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Жан чы на па ды шла да мік ра фо на і ска за ла, што не 

ра зу мее, ча му ва кол «Во зе ра ра дас ці» столь кі шу-

му. 13 ліс та па да ў за поў не ным кі на тэ ат ры «Маск ва» 

(а гэ та сем сот мес цаў) пуб лі цы бы ла прэ зен та ва-

на ка рот ка мет раж ная кар ці на Аляк сея Па лу я на 

па ад най мен ным ра ма не Вік та ра Мар ці но ві ча. 

З 14-га стуж ка ў су пра ва джэн ні філь ма «Край 

жан чын» вый шла ў пра кат. І мы мо жам ска заць, 

што ў ёй та ко га-рас та ко га.

Для па чат ку: «Во зе ра ра дас ці» зня та на бе ла рус кай 

мо ве па ма ты вах су час на га бе ла рус ка га лі та ра тур на га 

тво ра, і га лоў ную ро лю тут вы кон вае вы ха ван ка ма гі лёў-

скай SОS-вёс кі. Да та го ж прэм' е ра прай шла на, мож на 

ска заць, га лоў ным кі на фес ты ва лі ка рот ка мет раж на га кі но 

ў фран цуз скім Клер мон-Фе ра не, по тым бы лі ўзна га ро ды 

на кі на фо ру мах у Грэ цыі, Іс па ніі, ЗША, на рэш це, «Во зе ра» 

ўдзель ні ча ла ў На цы я наль ным кон кур се мінск ага «Ліс та-

па да». Я ўжо не ка жу пра тое, што ў сціп лым бе ла рус кім 

кі не ма то гра фе ад нос на лёг ка быць за ўваж ным.

Стуж ка за кра нае тэ му дзі ця чай бес пры туль нас ці: па 

сю жэ це пас ля смер ці ма ці баць ка ад во зіць ма лень кую Ясю 

ў дзі ця чы ін тэр нат. Дзяў чын ка па чы нае ўлі вац ца ў но вую 

ту соў ку, але ўсё ча кае та ту, які абя цаў за браць яе на вы хад-

ныя. Ка лі па яе ні хто не пры яз джае, Яся са ма ад праў ля ец ца 

да до му і вы яў ляе там тое, ча го зу сім не ча ка ла.

Фільм маўк лі вы і кар цін ны, але шмат рас каз вае ме на ві та 

ва чы ма Анас та сіі Пляц, якая вы ка на ла га лоў ную ро лю, — 

па сло вах рэ жы сё ра, ка лі яны шу ка лі бу ду чую ак цёр ку, 

ад на дзяў чын ка ў SОS-вёс цы па гля дзе ла на іх да рос лым 

по зір кам і да па маг ла вы зна чыц ца з вы ба рам. Праз сваю 

ра бо ту, пры све ча ную та ту, які ў свой час быў па кі ну ты 

баць ка мі, Аляк сей Па лу ян ха цеў знай сці ад каз на пы тан не, 

ча му ад дзя цей мо гуць ад мо віц ца, але, як пры знаў ся сам, 

не знай шоў.

«Во зе ра ра дас ці», ка лі і не дае ад ка заў на маш таб ныя 

пы тан ні, уяў ляе са бой цэль на вы бу да ва ны свет даждж лі-

вай пра він цыі 1980—1990-х, рас каз вае гіс то рыю амаль без 

слоў, за тое кар цін ны мі дэ та ля мі, па кі дае дзіў нае спа лу чэн не 

су му і го на ру.

Тое, што ка рот ка мет раж ная ра бо та вы хо дзіць у мін скі 

пра кат, на ват да поў не ная дру гім філь мам, — са мо па са бе 

прэ цэ дэнт, але ўся су пра ва джаль ная ін фар ма цыя са праў ды 

ства рае ва кол «Во зе ра» шум. Тут і асо ба рэ жы сё ра — бе ла-

ру са, які жы ве і пра цуе ў Гер ма ніі, і за дзей ні чан не ў здым ках 

Іга ра Сі го ва, Свят ла ны Ані кей, Але ся Мал ча на ва, Тац ця ны 

Мар хель, і якая-ні я кая фес ты валь ная гіс то рыя.

Ра зам з па пя рэд няй ра бо тай Аляк сея Па лу я на «Край 

жан чын» пра апош ніх жы ха рак вёс кі Лю бей кі Ля ха віц ка га 

ра ё на «Во зе ра ра дас ці» бу дзе па каз вац ца ў кі на тэ ат рах 

да 28 ліс та па да.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

СЛОЎ НЕ ТРЭ БА
Бе ла рус кі фільм, уша на ва ны ў Еў ро пе і ЗША, вый шаў у пра кат

Кі на кро кіКі на кро кі

Ва лян цін Ва ся но віч мо жа быць 

вя до мы гле да чу па рэ за нанс-

най у свой час кар ці не Мі ра сла-

ва Сла баш піц ка га «Пле мя», дзе 

быў прад зю са рам і апе ра та рам. 

У 2014 го дзе фільм без слоў атры-

маў Гран-пры «Зо ла та Ліс та па да», 

не ка жу чы ўжо пра тое, што ў прын-

цы пе гры меў у той час на кі на фес-

ты ва лях сва ёй гру бай праў дай.

Рэ жы сёр ская ра бо та Ва ся но-

ві ча «Ат лан ты да», на зва ная імем 

мі фіч най дзяр жа вы, што ўяў ля ла 

са бой вы со кую цы ві лі за цыю, а ў 

рэш це рэшт прый шла ў за ня пад 

і знік ла, бы ла па ка за ная на Ве не-

цы ян скім кі на фес ты ва лі і на зва-

ная най леп шай у яго кон курс най 

пра гра ме «Га ры зон ты». І двух 

ме ся цаў не прай шло з су свет най 

прэм' е ры, як стуж ку лі та раль на з 

по лы мя, з жа ру па ка за лі на Мін-

скім кі на фес ты ва лі і ўзна га ро дзі лі 

яе Гран-пры.

Зна чыць, усё па чы на ец ца з 

ме та дыч на га за бой ства: гру па 

лю дзей дзей ні чае, бач на, па на-

пра ца ва най схе ме — ка пае ма гі-

лу, пры цяг вае ча ла ве ка, да бі вае 

пры кла дам у скі ві цу і за коп вае. 

Усё гэ та праз цеп ла ві зар, то-бок 

гля дач не ба чыць сцэ ну ў яе рэ-

аль ных аб ры сах.

І да лей фільм па чы нае, так са ма 

ме та дыч на, рас каз ваць гіс то рыю 

двух сяб роў, што прай шлі вай ну 

і за ста лі ся ва ўжо мір най Ус ход-

няй Укра і не з пост траў ма тыч ным 

сін дро мам. Іван не вы трым лі вае 

псі ха ла гіч ных на ступ стваў мі ну-

ла га, Сяр гей му сіць знай сці сэнс 

жыц ця. Ка лі ўмоў ны еў ра пей скі ці 

аме ры кан скі ўла даль нік за кры вае 

мяс цо вы за вод, мес ца пра цы сяб-

роў, Сяр гей пад ра джа ец ца да па-

ма гаць гру пе ва лан цё раў, што зай-

ма юц ца экс гу ма цы яй па мер лых 

пад час вай ны. У пэў ны мо мант ён 

вы ра тоў вае жан чы ну з уза рва на-

га аў та ма бі ля, і тая ад кры вае яму 

маг чы масць з'е хаць за мя жу, бо 

тэ ры то рыя, як мы да вед ва ем ся з 

яе слоў, ва да, зям ля ста лі на доў га 

не пры дат ныя. Га лоў ны ге рой ад-

маў ля ец ца і зна хо дзіць са бе мес ца 

ў гэ тай за ня па лай Ат лан ты дзе. Не 

ад бы ва ец ца быц цам бы ні чо га, і 

пры гэ тым ад бы ло ся ўсё.

Рас каз ва ю чы пра кар ці ну Ва-

ся но ві ча, спой ле ры не ста но вяц ца 

спой ле ра мі: пі е тэт пе рад тай най 

гіс то рыі ўво гу ле не да ты чыц ца гэ-

тай стуж кі. Са мі па са бе дзе ян не, 

сю жэт, раз віц цё па дзей вы сту па-

юць у раў на знач най ро лі з фор май 

і ві зу а лам філь ма, дзе ха ва юц ца 

яго га лоў ныя вар тас ці, аль бо на-

ват з'яў ля юц ца іх да па мож ні ка мі. 

Аса цы я цыя з ан ты ўто пі яй ці пост-

апа ка ліп сі сам уз ні кае не толь кі 

з-за рэ жы сёр ска га вы зна чэн ня ці 

па ве дам лен ня «Ус ход няя Укра і на, 

2025-ы, год пас ля вай ны». Кар ці-

на скла да ец ца з ад ноль ка ва важ-

ных, зня тых ста тыч най ка ме рай 

эпі зо даў, і ў кож ным з іх ця жар 

мі ну ла га са чыц ца з эк ра на. І што 

най больш па ра дак саль на (аль бо 

не), гэ тыя доў гія, не па рыў ныя, 

пост апа ка ліп тыч ныя пла ны — 

амаль што да ку мен таль ныя, 

то-бок зня тыя без ані я кіх над бу-

доў і штуч ных дэ ка ра цый. На ват 

ак цё ры тут не іг ра юць, а толь кі 

вы маў ля юць рэп лі кі і вы кон ва юць 

функ цыі — сі га нуць уніз, па кры-

чаць адзін на ад на го, «раз нес ці» 

па кой, мак сі маль на раў на душ на 

па ес ці, сыг раць лю боў ную сцэ ну 

і так да лей. Эмо цыі як бы і ёсць, 

на ват моц ныя, але яны та кія ме-

ха ніч ныя, што ні ве лю юц ца праз 

кан тэкст, быц цам за бру джа ная 

за час вай ны пра сто ра зла ма ла 

іх знач насць.

З го рыч чу ад зна ча еш, што ан-

ты ўто пія тут пля цец ца са змроч най 

рэ аль нас ці, ас ке тыч ны мі срод ка-

мі, без ані я кіх звыш на ту раль ных 

ма ні пу ля цый, да стат ко ва толь-

кі зды маць у дождж ці воб лач-

нае на двор'е. Не ка то рая сту пень 

умоў нас ці та го, што ад бы ва ец ца, 

да зва ляе рас ка таць на бор раў на-

знач ных, мер ных, ці хіх і рэ аль на-

не рэ аль ных сцэн у роў ную па верх-

ню. Што эпі зод, дзе Іван са скок вае 

ў га ра чы сплаў, а па сут нас ці гэ-

та, зга дзі це ся, ша ку ю чая сцэ на, 

што эпі зод, дзе Сяр гей спа кой на 

ро біць са бе ім пра ві за ва ную ван-

ну ў каў шы эк ска ва та ра, а ва кол 

пус тэ ча, — усё ад но. Аль бо ка лі 

Сяр гей ад кры вае сва ім клю чом 

ква тэ ру ва ўжо раз бі тым бу дын-

ку: усё раз вер не на, ста іць раз бі-

тае пі я ні на «Украі на», на пад ло зе 

дзі ця чыя бо ці кі. Ба ланс ва ўспры-

ман ні рых ту ец ца той псі ха ла гіч най 

за сты лас цю траў ма ва ных пра сто-

ры і лю дзей. Што б тут ні ад бы ва-

ла ся — усё пад так вае ство ра най 

умоў нас ці і стры ма най ло гі цы філь-

ма, ад ча го той без эма цый нас цю 

лёг ка за ра зіц ца. «У мя не ця пер 

амаль ня ма ні су му, ні ра дас ці. 

За тое ёсць ма раль ны спа кой да 

ры бі най абы яка вас ці», — так да-

рэ чы пры хо дзіц ца Та рас Шаў чэн ка 

з ад ным са сва іх ліс тоў.

Дак лад на так. На ва кол ле з'яў-

ля ец ца чу жым і не гас цін ным, го-

рад — раз бу ра ным і не жы лым, за-

вод — па гроз лі вым ру ды мен там 

бы лой сіс тэ мы, зла ма ныя лю дзі 

ва раць ка ву ў пус той ква тэ ры бы 

за паль ва юць вог ні шча ў пя чо ры.

Мо жа быць, гэ та і суб' ек тыў нае 

ўра жан не, але хай бу дзе мес ца і 

для яго: праз «Ат лан ты ду» ў свя-

до масць ліш ні раз ура за ец ца не 

да кан ца пры ня тая і не да кан ца 

звя за ная з Укра і най праў да — там 

ідзе вай на. А гэ та скра бе па сфар-

мі ра ва ных у моз гу вы явах з Ула дзі-

мі рам Зя лен скім, украін скім шоу-

біз не сам і ка ляд ным Льво вам. Мы 

час та імк нём ся па да браць да лі кат-

ныя эў фе міз мы і пра пус ціць ліш-

нюю на ві ну з кра і ны-су сед кі, але 

ў рэш це рэшт та кое ма ла душ ша 

па він на пе ра бі вац ца. Не здар ма: 

прад стаў ля ю чы кар ці ну чле нам 

жу ры, жур на ліс там і кі на кры ты-

кам, пра грам ны ды рэк тар «Ліс та-

па да» аба зна чыў тэ май «кан флікт 

па між ус хо дам і за ха дам Укра і ны», 

што вы клі ка ла не за да во ле ны вок-

ліч май го кі еў ска га ка ле гі. Вай на, 

толь кі вай на, хай на ват лінг віс-

тыч на гэ та адзін з ві даў агуль на га 

сло ва «кан флікт». У на ступ ным 

ска зе пра грам ны ды рэк тар ся бе 

вы пра віў.

«Ат лан ты да» ў па раў на нні з 

час тай рэ ак цы яй укра ін цаў на 

ад па вед ную тэ му над звы чай без-

эма цый нае вы каз ван не пра вай ну, 

а ка лі па ду маць — гэ та страш на. 

Змроч ная пры ста са ва насць і не-

аб ход насць пры ста соў вац ца да 

«пост апа ка ліп тыч ных» умоў у рэш-

це рэшт за вяр шае ста дыі ўспры-

ман ня рэ ча іс нас ці, та му «Ат лан ты-

да» як чар го вая кар ці на пра апош-

нія па дзеі ста но віц ца апа фе оз най, 

як бы да даць ужо ня ма ча го.

Фі нал — та кая ж ме та дыч ная 

сцэ на сек су, эма цы я наль нае яд-

нан не ў пус той ква тэ ры і аб дым кі 

зноў праз цеп ла ві зар, вось і за-

каль цоў ван не, — па каз вае, што ў 

гэ тай жах лі вай пус тэ чы, у філь ме 

і, мяр кую, у рэ аль нас ці, лю дзі ўсё 

роў на знай шлі сваё жыц цё, пад ла-

дзі лі ся, пры ста са ва лі ся і «па лю бі лі 

гэ ты агід ны свет». Ап ты мізм у «Ат-

лан ты дзе», а мы ве да ем гіс то рыю 

ле ген дар на га го ра да, гля дзіц ца 

двая ка. Паў та ру ся, лю боў лю бо ві 

не роў ная. Жыц це сцвяр джаль ная 

кан цоў ка не дае спа кою: лю дзі 

зноў му сяць лю біць агід ны свет.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ПА ЧАЦЬ ЗА СПА ЧЫН, 
А СКОН ЧЫЦЬ ЗА ЖЫЦ ЦЁ
Што гэ та за фільм, які стаў най леп шым на «Ліс та па дзе»

Фес ты вальФес ты валь

Укра ін скія ка ле гі па ве да мі лі, што на ра дзі ме «Ат лан ты ду» 

Ва лян ці на Ва ся но ві ча не ка то рыя кі на пра фе сі я на лы 

на зы ва юць ледзь не най леп шай кі на кар ці най за ўсю гіс то рыю 

не за леж най Укра і ны. А ка лі не на столь кі маш таб на, пры нам сі, 

ад ной з най леп шых за апош нія не каль кі га доў. Ан ты ўто пія 

пра кра і ну 2025-га быц цам бы праз год пас ля за кан чэн ня 

вай ны ці ха-мір на вя дзе праз ужо не пры дат ную да жыц ця 

тэ ры то рыю і ня се гор ка-жыц це сцвяр джаль ны ме седж, 

маў ляў, жыць тут бу дзе не маг чы ма, але для ге ро яў зной дуц ца 

і сэн сы, і цеп лы ня, і лю боў. І гор кая част ка гэ та га, зда ва ла ся б, 

ап ты міс тыч на га па сы лу за клю ча ец ца ў тым, што лю боў 

лю бо ві не роў ная.


