ду яго па каз ваць. Та му, мне 

па да ец ца, я ні ко лі больш не 

бу ду та кой шчы рай. Я на-

ват ду ма ла: ка лі зноў бу ду 

ра біць кі но пра бе ла рус кае 

жыц цё, не трэ ба яго тут па-

каз ваць, бо яно на дру гім 

мес цы пас ля да ку мен таль-

на га з пунк ту гле джан ня ад-

каз нас ці за ге роя. Атрым лі-

ва ец ца, ты ім ска рыс таў ся. 

Мне зда ец ца, ме на ві та каб 

па збег нуць гэ тай ад каз нас-

ці, шмат хто лю біць зды маць 

гіс та рыч ныя дра мы. Я та кія 

філь мы не люб лю, бо мас так 

па ві нен — мо жа, гэ та над та 

ка тэ га рыч нае мер ка ван-

не — рэ ага ваць на тое, што 

ёсць тут і ця пер, бо по тым 

за ста нуц ца толь кі каз кі. Я не 

збі ра ла ся браць на ся бе гэ-

тую ад каз насць і па каз ваць 

«Заўт ра» ў кі на тэ ат ры. Мне 

да гэ тых ча соў ня ём ка, што 

нех та прый дзе і ўба чыць, 

што я прэ тэн дую на ней кую 

праў ду, ха ця я не ўпэў не на 

са ма ў са бе, у гэ тым філь ме 

і ва ўсім, што ва кол мя не.

— Ты чы та ла кры ты ку 

пра твой фільм? Яна цал-

кам ста ноў чая, гэ та па він-

на па зба віць ця бе па чуц ця 

ня ём кас ці.

— Мне па да ец ца, удзель-

ні чаць у кон кур сах со рам на, 

ка лі ты не прос та стан ца ваў, 

а быц цам неш та ска заў пра 

свет і сам ся бе на дзя ліў пра-

вам пра яго га ва рыць. Мне 

ня ём ка, бо я не збі ра ла ся 

вы но сіць «Заўт ра» вон кі, 

а атры ма ла ся, як атры ма ла-

ся. Мне пры ем на, што ў нас 

з кры ты ка мі су па ла ней кае 

ад чу ван не, але пе рад гэ ты мі 

людзь мі мне так са ма ня ём ка, 

скла да на па тлу ма чыць, ча му. 

Мне ў прын цы пе боль шую 

част ку жыц ця ня ём ка, асаб-

лі ва ка лі нех та тра ціць свой 

час на тое, што я зра бі ла.

— Ці ёсць асаб лі вы сэнс 

у прэс ным ві зу аль ным бо-

ку філь ма?

— Гэ та тое, што мне па-

да ба ец ца. Усе скар дзяц ца 

на «шэ расць» Мін ска, а я 

гэ та, на ад ва рот, аба жаю, у 

мя не прос та та кі густ, гэ та 

па да ец ца мне са мым цу доў-

ным. Я люб лю роз ныя ад-

цен ні шэ ра га і з пунк ту гле-

джан ня эс тэ ты кі не люб лю 

ле та, шмат зя лё на га ко ле ру, 

хоць ле там зды маць ляг чэй 

з-за доў га га свет ла во га дня 

і цеп лы ні. «Заўт ра» зды маць 

бы ло скла да на: хо лад на і 

ўвесь час мя ня ла ся асвят-

лен не, але на ва кол ле па та-

наль нас ці і ней кай чыс ці ні 

па ды хо дзі ла для та го, каб 

рас каз ваць пра Ма зыр.

— Ча му ў вы ні ку твой 

ге рой вы ра шыў не ка рыс-

тац ца маг чы мас цю?

— У ма ім жыц ці і жыц ці 

ма іх зна ё мых шмат аб сурд-

ных сі ту а цый, ка лі скла да на 

знай сці ла гіч нае тлу ма чэн-

не, але ду ма еш: «Гэ та пра 

нас», хоць я не люб лю дзя-

ліць лю дзей на на цы я наль-

нас ці. У мя не бы ло неш та 

па доб нае, ка лі я па сту пі ла ў 

кі на шко лу ў Маск ву, але вы-

ра шы ла не ехаць, та му што 

там жыц цё да ра жэй шае. 

Я і ця пер маю су мнен ні, хоць 

мне пра па на ва лі ўжо бяс-

плат на ву чыц ца ў гэ тай жа 

кі на шко ле: не ве даю, што 

ім пі саць, спа дзя ю ся, мне не 

на пі шуць, маў ляў, пра бач це, 

пе ра бор, усе та кія та ле на-

ві тыя, для вас ня ма мес ца. 

Хоць, з ін ша га бо ку, так мне 

было б спа кай ней, што гэ-

та не я са ма ад мо ві ла ся ад 

шан цу. Не так даў но ба чы-

ла ся з сяб рам-кам па зі та-

рам, ён ска заў, што дзе сяць 

га доў та му так са ма па сту піў 

у прэ стыж ную му зы каль ную 

ака дэ мію ў Стак голь ме, у 

яго сям'і на ват бы лі збе-

ра жэн ні, але ён па ду маў: 

«З'е ду, рас тра чу ўсе гро шы, 

на вош та гэ та трэ ба?». Мая 

ма ці рас каз ва ла пра сваю 

стры еч ную сяст ру: яе сын 

на браў вель мі доб ры бал на 

ЦТ, ха цеў вы ву чаць за меж-

ныя мо вы ў Мін ску, спа кой-

на мог прай сці на бюд жэт. 

А яна ска за ла: «Ой, не, я 

ад на, но гі хво рыя, мы яго 

там не вы ву чым». У вы ні ку 

са сва ім вы со кім ба лам ён 

па сту піў у мяс цо вы пед і ця-

пер ад пра цоў вае ў шко ле, 

хоць у яго маг ло быць зу сім 

ін шае жыц цё. Мы ба ім ся 

маг чы мас цяў. Гэ та гіс то рыя 

ў тым лі ку пра мя не, і прос та 

шка да, ну, са мой ся бе мне 

не вель мі шка да, але ін шых 

лю дзей вель мі.

— Коль кі ў тва ім філь-

ме бе ла рус кай мен таль-

нас ці?

— Скла да на ска заць, 

бо я за ўсім на зі раю знут-

ры, а не збо ку. Яшчэ ад на 

з пры чын, ча му я не ха чу 

ехаць у Маск ву, — мне па-

да ец ца, ка лі жы веш тут: усё, 

што ты ро біш, аў та ма тыч на 

ста но віц ца па ра джэн нем 

та го, што ця бе фар мі руе і 

што ты ба чыш ва кол. Ка лі 

б я ха це ла зра біць кла січ ны 

аме ры кан скі ці фран цуз скі 

фільм, у мя не б не атры ма-

ла ся. Усё, што мы ро бім, ужо 

бе ла рус кае.

— Ты ка за ла, што ў 

філь ме шмат сцэн з жыц-

ця. Што гэ та за сцэ ны?

— Я ўвесь свой фільм 

быц цам ба чы ла ў жыц ці. Як 

ге рой тэ ле фа нуе і шу кае 

пра цу — я і са ма гэ та ра-

бі ла і чу ла. Як ён рас кід вае 

ліс тоў кі — на са мрэч я, ка лі 

жы ла ў Ма зы ры, гэ тым зай-

ма ла ся, а мой баць ка пад-

пра цоў ваў па-ін ша му. Пра 

«па да рыць шпа ле ры» — тут 

наш веч ны ра монт, на ўсе 

свя ты мы да ры лі неш та для 

до му. У гэ тую кра му мы ха-

дзі лі і пра вя ра лі, ці не знік лі 

абра ныя на мі шпа ле ры, якія 

мы па куль не маг лі ку піць. 

Вы ду ма ная шту ка — толь кі з 

ла та рэй ным бі ле там, але гэ-

та ж так са ма бы вае, прос та 

з на мі не зда ра ла ся. Фільм 

скла да ец ца вось з та кіх мо-

ман ці каў, кры ху транс фар-

ма ва ных.

— На коль кі ты згод на з 

мер ка ван нем, што ў тва ім 

філь ме па каз ва ец ца пост-

апа ка ліп сіс, дзе лю дзі не 

жы вуць, а вы жы ва юць?

— Для мя не, шчы ра ка жу-

чы, гэ та не так. Не тое каб я 

пры еха ла ў вёс ку і зды ма ла 

яе жыц цё збо ку — я зды ма-

ла тое, што ве даю. Мы са-

праў ды жы лі — гэ та ця пер 

мы з бра там пра цу ем, по тым 

баць кі бы лі на за роб ках — 

горш, чым мае ге роі. Мы не 

маг лі да зво ліць са бе сха дзіць 

у рэ ста ран і мно гія ін шыя рэ-

чы. Бы ва ла, мы ка рыс та лі ся 

ад ным пра яз ным на сям'ю — 

прос та ез дзі лі па чар зе. Аль-

бо, каб сэ ка но міць гро шы, 

баць кі на ват зі мой ха дзі лі 

ва ўні вер сі тэт, дзе пра ца ва-

лі, пеш шу. Ма зыр — не са мы 

ма лень кі го рад, а 300 руб лёў 

у ім — нар маль ны за ро бак, 

а 500 руб лёў — зу сім вя лі-

кі. Да пус цім, ёсць сям'я з 

дву ма дзець мі — як з та кі мі 

за роб ка мі? Ім трэ ба ўсё на-

бы ваць. А ка лі рап там дзе ці 

па еха лі ву чыц ца, ста но віц ца 

яшчэ ця жэй. З ма ёй ма ці ва 

ўні вер сі тэ це пра ца ва ла зна-

ё мая — яе ска ра ці лі, бо з-за 

дзя цей яна не змаг ла аба-

ра ніць ды сер та цыю, у вы ні ку 

яна на ня ла ся ў ней кую вё-

сач ку пра ца ваць ла ба ран там 

за 70 руб лёў. Такія гісторыі, 

нават горшыя, сапраўды 

ёсць у жыцці, а ў маім фільме 

ўсё не надта дрэнна.

— Ад «Ліс та па да» і да 

Мар се ля ў ця бе бы ло шмат 

маг чы мас цяў ка му ні ка-

ваць з пра фе сі я на ла мі. Ці 

змаг ла ты ўзяць неш та ка-

рыс нае з гэ тых раз моў?

— Што да ты чыц ца філь-

ма, я і так ба чы ла ў ім па мыл-

кі. Мне па да ец ца, я іх ба чу 

на ват больш, чым ін шыя. 

Пад ра бяз на са му кар ці ну я 

аб мяр коў ва ла толь кі з не-

ка то ры мі. Ка лі ка заць пра 

ней кія мас тац кія мо ман ты, 

каб усё ра зу мець, мне, мо-

жа быць, і не трэ ба бы ло б яе 

па каз ваць. Я ўзя ла ка рысць 

хут чэй не для твор ча га ра-

зу мен ня кі но, бо тут, мне 

па да ец ца, трэ ба прос та гля-

дзець філь мы, а з прак тыч-

на га пунк ту гле джан ня — як 

удзель ні чаць у фес ты ва лях.

Гу та ры ла

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



У пра кат вый шла яшчэ 

ад на ў ней кім сэн се 

бес прэ цэ дэнт ная бе ла рус кая 

кар ці на — «Заўт ра» 

Юліі Ша тун, якая ста ла 

най леп шым іг ра вым філь мам 

На цы я наль на га кон кур су 

кі на фес ты ва лю «Ліс та пад», 

ге ро ем кі на кры ты каў 

і ўла даль ні кам ча ты рох 

уз на га род кі на фес ты ва лю 

ў Мар се лі. Вы тры ма ная, 

мер ная, эс тэц кая стуж ка 

рас каз вае пра буд ні сям'і — 

яе сыг ра ла сям'я аў та ра, — 

якая жы ве ў не вя лі кім 

бе ла рус кім го ра дзе, ро біць 

ра монт, пад пра цоў вае, 

на бы вае курт ку сы ну 

ў рас тэр мі ноў ку і жы ве, 

зда ец ца, амаль аў та ма тыч на. 

Мы су стрэ лі ся з рэ жы сё рам 

і перш за ўсё за пы та лі ся, 

як фран цуз ская пуб лі ка 

ўспры ня ла «Заўт ра» ў Мар се лі.

Кі на кро кіКі на кро кі  

«Пры ду маць гіс то рыю на шмат ляг чэй, 
чым па спра ба ваць 

ад рэ флек са ваць рэ аль насць»

Юлія ША ТУН:

«Мне па да ец ца, 
удзель ні чаць 
у кон кур сах со рам на, 
ка лі ты не прос та 
стан ца ваў, а быц цам 
неш та ска заў пра свет 
і сам ся бе на дзя ліў 
пра вам пра яго 
га ва рыць».

«Ка лі нех та да ця бе 
пры хо дзіць і рас каз вае 
ней кую гіс то рыю, ён 
так са ма ма ні пу люе, 
бо рас каз вае са свай го 
пунк ту гле джан ня».
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