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Па ча так го да — гэ та не толь кі гаст-

ра на міч ная паў за пас ля на ва год ніх 

і ка ляд ных за стол ляў. Тра ды цый на 

гэ та яшчэ і шэ раг прэм' ер, ін та рэс да 

якіх май стры су час най кі на ін дуст рыі 

па да грэ лі за га дзя, а вось на коль кі ён 

спраў дзіў ся? «Звяз да» пры гле дзе ла-

ся да рэ пер ту а ру ай чын ных кі на тэ ат-

раў у сту дзе ні 2019-га.

«Мэ ры По пінс 
вяр та ец ца»

Ся мей ны мю зікл з бюд жэ там у 130 мільё-

наў до ла раў ідзе ў бе ла рус кім пра ка це з 

3 сту дзе ня і анш ла гаў, шчы ра ка жу чы, не 

збі рае. Хоць, зда ва ла ся б, усе склад ні кі на 

мес цы: на сталь гія (ад сыл ка да га лі вуд скай 

эк ра ні за цыі 1964 го да — ро лю ка мі на ра там 

і бан кі ра тут вы кон вае адзін і той жа ак-

цёр Дзік Ван Дэйк), ча раў ніц тва (за плы вы 

ў ван не-акі я не, па да рож жа ўнутр фар фо ра-

вай ва зы, па лё ты на па ра со не і ша ры ках і 

г. д.), шмат доб рай му зы кі (хоць, вя до ма, 

анг лій скі гу мар губ ля ец ца ў рус кім дуб ля-

жы), аба яль нае трыа дзя цей-ак цё раў і міс 

«Са ма дас ка на ласць», якую ўва со бі ла Эмі лі 

Блант. Але ра зам з тым сю жэт, які не з'яў-

ля ец ца част кай кні гі Па ме лы Трэ верс, на-

ма ля ва ны праз мер на ўмоў ны мі штры ха мі, 

на іў нае дыс не еў скае ча раў ніц тва па суе для 

вель мі вуз кіх уз рос та вых ра мак — на ўрад 

ці фільм бу дзе ці ка вы ва шым дзе цям, ка лі 

яны ўжо не ве раць у фей і Дзе да Ма ро за, 

а ад да рос лых ак цё раў за ста ец ца па чуц цё 

не да ка за нас ці: увесь час ча ка еш, што вось 

яны вы да дуць што-не будзь та кое, муд рае і 

важ нае, але не, вус ны пад ціс ка юц ца, сю жэт 

ру шыць да лей. І кі на торт атрым лі ва ец ца як 

быц цам смач ны, але ці то сі ро пу за шмат, ці 

то на чын ня ма ла ва та.

«1+1: га лі вуд ская 
гіс то рыя»

Пе ра каз ары гі наль най са цы яль най ка-

ме дыі пра тое, што па між бед ным і зда ро-

вым ды ба га тым і хво рым маг чы ма цу доў-

нае сяб роў ства, якое пе ра ку ліць з ног на 

га ла ву жыц цё абод вух, — да лё ка не пер шы 

па лі ку. Ві даць, та му ў рэй тын гу кі на кры-

ты каў фільм ацэнь ва ец ца як «ся рэ дзі на на 

па ло ву», кры ху больш як на 55 са 100 %. 

У бе ла рус кі ж пра кат стуж ка тра пі ла 

10 сту дзе ня.

Што ад мет на га ў га лі вуд скім ва ры ян це? 

Удзел сцэ на рыс та Аліўе На ка ша, які ўлас на 

пі саў сцэ на рый і зды маў са мую ка са вую 

ў гіс то рыі фран цуз скую ка ме дыю «1+1» 

2011 го да, а так са ма яе ла каль ную ко пію — 

ар ген тын скі рэ мейк 2016-га, і рэ жы сёр ская 

ра бо та Ні ла Бер ге ра, яко га ра ней кры ты-

кі шмат хва лі лі і ўпі ка лі за «Ілю зі я ніс та» 

і «Ды вер ген та». У ас тат нім усё тое ж са-

мае: пры ка ва ны да ін ва лід на га ваз ка ін тэ-

лі ген ты міль я нер (Бра ян Крэн стан) шу кае 

па моч ні ка, якім па іро ніі лё су ста но віц ца 

са мы не пры ста са ва ны з усіх кан ды да таў, 

бес пра цоў ны і ня даў на вы зва ле ны з тур мы 

мар гі нал (адзін з са мых вя до мых су час-

ных ко мі каў Ке він Харт)... Сло вам, ка лі вы 

не гля дзе лі пер шай ра бо ты, фільм хут чэй 

спа да ба ец ца, ка лі ж гля дзе лі — між во лі 

пач ня це вы шук ваць у рэ мей ку не да хо пы 

і кі на ля пы.

«Снеж ная Ка ра ле ва: 
За люст роўе»

Вы ключ на на ва год няе муль ты плі ка цый-

нае 3D-фэн тэ зі, зда ец ца, зня тае спе цы яль-

на для школь ных ка ні кул — хоць у пра ка це 

бу дзе зна хо дзіц ца да 23 сту дзе ня.

Гэ та, на хві лін ку, аж но чац вёр тая част ка 

ані ма цый на га цык ла пра Снеж ную Ка ра ле-

ву, зня та га пры ўдзе ле зна ка мі тай сту дыі 

«Са юз мульт фільм», але, як мно гія ін шыя 

філь мы, яе мож на гля дзець з лю бо га мо-

ман ту — на ра зу мен не і ўспры ман не чар-

го васць ні коль кі не ўплы вае. Хто ў кад ры 

на гэ ты раз? Ма гут ны ка роль Ха ральд, які 

ледзь ве не стра ціў сям'ю з-за Снеж най Ка-

ра ле вы і ў ад каз знай шоў спо саб раз і на-

заўж ды ачыс ціць свет ад ча раў ніц тва. Усіх, 

у кім ёсць хоць кроп ля ма гіч ных здоль нас-

цяў, ка роль іза люе ў За люст роўі. Але ёсць 

і тыя, хто не згод ны, каб каз ка на заўж ды 

знік ла з жыц ця, — і Гер да, чыя сі ла зу сім не 

ў ма гіі, але ў ве ры ў сяб роў ства і да бры ню, 

спра буе спы ніць ан ты ча раў ніц кі кры жо вы 

па ход. Га лоў ны плюс гэ тай гіс то рыі — яна 

па ды хо дзіць для гле да чоў лю бо га ўзрос ту 

і не на вяз лі ва спа лу чае ка зач ныя пры го ды 

і па ву чаль ныя ідэі: на прык лад, аб тым, што 

дзе ля пос пе ху мож на аб' яд нац ца з бы лым 

во ра гам. Праў да, ад кла січ на га ан дэр сэ-

наў ска га сю жэ та тут за ста ло ся ня шмат і 

ак цэн ты даб ра і зла раз мы лі ся, дый за па-

зы ча ныя пер са на жы, ад транс фор ме раў 

да чыр во на га цмо ка, па збаў ля юць сю жэт 

рэшт каў ло гі кі, але за тое да да юць ві до-

вішч насць.

«Па лі цэй скі з Руб лёў кі. 
На ва год няе бяз лад дзе»

На са мрэч гэ та ра сій ская ка ме дыя — пра-

цяг ад най мен на га па пу ляр на га тэ ле се ры я-

ла — вый шла ў пра кат яшчэ 20 снеж ня, але 

ўсё ж вар тая ўклю чэн ня ў спіс за ўваж ных кі-

на прэм' ер. І не толь кі та му, што ў ёй іг рае ўжо 

рас кру ча ная бе ла рус ка Аляк санд ра Бор ціч, 

але яшчэ і з той пры чы ны, што ў Мінску і ў 

Маскве чацвёрты ты дзень за пар ува хо дзіць 

у трой ку са мых ка са вых філь маў.

І што ў ім та ко га, спы та е це вы. Вось сю-

жэт: на пя рэ дад ні Но ва га го да ад дзя лен не 

па лі цыі «Бар ві ха Паў ноч ная» аказ ва ец ца 

пад па гро зай за крыц ця. «Па лі цэй скі з Руб-

лёў кі» Гры ша Із май лаў, ра ту ю чы род ны ад-

дзел, ра зам з апе ра тыў ні ка мі ла дзіць аб-

ра ба ван не бан ка, якое ка ле гі му сяць хут ка 

рас крыць і за ха ваць пра цу, але штось ці ідзе 

не так. Дак лад ней, усё. У вы ні ку — мност-

ва пры год, клаў на ды, кем лі вас ці і глуп ства, 

драй ву, што стварае да во лі моц ную, на сам-

рэч смеш ную ка ме дыю, якая за тры ма ец ца ў 

ай чын ным пра ка це да 16 сту дзе ня.

«Шлях да до му»
90 хві лін ся мей най ме лад ра мы, увесь сю-

жэт якой пе ра ка за ны ўлас на ў рэ клам ным 

сло га не «Яе вя дзе не па ва док, а лю боў». 

Як ня цяж ка зда га дац ца, га вор ка пра са ба ку 

па мя нуш цы Бе ла, чые пры го ды рас ка за лі 

гле да чам дзея чы кі но, якія, да руй це за ка-

лам бур, са ба ку з'е лі на здым ках філь маў 

пра жы вёл: рэ жы сёр Чарльз Мар цін Сміт 

(«Гіс то рыя дэль фі на») і ду эт сцэ на рыс таў 

Кэт рын Мі шон і В. Брус Кэ ме ран, якія ў 

2017-м прад ста ві лі кра наль ную ся мей ную 

ка ме дыю «Са ба чае жыц цё». Вось і гэ тым 

ра зам са ба ка, які па гнаў ся за ва вёр кай і за-

блу каў у ле се, пе ра адоль вае шлях даў жы-

нёй больш як у 400 міль, каб на пры кан цы 

ўз'яд нац ца з лю бі мым гас па да ром. І хоць, 

без умоў на, гэ та не «Ха ці ка», але лю дзям, 

для якіх хат нія ўлю бён цы — не толь кі сяб-

ры, але паў на праў ныя чле ны сям'і, пры го ды 

Бе лы, пэў на, спа да ба юц ца.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Гэ та ж гуль ня хут чэй, а 

не ва раж ба, — су па кой вае На-

дзея Да ні лаў на. — Мы ж не да 

цы ган кі ха дзі лі або ва раж біт-

кі, якая неш та там пад раб ляе. 

Для нас гэ та бы лі звы чай ныя 

сель скія за ба вы. Мы і спя ва лі, 

і тан ца ва лі, і за гад кі за гад ва лі, 

і стра шыл ка мі адзін ад на го пу-

жа лі. Я іх ведаю — вой коль кі. 

І пра змяю, якая лю дзей ела, 

і пра свін ку — за ла тую шарс-

цін ку, і пра ня чыс ці каў. Да вай-

ны ў на шай мяс цо вас ці на ват 

ва раж біт жыў — у На ва сёл ках. 

Ка лі неш та з два ра зні ка ла, 

лю дзі іш лі да яго, і ён на зы-

ваў зло дзея. Ба чыў на скрозь, 

як Ме сінг. Ад ной чы яго на ват 

за біць ха це лі, а ён рап тоў на 

стаў ня бач ны. Ад ным сло вам, 

ва раж біт. Вось з кім ле пей не 

звяз вац ца. А мы ўсё бос кае 

ра бі лі — ка ра го ды ва дзі лі, пес-

ні спя ва лі. Ад Рас тва да Хры-

шчэн ня нель га бы ло ні мыць, 

ні пра сці — вось мы і ве ся лі лі-

ся. Збі ра лі ся ў ка го-не будзь на 

«хэй да ры», як мы па між са бой 

на зы ва лі па ды хо дзя чую для 

гуль няў ха ту. Клу ба ж та ды 

не бы ло.

— А коль кі гуль няў пры-

дум ля лі, не пе ра лі чыць, — да-

дае Люд мі ла Сця па наў на. — 

Сту пу пе ра ва роч ва ем, хло пец 

з дзеў кай са дзяц ца спі на да 

спі ны. На раз-два-тры па ва-

роч ва юц ца адзін да ад на го, 

ка лі ў адзін бок, то трэ ба ца-

ла вац ца. Дзяў ча ты пі шчаць, 

уця ка юць, хлоп цы іх да га ня-

юць, ца лу юць. На смя ём ся, аж 

у ба ку за ко ле.

99 дзяў чат
Пра Га ла вен чы цы ка лісь ці 

ка за лі, што тут жы ве 99 дзяў-

чат. Ні хто іх, ка лі шчы ра, не 

лі чыў, але ліч ба ўраж ва ла. 

І ка ва ле раў сю ды цяг ну ла як 

маг ні там з усіх на ва коль ных 

вё сак. Ха мян кі, Бу да, Ан то наў-

ка, За лес се, Аст рэ ні — толь кі 

па спя вай вы бі раць жа ні ха.

— Ух, як мы ва ра жы лі на 

хлоп цаў, я свай го так са ма 

«на ва ра жы ла», — га рэз лі ва 

ка жа Да ні лаў на. — У 11 га дзін 

ве ча ра бя жым з сяб роў ка мі 

на кры ні цу ва ды на браць, на-

зад ідзём ці ха, не раз маў ля-

ем і не агляд ва ем ся. А ў до ме 

ўжо для спра вы ўсё га то ва. За 

фі ран кай стол, па ся род люс-

тэр ка, пе рад ім і за ім свеч кі. 

Льеш ва ду ў шклян ку і ту ды 

ж вян чаль нае каль цо кі да еш 

удо ві на. Свеч кі за паль ва лі і 

са дзі лі ся. А два нац ца тай га-

дзі не па чы на лі га даць. Я хві-

лін пяць ся дзе ла і ўба чы ла 

хлоп ца ў свет лым кас цю ме і 

пла шчы. Ху цень ка люс тэр ка 

пе ра ку лі ла, а сэр ца ледзь з 

гру дзей не вы скок вае. Лю дзі 

рас каз ва лі, што ад на дзяў чы-

на ва ра жы ла з люс тэр кам, і 

ёй тру на па ка за ла ся. Яна і па-

мер ла ў хут кім ча се. На пэў-

на, та кі лёс быў. Мне ж бы ло 

на ка на ва на за ад на вяс коў ца 

вый сці. По тым вы свет лі ла ся, 

што ён так са ма ба чыў мя не ў 

сне. Рас каз ваў, што я па ды-

шла да яго з руч ні ком і аб ці ра-

ла. Ка лі мы па зна ё мі лі ся, ад-

ра зу ж па зна лі ад но ад на го.

У Сця па наў ны свая гіс то-

рыя:

— Я ве да ла шмат спо са баў 

ва ра жэн ня. Мож на бы ло, на-

прык лад, грэ бень пад па душ ку 

па клас ці і па клі каць: су джа ны-

зго джа ны, прый дзі мя не рас-

ча саць, і клас ці ся спаць. А я 

ка пей кі на сы па ла і за пра сі ла 

на ра чо на га да па маг чы пад лі-

чыць. У мя не быў ка ва лер з За-

лес ся, які ду жа мне па да баў ся 

і ха це ла за яго за муж. І ён да 

мя не сім па тыю пра яў ляў — на 

тан цы за пра шаў і да до му пра-

во дзіў. Але ж пры сні ла зу сім 

ін ша га хлоп ца, з на шай вёс кі. 

У нас яго хур ма нён кам драж-

ні лі. Ён та ды на огул з'е хаў з 

на шай вёс кі і не вя до ма бы ло, 

ці вер нец ца. Та му вель мі здзі-

ві ла ся, ка лі ў сне ўба чы ла яго. 

Пры сні ла ся, што ён прый шоў 

да мя не і цэ лую жме ню цу ке рак 

на сы паў. На пэў на, ку піў за мае 

гро шы (усмі ха ец ца).

Ва ры ян таў да ве дац ца пра 

му жа ў га ла вен чыц кіх пры га-

жунь заў сё ды бы ло шмат. Мя-

не на пе ра бой ін струк ту юць, 

як трэ ба кі даць ва лё нак, ку ды 

клас ці га лё шы, як па дро вах 

да ве дац ца, быць та бе ў па ры 

або не. Аль бо мож на з сяб роў-

ка мі кі нуць па алад цы са ба ку, 

чыю ён пер шую схо піць, тая 

пер шая і за муж пой дзе. У Га-

ла вен чы цах яшчэ за баў ля лі ся 

тым, што ноч чу сту ка лі ся да 

па тэн цый ных ня вест у вок ны. 

Ка лі ад ка жа «хто там?», за-

ста нец ца ся дзець у дзеў ках. 

А ка лі да зво ліць — «ідзі», зна-

чыць, хут ка сва ты прый дуць.

Ус пом ні лі сяб роў кі і кур' ёз-

ны вы па дак, ка лі іх зды ма ла 

тэ ле ба чан не і яны на за каз 

ва ра жы лі. На сы па лі не ка лі 

ку чак зер ня ў ха це і пры нес лі 

пеў ня — чыё зер не пер шае 

клю не, тая, маў ляў, пер шая 

і за муж пой дзе. Ад куль яму 

ве даць, што ў «ня вест» ужо 

ўну кі пад рас лі.

— А пе вень па ста яў і ні 

ра зу не клю нуў. Па ду маў, 

на пэў на, вось ста рыя зу сім 

з глуз ду з'е ха лі, — смя юц ца 

жан чы ны.

На вёс цы не сум на
З на го ды су стрэ чы з ка рэс-

пан дэн там «Звяз ды» Да ні лаў-

на на дзе ла мат чын ан да рак 

у кле тач ку і пад пе ра за ла ся 

фар ту хом з вы шыў кай. А 

Сця па наў на на дзе ла вы шы-

ва ную ка шу лю з сім ва ліч ны-

мі кве тач ка мі. Жан чы ны за-

хоў ва юць не толь кі на род ную 

твор часць, але і апра на юц ца 

па «мо дзе» тых ча соў.

— Ка ляд ныя пес ні пра вя-

чор кі мы так са ма спя ва лі, — 

ка жа Да ні лаў на. — А ка лі 

аб' яд на лі ся ў ка лек тыў, яны 

ста лі част кай на ша га рэ пер-

ту а ру. У мя не цэ лы сшы так 

быў пе сень, маг чы ма 500, а 

то і бо лей. Ра зам з тэкс та мі 

за піс ва ла і ім ёны тых, хто нам 

іх да ваў. Боль шую част ку на-

дык та ва ла жы хар ка на шай 

вёс кі Ма рыя Пет ра чэн ка. Мы 

не пе ра ста ва лі здзіў ляц ца, як 

шмат яна іх ве дае.

— Мы ўжо ў 1959 го дзе 

ста лі лаў рэ а та мі аб лас но га 

кон кур су, 100 руб лёў прэ міі 

атры ма лі, — усмі ха ец ца Да ні-

лаў на, якая з 1972 го да бы ла 

ня змен ным кі раў ні ком ка лек-

ты ву. — Нас двой чы зды ма-

ла тэ ле ба чан не. Пер шая кі-

на стуж ка на зы ва ла ся ў ду ху 

на шай раз мо вы «У ка ляд ныя 

ве ча ры», дру гая — «Жорст кі 

ра манс». Я гэ ты ра манс па чу-

ла ў 1958 го дзе, ка лі гас ці ла 

ў бра та пад Ле нін гра дам. Ён 

мне за пом ніў ся.

Яна па чы нае спя ваць, і 

атрым лі ва ец ца гэ та ў яе так 

ду шэў на і чул лі ва, быц цам 

яна пра свой лёс рас каз вае. 

І го лас та кі ак са міт ны, ця гу-

чы — амаль як у Рус ла на-

вай. Ён, да рэ чы, да стаў ся ёй 

у спад чы ну ад ма ці, якая спя-

ва ла ў мяс цо вай царк ве на 

клі ра се.

— На Хры шчэн не мы заў-

сё ды ту ды ха дзі лі. Ста рыя лю-

дзі ка за лі, што ў нас спа чат ку 

бы ла драў ля ная царк ва, але 

Пётр Пер шы за браў яе ў Ляс-

ную, і нам цаг ля ную па бу да ва-

лі. Пры го жая бы ла, сло ва мі не 

пе ра даць. Але пад час Вя лі кай 

Ай чын най у яе сна рад тра піў, 

за ста лі ся ад ны пад ва лы. Ця-

пер на гэ тым мес цы крыж.

Раз мо ва плаў на пе ра-

хо дзіць на ін шыя тэ мы, пра 

апош ніх жы ха роў вёс кі, пра 

абы яка васць ма ла дых да род-

ных ка ра нёў. На пэў на, ка лі б не 

не аб ход насць па спець на рэй-

са вы аў то бус, мы б яшчэ доў-

га так раз маў ля лі. Тым больш 

што ад пус каць мя не не жа да лі 

ка тэ га рыч на. За пра ша лі па-

каш та ваць спе цы яль на пры га-

та ва ныя стра вы для ка ляд на га 

ста ла. І хоць так смач на вы гля-

далі той ха ла дзец і кат ле ты з 

тоў ча най буль бай, прый шло-

ся ад мо віц ца. І па куль еха ла 

да Ма гі лё ва, не пе ра ста ва ла 

здзіў ляц ца, якое ж на сы ча нае ў 

гэ тых жан чын жыц цё. Ка жуць, 

што на вёс цы сум на. Але ця пер 

я дак лад на ве даю, што тут усё 

за ле жыць вы ключ на ад са мо га 

ча ла ве ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Па між Руб лёў кай 
і ту ман ным Аль бі ё нам: 
пяць прэм' ер сту дзе ня

«Су джа ны-
зго джа ны...»

Кі ноКі но

Сяб ро вак аб' яд на ла лю боў да род ных ка ра нёў. 


