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Люд мi ла ПЕ РА ГУ ДА ВА, 

кi на кры тык:

— «Шу каль нi кi шчас ця» 

з'я вi лi ся, ка лi са вец кiя дзея чы 

вы ра шы лi ства рыць у на шых 

кра ях за па вет ную зям лю, а ў 

вы нi ку, за доў га да та го, як яна 

з'я вi ла ся ў рэ аль нас цi, ства-

ры лi «яў рэй скую дзяр жа ву».

Так зва нае яў рэй скае пы-

тан не — хоць, без умоў на, у 

фiль ме ёсць агi та тар скiя мо-

ман ты — улас на i «ро бiць» 

кар цi ну, а са вец кiя стуж кi, 

якiя бя руц ца за яго не на фо-

не вай ны i Ха ла кос ту, а на бы-

та вым, мож на пе ра лi чыць па 

паль цах.

Па ра лель на та ды вый шаў 

фiльм Ры го ра Аляк санд ра ва 

«Цырк», дзе гу чыць фраг мент 

ка лы хан кi на iдыш, i спя вае яе 

Са ла мон Мi хо элс — той са мы, 

чыё жыц цё аба рва ла ся ў Мiн-

ску, i той са мы, што быў кан-

суль тан там Корш-Саб лi на на 

«Шу каль нi ках шчас ця».

Без да кор ны сцэ на рый на-

пi саў Ры гор Ко бец — дзя ку ю-

чы яго дра ма тур гii бе ла рус кае 

кi но атрым лi ва ла ся, а по тым 

ён быў на па ло ха ны ор га на мi, 

ад се дзеў тэр мiн i ў пра фе сiю 

прак тыч на не вяр таў ся. Свай-

го ге роя Пi ню ён знай шоў у 

рэ аль на iс ну ю чым не дзе ў 

Пу ха вiц кiм ра ё не яў рэй скiм 

кал га се «Дэр Штэрн» — 

«Зор ка» (гэ ты кал гас аў тар 

ро бiць мес цам па дзей, толь кi 

пе ра но сiць яго ў Бi ра бi джан): 

на вак заль най плат фор ме да 

Ры го ра па ды шоў ка ла рыт ны 

яў рэй скi та ва рыш — ён не-

ад рыў на гля дзеў, як па ды хо-

дзiць цяг нiк, i ўрэш це за пы-

таў ся: «Ска жы це, ка лi лас ка, 

коль кi мо жа каш та ваць гэ ты 

па ра воз?»

Ак цёр Ве нья мiн Зус кiн, што 

сыг раў Пi ню, — ад на з га лоў-

ных зна хо дак фiль ма, гэ та ён 

ка жа зна ка мi тую фра зу «Мой 

ар га нiзм не пры мае цяж кую 

пра цу», а па цы та ва нас цi, 

да рэ чы, «Шу каль нi каў шчас-

ця» мож на па раў наць хi ба з 

«Бе лы мi ро са мi». У да лей-

шым ак цёр быў рас стра ля ны. 

Яў рэй скую ма цi iг рае Ма рыя 

Блю мен таль-Та ма ры на: хоць 

у яе ня ма нi гра ма яў рэй скай 

кры вi, акт ры са цу доў на ад чу-

ла гэ ты бiб лей скi воб раз i сыг-

ра ла та кую ма цi ча ла вец тва, 

што прос та хо ча шчас ця сва iм 

дзе цям.

З на мi на заў сё ды за ста-

нец ца му зы ка Iса ка Ду на еў-

ска га, якi па чаў кар' е ру ме на-

вi та ў бе ла рус кiм кi но. Фiльм 

ча сам на ват на зы ва юць мю-

зiк лам, на столь кi на ту раль на 

ў сю жэт упля та юц ца ме ло дыi 

i пес нi.

«Шу каль нi кi шчас ця» спры-

я лi ства рэн ню мi фа аб тым, 

што ў Са вец кiм Са ю зе ня ма 

яў рэй ска га пы тан ня — яў рэi 

ёсць, а пы тан ня ня ма, i што тут 

паў сюль мож на знай сцi зо ла-

та. Гэ ты ка роль пад ця жак Пi ня 

ка заў: «Ка лi кал гас нiк знай-

шоў злi так зо ла та, зна чыць, i 

я ма гу яго знай сцi».

Ка лi ў нас ста лi зма гац ца з 

«iз ра iль скiм крэ нам», фiльм 

не афi цый на па кла лi на па лi-

цу — яго не па каз ва лi ў го нар 

юбi ле яў Корш-Саб лi на, на пi-

са ная Ду на еў скiм му зы ка не 

гу ча ла на кан цэртах кам па зi-

та ра. «Шу каль нi кi» ста лi кар-

цi най для вуз кiх спе цы я лiс таў 

i гна на га на ро да, што за хоў-

ваў яе ў па мя цi i ар хi вах, бо 

гiс то рыя пра гэ тых лю дзей i 

тое, што яны жы вуць не толь-

кi ў Бiб лii, тут рас ка за на з лю-

боўю i па ва гай. Апроч iн ша-

га фiльм па каз вае, што, так, 

бе ла рус кiя кi не ма та гра фiс ты 

не за хо дзi лi за па стаў ле ныя 

пар ты яй чыр во ныя сцяж кi, 

але ў той жа час не ба я лi ся 

зай сцi да лей за Сма ленск i 

Брэст i шу ка лi жан ры, iм ёны, 

на рэш це, шу ка лi праб ле мы.

ДВА тыд нi та му мы на зва лi не каль кi над звы чай ных для свай го ча су 
бе ла рус кiх кi на пра ек таў, што, на дум ку пра фе сi я на лаў, iш лi ўраз рэз 

з «ге не раль най лi нi яй» i раз бу ра лi стэ рэа тып пра сум ны ай чын ны 
кi не ма то граф. У фiль мах «Ус ход нi ка лi дор», «Уся прэ зi дэнц кая раць», 
«Ма гi ла льва» i пра ек це «Хра на топ» мож на шу каць тую са мую сва бо ду, 
якая ў са вец кiя i пост са вец кiя ча сы да зва ля ла iх аў та рам ра бiць кi но не так, 
як усе. Але ча ты рох штук ака за ла ся не да стат ко ва, та му мы пра цяг ва ем 
да сле да ваць ай чын нае кi но i вус на мi да свед ча ных лю дзей на зы ва ем яшчэ 
ча ты ры вар тыя ўва гi з'я вы ў яго гiс то рыi.

Ма рыя КАС ЦЮ КО ВIЧ, кi на знаў ца:

— Ку ды ж без Ула дзi мi ра на ша га 

Быч ко ва i «Го ра да май строў». З «Го-

ра дам май строў» дзiў ная спра ва: гэ та 

кi но вель мi свай го ча су — ка рот кай i 

на тхняль най ад лi гi. Ён са браў усе яе 

пры кме ты, стра хi i пе ра жы ван нi i нi ў 

якi iн шы час з'я вiц ца не мог. Больш за 

тое, ён мог упi сац ца толь кi ў ву зень кае 

акен ца з 1962-га да 1967-га — i вый шаў 

на эк ран у 66-м, як мае быць.

Гэ та быў час шас цi дзя сят нi каў, апан-

та ных iн ды вi ду аль най сва бо дай, па чуц-

цё вас цю, эс тэ ты кай i гра ма дзян скас цю. 

Та кая гры му чая су месь. А га лоў най iх 

iдэ яй, ге нi яль ным вы на ход нiц твам быў 

кан цэпт шчы рас цi. Пас ля ўдуш лi ва га 

ста лiн ска га ча су — не дзi ва.

Да Быч ко ва са вец кiя дзе цi гля дзе-

лi над звы чай рэа лiс тыч ныя ў вы ка нан-

нi, эпiч ныя, ква зi фаль клор ныя каз кi 

Аляк санд ра Роу i Аляк санд ра Птуш ко. 

Быч коў, узяў шы ся за па пу ляр ную каз-

ку Та ма ры Га бэ ў дас цiп най трак тоў цы 

Мi ка лая Эрд ма на, пра па на ваў iм гля-

дзець каз ку не як па ву чаль ны апо вед, а 

як пры го жы сон пра iн шыя мяс цi ны.

Та кi мi ж, пры ўзня ты мi, iра нiч ны мi 

i дву слой ны мi, ста лi паз ней усе вя до-

мыя са вец кiя кi на каз кi: i мю зiк лы Юрыя 

Цвят ко ва, i кла сiч ныя дзi ця чыя фiль мы 

Ле а нi да Ня ча е ва.

Пад крэс ле на пры го жы, на ват дэ ка-

ра тыў ны, «Го рад май строў» на шмат 

дзе ся цi год дзяў на пе рад вы зна чыў, якi-

мi дзi ця чыя каз кi па вiн ны быць, хоць 

сам Быч коў са ро меў ся свай го рэд ка-

га та лен ту дзi ця ча га па ста ноў шчы ка i 

iмк нуў ся да аў тар ска га кi но. Дык вось, 

яго ны «Го рад май строў» за цвер дзiў, 

што каз кi мо гуць быць аў тар скiя. Гэ та 

так са ма пры кме та шас цi дзя ся тых: пад 

кож ны знеш не дзi ця чы тэкст пад кла-

даў ся пад тэкст для да рос лых. Па куль 

дзе цi гля дзе лi жва вую гiс то рыю пра тое, 

як воль ны го рад май строў зма га ец ца з 

за хоп нi ка мi i пе ра ма гае, да рос лыя па-

мiж рад коў счыт ва лi сме лы ды сi дэнц кi 

ме седж пра сва бо ду, ула ду i са цы яль-

ную спра вяд лi васць, пра та таль нае цi-

ка ван не, сва бо ду сло ва i дэ ма кра тыч-

ныя каш тоў нас цi.

Гэ тай сме лас цi на кi на сту дыi так спу-

жа лi ся, што з-за яс ных алю зiй хут ка 

за тар ма зi лi пра ект, бо «ён за над та пра-

ма пра су час насць га во рыць». Алю зii 

яшчэ да зва ля лi ся, прос тая мо ва — не. 

Але ж шас цi дзя ся тыя — час упар тай 

ба раць бы за аў тар ства, i аў та ры свой 

фiльм аба ра нi лi з той жа жарс цю, што 

i май стры свой го рад. «Сла ва воль на-

му го ра ду май строў! Каб ты па да вiў ся, 

пра кля ты!» (гэ тую рэп лi ку ў «Го ра дзе 

май строў» кры чаў па пу гай, ка лi Клiк-

Кляк на ма гаў ся на ву чыць яго хва лiць 

гер ца га.)

Алег СIЛЬ ВА НО ВIЧ, кi на знаў ца:

— У 2010-м ма ла ды Анд рэй Ку дзi нен ка ад-

ва жыў ся на за сва ен не жан ру «мiс тыч на га тры-

ле ра» i зра бiў аб са лют на не ты по вую для бе-

ла рус ка га кi но «Ма сак ру». Не ты по вую, перш 

за ўсё, праз эк лек тыч ную жан ра вую пры ро ду, 

якую мож на ўя вiць у вы гля дзе ва рон кi цi пе ра-

ку ле най пi ра мi ды.

Са мая шы ро кая яе част ка — тое, што ма-

ец ца на ўва зе пад «мiс тыч ным тры ле рам». На-

ступ ная «фрак цыя» — гiс та рыч ная дра ма, што 

па каз вае кан тэкст па дзей, то-бок звя за ную з 

жорст кiм пад аў лен нем на цы я наль на га паў стан-

ня ХIХ ста год дзя част ку на шай гiс то рыi. По тым 

iдзе па лi тыч ная ма нi фес та цыя бе ла рус кай свое-

асаб лi вас цi ў су праць ста ян нi ўсход нiм i за ход нiм 

iм пер скiм ам бi цы ям.

Нi жэй, у ка ла ры це маў лен чай по лi фа нii ге ро яў, 
уза е ма ад но сi нах па мiж iмi, скульп тур на-па ста но-
вач ным вы ра шэн нi дэ ка ра цый i дэ та лях экi пi роў кi, 
зна хо дзiц ца пра тэст су праць пад аў лен ня на цы я-
наль най куль ту ры. На рэш це тут ёсць фрак цыя, 

за сна ва ная на сла вян скiх ле ген дах i мi фах, — у 

якас цi Deus ex machina, то-бок не ча ка нас цi, яна 

вы во дзiць мядз ве дзя-пя рэ ва рат ня, па ган ска га ге-

роя-мсцi ўца, пе сi мiс тыч насць лё су яко га за клю ча-

ец ца ў не маг чы мас цi да сяг нуць вы нi ку.

У пунк це апо ры пе ра вер ну тай пi ра мi ды зна хо-

дзiц ца лю боў ная дра ма, якая сiм ва лiч на транс-

люе iдэю, маў ляў, сут насць ня здоль на га лю бiць 

род ную куль ту ру гра мад ства што сут насць зве-

ра, яко му з-за стра ча на га ка хан ня на ка на ва на 

за стац ца дзi кiм на веч на. На за вяр шэн не жан ра-

вай су мят нi рэ жы сёр узяў i ўзбоў таў вы шэй пе ра-

лi ча ныя фрак цыi, быц цам су ве нiр ную пi ра мiд ку, 

каб жан ра выя пры кме ты ў сва iм ха а тыч ным кру-

жэн нi трап ля лi ў по ле ўва гi гле да ча вы пад ко вым 

чы нам, у сты лi трэ ша ва га хэ пе нiн га, яко му сам 

рэ жы сёр даў iра нiч нае вы зна чэн не «буль ба-хо-

рар».

Фiльм да та го ж вы зна ча ец ца вы дат най апе-

ра тар скай ра бо тай, вы на ход лi вас цю мас тац-

ка-па ста но вач на га ра шэн ня, яр кi мi ак цёр скi мi 

воб ра за мi, а га лоў нае — сва бо дай рэ жы сёр-

ска га абы хо джан ня са сцэ на ры ем. Сi ла, але 

ад на ча со ва i сла басць фiль ма «Ма сак ра» ў яго 

арт ха ус най сут нас цi — ён не да пус кае па раў-

на нняў, бо зна хо дзiц ца быц цам у па ра лель най 

мас тац кай рэ аль нас цi, чые мен таль ныя каш-

тоў нас цi яшчэ не вы зна ча ны, та му мы не ма ем 

да ступ на га апа ра ту тлу ма чэн няў.

Мак сiм КАР ПIЦ КI, кi на кры тык:

— Кi но — гэ та ма гiя эк ра на, трым цен не свят ла ў цём най 

за ле, зор кi на чыр во най да рож цы. Так са ма кi но — гэ та 

гро шы, то-бок вя лiз ная га лi вуд ская iн дуст рыя, по шук фi-

нан са ван ня на пе ры фе рыi, каш та ры сы, (не)нар мi ра ва ны 

ра бо чы дзень, пiт чын гi i спро бы са браць гро шы та ла кой. 

Уся го гэ та га бы ло ма ла ў кры зiс ныя для бе ла рус ка га кi-

но 80—90-я, але на во кал на ра джа лi ся но выя сю жэ ты, i 

ўдзель нi кi арт-су пол кi «Бе ла рус кi клi мат» па ча лi рас па вя-

даць адзiн ад на му фiль мы, ка то рым як бы i не трэ ба бы ло 

ма тэ ры я лi за вац ца на кi на стуж цы. 

Пер шы «фес ты валь» пра хо дзiў у Мiн ску, у пад' ез дзе до ма 

па ву лi цы Чыр во на ар мей скай у 1988 го дзе, наз ву «изустное 

кино» пры ду маў па эт Дзмiт ры Стро цаў. Та кая на тхнё ная iн ту-

i цыя хоць i з'я вi ла ся са ма па са бе, без апо ры на якую-коль век 

тра ды цыю, але ад гу ка ец ца ў ра ней шых по шу ках да да iс таў 

ды сюр рэа лiс таў i зна ход цы 30-х га доў — на пi са ным кi но. Так, 

Фран сiс Пi ка бiа звяр таў ся да чы та чоў: «Пра шу кож на га з вас 

са мо му зрэ жы сi ра ваць, спра е цы ра ваць гэ ты фiльм на эк ран 

улас на га ўяў лен ня, на праў ду ча роў ны эк ран».

Але кi но, што рас каз ва юць з ву ха на ву ха, яшчэ больш 

сва бод нае ад ма тэ ры яль нас цi, на ра джа ец ца пад час апо ве-

ду i не па кi дае па са бе сля доў, апроч як у па мя цi ды ўяў лен-

нi. Возь мем, ска жам, фiльм «Тры стан i Iзоль да». Мi ка лай 

Ра ма ноў скi (рэ жы сёр, апе ра тар, кам па зi тар — адзi ны ў 

мно гiх аб лiч чах) ар тыс тыч на рас каз вае сю жэт, па каз вае 

ру хi ка ме ры, най грае на жа лей цы. Гэ та на се ан се ў 1993 

го дзе, якi мне да вя ло ся ўба чыць толь кi фраг мен там, у тэ-

ле рэ парт ажы, а ў 2009-м «Тры ста на i Iзоль ду» вы кон ваў 

ужо Фi лiп Чмыр. На ват я не як быў ства рыў «пi рац кую ко-

пiю» гэ та га фiль ма, да даў ней кiх дэ та ляў ды рас каз ваў яе 

сва iм зна ё мым. Кi на тэ а рэ ты кi i аван гар дыс ты ня рэд ка за-

ся ро джа ныя на ме ды у ме — нi бы та но вая тэх на ло гiя азна-

чае iн шае мас тац тва. Ка жуць, сут насць кi не ма то гра фа — 

у стуж цы, на якую ён зня ты. Нi бы та са з'яў лен нем спа чат ку 
тэ ле ба чан ня, по тым вi дэа ка ме ры i вi дэа плэ е ра, а ця пер 
лiч ба вых тэх на ло гiй — кi но па мер ла. Але гэ та су пя рэ чыць 
зда ро ва му сэн су: мы ве да ем, што мо жам ха дзiць па тра ве 
i па ас фаль це, але но гi на шы за ста нуц ца ра ней шы мi, i мы 
гэ так жа бу дзем здоль ныя прый сцi з пунк та «А» ў пункт 
«Б». Аль бо ў жы ва пi се: ня гле дзя чы на ад роз нен нi тэм пе ры, 
алею ды аква рэ лi, мас тац тва за ста ец ца тым жа са мым.

Вер баль нае кi но — гэ та вы па дак вi ду шчай сле па ты 
аль бо зро ку, ка то ры на ра джа ец ца без па ся рэд нiц тва свят-
ла. Яно ад маў ляе аб рыд лую дыя лек ты ку стуж кi i фiль ма, 
вяр тае нас да больш не па срэд най ка му нi ка цыi i да та го ж 
дае маг чы масць па збег нуць лю бой цэн зу ры. Кож ны, хто 
ба чыў фiльм, мае ў са бе кi на ка ме ру, бе лы эк ран i бяс кон-
цую коль касць акцё раў (мож на за пра сiць на га лоў ную ро-
лю хоць Лу i зу Брукс, хоць ма ла до га Сiль вест ра Ста ло нэ). 
Кi но — гэ та не ад' ем ная част ка на шай свя до мас цi, i нам ад 
яго нi ку ды не па дзец ца.

Пад рых та ва ла Iрэ на КА ЦЯ ЛО ВIЧ.

ВЕР БАЛЬ НАЕ КI НО (АРТ-СУ ПОЛ КА «БЕ ЛА РУС КI КЛI МАТ», 1988–?)

«ГО РАД МАЙ СТРОЎ» УЛА ДЗI МI РА БЫЧ КО ВА («БЕ ЛА РУСЬ ФIЛЬМ», 1966)

«ШУ КАЛЬ НI КI ШЧАС ЦЯ» УЛА ДЗI МI РА КОРШ-САБ ЛI НА («БЕ ЛА РУСЬ ФIЛЬМ», 1936)
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