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Кі но
Прад зю са ры — у лі ку 

якіх не без вя до мыя пер со-

ны Вік тар Лаб ко віч і Анд рэй 

Ку рэй чык, — па ста ві лі са бе 

за да чу зра біць ка мер цый ны 

фільм. Ад сюль жанр, фор-

ма, па зна валь ныя ак цё ры, 

ан ту раж ная пры гла джа-

насць (аб са лют нае ўхі лен не 

ад рэ аль нас ці), су мя шчэн не 

роз ных — ка ме дый най, та-

ям ні чай, тра гіч най — сты ліс-

тык, што ў вы ні ку ста но віц ца 

ба зай для ну а ра, вя до мыя 

рэ жы сё ры ў якас ці на тхняль-

ні каў (тут та бе і Хіч кок, і Па-

лан скі, і Звя гін цаў). За гад ка-

васць, за бой ствы, след ства, 

псі ха ла гіч ныя за хвор ван ні, 

дзі ця чыя траў мы, жу дас ныя 

флэш бэ кі — ка ра цей, інт ры-

га і інт ры га ў квад ра це.

У цэнт ры сю жэ та — ся-

мей ная па ра Мак сім і Воль-

га. Мак сім (Па вел Хар лан-

чук) — мод ны ста ліч ны фа-

то граф, яко му па сту пае тэр-

мі но вая за мо ва зняць акно 

ад на го з мін скіх бу дын каў 

для тэ ма тыч на га ка та ло-

га. Ён зры ва ец ца з мес ца, 

едзе ноч чу па пры зна ча ным 

ад ра се і ў па трэб ным акне 

ба чыць, да та го ж і зды мае, 

за бой ства. На плён цы ў вы-

ні ку акно як акно, ні я кіх лю-

дзей, тым больш зла чын цаў, 

з ча го па чы на ец ца па воль-

нае вар' я цен не га лоў на га 

ге роя. Увесь гэ ты час — у 

за гад ках, не су па дзен нях 

і не да рэч нас цях — жон ка 

(Ве ра ні ка Пляш ке віч), сяб-

ра (Сяр гей Жбан коў) і псі-

ха тэ ра пеўт (Анд рэй Ка ра-

ка) спра бу юць да па маг чы 

Мак сі му ра за брац ца ў са бе. 

Збо ку за ўсім гэ тым на зі рае 

след чы (Ігар Сі гаў), і ў рэш це 

рэшт праз яго ра бо ту мы да-

вед ва ем ся, хто ёсць хто.

«Унут ры ся бе» дэ ман-

струе вы дат нае «ары ен та-

ван не»: аў та ры філь ма гу-

ля юць з кі не ма та гра фіч ны мі 

кан стан та мі, вы ка рыс тоў-

ва юць зна ё мыя жан ра выя 

фор мы, спра бу юць пад ла-

дзіць свой пра ект пад па-

пу ляр нае ў ма са вым кі но. 

Дэ тэк тыў, ну ар, псі ха ла гіч-

ны тры лер — фільм мож на 

на зваць як за ўгод на, але 

жанр бу дзе ўсё роў на іс ці 

на пе ра дзе ўлас на кі но. А кі-

но бу дзе за сла няць ці на ват 

ад маў ляць рэ аль ны свет.

Кар ці на са праў ды іс нуе ў 

вы ключ на кі не ма та гра фіч-

най плос кас ці. Па-пер шае, 

та му што ві да воч на кі ру ец-

ца ка мер цый ны мі за да ча мі і 

зна ё мы мі фор ма мі (так, што 

ні чо га жы во га не за ста ец-

ца). І ад па вед на — гэ та па-

дру гое — на ўмыс на ад да ля-

ец ца ад су вя зі з рэ аль ным 

на ва коль ным све там, якая 

маг ла б здо ра ва ад асо біць 

«Унут ры ся бе» ад па доб-

на га кан тэн ту. Не но вая, 

не уні каль ная, скан стру я-

ва ная з шаб ло наў гіс то рыя 

ад бы ва ец ца ў вель мі не зна-

ё мым све це — не та му, што 

гэ ты свет фан тас тыч ны, ён 

якраз іс нуе па рэ аль ных за-

ко нах фі зі кі, але та му што 

та кое бе ла рус кае жыц цё 

нам не па знаць. У гэ тым кі но 

яно та таль на ін шае, пры гла-

джа нае і не зра зу ме лае. А з 

той на го ды, што аў та ры за-

поў ні лі вя лі кі эк ран ад сыл ка-

мі да кі на рэ жы сё раў і па зба-

ві лі яго ней кай са праўд нас ці 

(што не Бе ла русь, што фаль-

шы вая Фран цыя — па да ло-

ся на ват, зды мак у Фран цыі 

на са мрэч не бы ло, але част-

ка дзе ян ня тут ад бы ва ец ца), 

фільм стра ціў маг чы масць 

за мест эр за цу, трэ ні роў кі 

на кі на фор мах стаць са ма-

стой ным вы каз ван нем на-

ват у сфе ры ка мер цый на га 

пра дук ту.

Ка ля кі но
Так ці інакш для бе ла рус-

ка га кі не ма то гра фа фільм 

на кшталт «Унут ры ся бе» — 

ня дрэн на скро е ны тры лер, 

дзе ня ма тра ды цый най для 

на шых аў та раў не ад па вед-

нас ці жа дан няў маг чы мас-

цям, — не тое каб звы чай ная 

з'я ва. Хоць стаць вы ключ-

най з'я вай у ай чын ным кі но 

ня цяж ка, ча му і вы хва лян не 

ста ту сам «пер ша га бе ла-

рус ка га псі ха ла гіч на га тры-

ле ра», як пі са ла ся ў прэс-рэ-

лі зе, вы гля дае ка міч на.

Што не ты по ва, дык укла-

дан не пры ват ных срод каў — 

кар ці на зды ма ла ся без бюд-

жэт на га фі нан са ван ня за сто 

ты сяч до ла раў — у фільм у 

кра і не, дзе здоль насць аку-

піц ца праз бокс-офіс да во лі 

су мнеў ная. Ры нак Бе ла ру сі 

для та кіх сум усё ж ма лень кі, 

а ка лі так са ма ўлі чыць не-

зайз дрос ную ці ка васць гле-

да чоў да бе ла рус ка га кі но, 

уво гу ле ста не не зра зу ме ла, 

як нех та ад важ ва ец ца зды-

маць тут ка мер цый ны пра-

дукт.

Прад зю са ры ма юць пла-

ны на ін шыя тэ ры то рыі, і 

мы жа да ем ім пос пе хаў, 

але су мня ва ем ся, што той 

стэ рыль ны кі на свет, прад-

стаў ле ны ў кар ці не «Унут ры 

ся бе», — пра віль ная так ты-

ка ў пры цяг нен ні спа чат ку 

бе ла рус кай, а по тым за меж-

най пуб лі кі.

І ўсё ж пры ўсёй яго дру-

гас нас ці ў кан тэкс це кі но — 

ён не пра па на ваў не ча га 

вы ключ на га і ў сва ім жан-

ры стаў ся рэд нім — у цэ-

лым фільм «Унут ры ся бе» 

мо жа пад ацца важ ным для 

ла каль на га бе ла рус ка га кі-

не ма то гра фа, як амаль усё, 

што тут зды ма ец ца на су-

пе рак ство ра ным умо вам. 

Мож на спа дзя вац ца, што 

пас ля гуль няў і ма ні пу ля ван-

ня шаб ло на мі аў та ры прый-

дуць да не ча га са ма стой на-

га, хоць бы ў ка мер цый ных 

пра ек тах. Ні хто не ве дае, ці 

пра цуе гэ та на са мрэч, бо 

пра цэс зды мак спра шча ец-

ца і тан нее, а ўсе май стры 

ма са ва га і аў тар ска га кі но 

да ступ ныя на раз-два, але 

бу дзем ду маць, што ў кар ці-

ны «Унут ры ся бе» — важ ная 

мі сія чар го ва га кро ку ў бок 

свет лай бу ду чы ні.

Чым фільм дак лад на вы-

дат ны — вы ка ры стан нем 

сва іх сіл. Ак цё ры, прад зю-

са ры, рэ жы сёр, апе ра тар 

(Аляк сандр Алей ні каў), 

мас та кі (Ра ман За сло наў 

на ват вы ка наў не вя лі кую 

ро лю, пры чым та кую, якая 

руй нуе ло гі ку кар ці ны) — 

дзя ку  ючы ім ства ра ец ца 

бач насць та го, што ў кра і не 

ёсць кі на сфе ра і яна га то ва 

раз ві вац ца.

«Унут ры ся бе» — спро ба 

сыг раць у вя лі кае кі но, ка-

рыс та ю чы ся ін шы мі пры кла-

да мі, але ма ю чы ся рэд ня га 

ўзроў ню інт ры гу, не сты коў кі 

ў сцэ на рыі і на іў на ра зы гра-

ную кры мі наль ную змо ву. 

Кар ці на за ха пі ла ся жан рам 

псі ха ла гіч на га тры ле ра, але 

ча му з усіх псі ха ла гіч ных 

тры ле раў трэ ба вы браць 

ме на ві та яе, ад ка зу па куль 

ня ма.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Не фес ты валь нае кі ноНе фес ты валь нае кі но

ХТО ЁСЦЬ ХТО

У цэ лым фільм 
«Унут ры ся бе» мо жа 
пад ацца важ ным для 
ла каль на га бе ла рус ка га 
кі не ма то гра фа, як 
амаль усё, што тут 
зды ма ец ца на су пе рак 
ство ра ным умо вам 
у кі на ін дуст рыі.

Інт ры га 
бе ла рус ка-

не бе ла рус ка га філь ма
Бе ла рус кія кі на тэ ат ры гэ ты мі дня мі па каз ва юць 

«пер шы бе ла рус кі псі ха ла гіч ны тры лер» з ад сыл-

ка мі да Ра ма на Па лан скі і Анд рэя Звя гін ца ва. Фільм 

«Унут ры ся бе» Сяр гея Та лы ба ва з Паў лам Хар лан-

чу ком у га лоў най ро лі — у яго ства рэн ні за дзей ні-

ча ны, мож на ска заць, «сок» бе ла рус кай кі не ма та-

гра фіі — рас каз вае гіс то рыю мод на га фа то гра фа, 

яко му быц цам пры мро і ла ся за бой ства. Пра ект, 

ка лі ён яшчэ толь кі анан са ваў ся, на зы ваў столь кі 

ары ен ці раў, што між во лі з'яў ля ла ся асця ро га, ці не 

ста не кар ці на дру гас най. Мы яе па гля дзе лі і мо жам 

ска заць: ста ла. Але ў кан тэкс це бе ла рус кай кі не ма-

таг ра фіі шмат што на бы вае да дат ко выя зна чэн ні.

Недзе гу ча ла ўпэў не насць, 

што «Хрус таль» мае быць пе ра-

мож цам, бо «Арт Кар па рэйшн», 

які ар га ні зуе кі на фес ты валь «Ліс-

та пад», стаў так са ма дыс трыб'-

ю та рам кар ці ны ў Бе ла ру сі. Так, 

пэў ны мо мант кан флік ту ін та рэ-

саў за ча піў і мя не, але ўсё ж узна-

га ро ды «Ліс та па да» пры зна чае 

між на род нае жу ры. Гэ тым ра зам 

у яго склад увай шлі ад бор шчык 

ад ной з сек цый Ве не цы ян ска га 

кі на фес ты ва лю Рэ на та Сан то ра, 

фес ты валь ны агент Па скаль Ра-

мон да і рэ жы сёр ка Да р'я Юр ке віч. 

Уяў ляю, што бы ло б, ка лі б між на-

род ныя пра фе сі я на лы кі ра ва лі ся 

ін та рэ са мі ар га ні за та раў «Ліс та-

па да». Ін шая спра ва, фільм і са-

праў ды кры ху вы дзя ля ец ца ў сціп-

лай бе ла рус кай ігравой пра гра ме, 

прад стаў ле най шас цю кар ці на мі і 

пе ра важ на ка рот кім мет рам.

Але мне так са ма ба чыц ца 

ней кая асаб лі вая пры га жосць і 

пе ра ва га ў вы тры ма най, маўк лі-

вай, мі ні ма лісц кай, да дро бя зяў 

пра ду ма най, хоць і з тры ві яль ным 

сю жэ там, кар ці не «Дач ка». Спа-

дар Вай ця хоў скі вяр та ец ца да-

до му ў шаснаццаты дзень на ра-

джэн ня  дач кі Ка мі лы і зна хо дзіць 

яе ў ван ным па коі пас ля спро бы 

скон чыць жыц цё са ма губ ствам. 

З раз віц цём па дзей «Дач ка» за-

кра нае тэ му гвал ту, бю ра кра тызм 

і ха лод насць сіс тэ мы, ня даў нюю 

скан даль ную за ба ро ну на абор ты 

ў Поль шчы, жорст касць школь-

ні каў і яе пра явы ў са цы яль ных 

сет ках.

Ака за ла ся, Ка мі ла за ця жа ры-

ла пас ля та го, як бы ла згвал та-

ва ная на ве ча ры не з ра вес ні ка мі. 

Па хо дзе след ства і спроб баць кі 

пры цяг нуць гвал таў ні ка да ад каз-

нас ці вы яў ля ец ца, што са сва ім 

бо лем баць ка з дач кой не прос та 

за ста лі ся ў адзі но це, але па він ны 

су праць ста яць лі та раль на ўся му 

све ту, яко му быц цам пе ра шка-

джа юць са сва і мі праб ле ма мі. 

«Дач ка» вы ка рыс тоў вае па пу-

ляр ны для аў тар ска га ці, ска жам, 

праб лем на га кі но, ма тыў, згод на 

з якім ча ла век за ста ец ца адзін, 

па куль сіс тэ ма — амаль без тва-

раў, з па гра жаль най прэ тэн зі яй 

аль бо фаль шы вай спа гад лі вас цю 

ў го ла се, з пра та коль ны мі пры-

чос ка мі і аб са лют най не пра бі-

валь нас цю — абы яка ва аб мі нае 

аса біс тыя па ку ты.

Па вод ле «Дач кі» спа дзя вац ца 

не вы па дае не толь кі на сіс тэ му, 

што не пад ла джа на пад асо бу, 

пры нам сі эма цы я наль на не су па-

дае са ста нам тых, ка го аб слу гоў-

вае (хоць і сіс тэ му па-ра ней ша му 

прад стаў ля юць жы выя лю дзі), але 

і на гра мад ства ў цэ лым. Прад-

стаў ні кі шко лы, ула даль нік до ма, 

дзе ад бы ла ся ве ча ры на, сяб роў ка 

Ка мі лы — усе толь кі ха ва юц ца і 

раз драж ня юц ца ад сі ту а цыі і та го 

фак ту, што нех та хо ча да маг чы ся 

спра вяд лі ва га, на коль кі гэ та маг-

чы ма, ра шэн ня. 

У вы ні ку «Дач ка» пра па нуе 

прад ка заль ны, але са мы ла гіч ны 

фі нал (і ру ча ю ся, вы атры ма е це 

ад яго тай нае за да валь нен не). Ка-

неш не, іг на ра ван не і ня здоль насць 

на ва коль на га све ту да па маг чы 

«ма лень ка му ча ла ве ку» пры му-

ша юць яго да ма гац ца спра вяд лі-

ва га па ка ран ня сва і мі ме та да мі. 

І ро біць ён гэ та ў пад зем цы — як 

толь кі на эк ра не аказ ва ец ца пе ша-

ход ны пе ра ход з агід ным жоў тым 

асвят лен нем, усё ста но віц ца яс на 

(пас ля «Не зва рот нас ці» Гас па ра 

Наэ тут уво гу ле не мо жа ўзні каць 

ін шых, апроч па гра жаль ных, аса-

цы я цый).

Праз ста тыч ныя пла ны, раз бі-

та га ў афі цый ных уста но вах і ка-

бі не тах на фо не пус той баль ніч-

най сця ны/га дзін ні ка/гер ба баць-

ку, тра гіч ную маўк лі васць Ка мі лы, 

раз драж нё ныя га ла сы прад стаў-

ні коў на ва кол ля кар ці на па каз вае 

адзі но ту ча ла ве ка ў сва ёй бя дзе. 

Ёсць тут і смеш ная спро ба спа да ра 

Вай ця хоў ска га за пра сіць дач ку ў 

заа парк, пас ля ча го яе ва ні туе, бо 

яна ця жар ная і заа парк тут не да-

рэ чы. І са цы яль ныя сет кі, што ста лі 

тры бу най для на сме шак і жорст-

кас ці су час най мо ла дзі. І бяз глуз-

дая на по рыс тасць жан чы ны, што 

рас пыт вае ў Ка мі лы пра па ла вы 

акт, і ін шае-ін шае.

Аў та рка пра ду ма ла сваю «Дач-

ку», звя за ла пла ны па між са бой 

ня бач ны мі ні ця мі, шмат знач на 

абы гра ла асоб ныя сцэ ны, унес ла 

сэнс як у апа вя дан не, так і ў ві зу-

аль ную част ку і атры ма ла ар га-

ніч ную, як ка жуць, моц ную ў пра-

фе сій ным пла не ра бо ту. Доб ры 

старт, пе ра мож ца На цы я наль на-

га кон кур су (але ж і кон курс быў 

не дра ко наў скі), жа дан не ка заць 

пра сур' ёз ныя рэ чы — пас ля «Дач-

кі» па він на быць неш та боль шае. 

Неш та не прос та пра фе сій нае.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фес ты валь нае кі ноФес ты валь нае кі но

«ДАЧ КА» МА РЫ
Най леп шым бе ла рус кім іг ра вым філь мам «Ліс та па да» 
ста ла стужка рэ жы сё ра, якая жы ве ў Поль шчы

Мне ба чыц ца ней кая 
асаб лі вая пры га жосць 
і пе ра ва га ў вы тры ма най, 
маўк лі вай, мі ні ма лісц кай, 
да дро бя зяў пра ду ма най, хоць 
і з тры ві яль ным сю жэ там, 
кар ці не «Дач ка».

Мне па да ба ец ца, што жу ры На цы я наль на га кон кур су сё лет ня га 

Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» пры ня ло 

ра шэн не на су пе рак кам пе тэнт ным мер ка ван ням, згод на з 

які мі пе ра мо гу па ві нен быў атры маць рэ за нанс ны «Хрус таль». 

Най леп шай у вы ні ку ста ла ка рот ка мет раж ная кар ці на «Дач ка» 

бе ла рус кі, што жы ве ў Поль шчы, Ма ры Там ко віч. За гэ тым 

кры ец ца ці ка вы фе но мен, бо дзве га лоў ныя ўзна га ро ды 

На цы я наль на га кон кур су ад да дзе ныя бе ла ру сам, якія 

са ма рэа лі зу юц ца за мя жой. І ро бяць кі но, вар тае ўва гі.


