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— Гэ та час, які па та нуў у ба ло-
це, пе ра ход нае ася род дзе, ней кая 
па меж ная зо на. Пра сцей па тлу ма-
чыць на каз ках аль бо ры ту а ле іні-
цы я цыі: тут, каб пе рай сці ў но вую 
ста дыю, ча ла век па ві нен па мер ці 
ў ад ным ста ту се і на ра дзіц ца ў ін-
шым. У каз ках спа чат ку трэ ба вы-
піць мёрт вай ва ды, а по тым жы вой, 
ге рой па ві нен тра піць у свет з Ба-
бай Ягой і вяр нуц ца ў рэ аль насць. 
Пе ра ход ная ста дыя і ёсць «хро но-
топь», зна хо джан не па між жыц цём 
і смер цю, дзе пе ра ме ша на сак раль-
нае і не сак раль нае, сны, не зям ное, 
рэ аль нае і бес свя до мае. Гэ та ха-
ос, у якім уво гу ле зна хо дзіц ца наш 
свет. Ан то ніа Грам шы ка заў пра 
ін тэр рэ гнум, ка лі ад ны цы ві лі за цыі 
змя ня юц ца дру гі мі, яшчэ ў 1930-я; 
Зіг мунт Баў ман апі саў «ця ку чую су-
час насць». За раз усе ка жуць пра 
гіб рыд насць — вай на і не вай на, 
жыц цё і не жыц цё. Якое жыц цё, 
на прык лад, у нас? — ты по вы стан 
«хронотопи».

— Вы згад ва е це ўні вер саль-
ныя тэ о рыі, але ва ша азна чэн не 
«хронотопи» ад сы лае да баг-
ны — тра ды цый на га эле мен та 
бе ла рус кай куль ту ры.

— Я вы каз ва ю ся з пэў най са ма-
іро ні яй. У ма ім філь ме «Аку па цыя. 
Міс тэ рыі» адзін пер са наж ка жа, што 
бе ла рус ка га кі но ні ко лі не бу дзе. Але 
гэ та не сцвяр джэн не, а гу мар і ней кі 
дэ віз — кі но бу дзе, мы ж за раз вось 
зды ма ем. «Хро но топь»— так са ма 
рэч ап ты міс тыч ная, та му што кос-
мас на ра джа ец ца з ха о су, а ўсё пры-
го жае — гэ та кос мас. З сі нер ге ты кі, 
якую рас пра цоў ваў Ілья Пры го жын 
(но бе леў скі лаў рэ ат), вы ні кае, што 
кож ная ма лень кая спра ва на ра джае 
ў ха о се ат рак тар, з яко га па чы на-
ец ца струк ту ра. Тэ о рыя ха о су ка жа 
так са ма, што ўзмах кры лаў ма тыль-
ка не дзе ў Бра зі ліі мо жа на ра дзіць 
ура ган у Не ва дзе. То-бок лю бое дзе-
ян не неш та на ра джае, у гэ тым ап ты-
міс тыч насць кан цэп цыі. Мы па ча лі 
пра ект «Хра на топ» — я, Аляк сандр 
Дзе ба люк, Януш Гаў ры люк і гу ка рэ-
жы сёр Яў ген Ра го зін — на сва іх па-
чат ках, бо ака за лі ся ў сі ту а цыі, ка лі 
кі но ўжо ня ма і мож на бы ло толь кі 
пай сці за раб ляць на жыц цё «пра-
сты тут кай» на се ры я лах, дзе ня ма ні 
по ля для экс пе ры мен та, ні по ля для 
раз ваг «што та кое кі но» і «што та кое 
на ша жыц цё». Для інт ры гі я пры ду-
маў, што ў «Хра на то пе» мы зай ма-
ем ся ак ту аль най мі фа ло гі яй. По тым 

з'я віў ся Па лу па наў, з якім мы зра бі лі 
не каль кі се мі на раў. По тым з'я віў ся 
Ар тур (Клі наў. — Аўт.) і ска заў, што 
трэ ба ўсіх вез ці ў Кап та ру ны. Так жа 
прос та знай шлі ся гро шы на фо рум, 
і мы ма ем дзіў ныя вы ні кі.

— Чым яны дзіў ныя?

— Тут лю дзі пра цу юць дзе ля 
пра цэ су. Я ўвесь час спра бую зра-
зу мець гэ та па ка лен не Мі ле ні у ма: 
для іх пра цэс важ ней шы за вы нік. 
Спа чат ку пра ект «Хра на топ» быў 
аль ма на хам ней кіх лю дзей. Я ж не 
ка заў, што з усіх на вел пер ша га 
аль ма на ха тры зняў я, чац вёр тую 
даў ся бар, а да пя тай я на пі саў сцэ-
на рый і зра біў ман таж і гук. Я прын-
цы по ва на зваў гэ та ка лек тыў ным 
пра ек там. Так мац ней. Мая ідэя 
бы ла ў тым, каб зра біць неш та на-
кшталт гур та Lаіbасh аль бо да да-
із му, то-бок ней кую ка лек тыў ную 
ра бо ту, бо за раз, ка лі ня ма срод-
каў, ра біць кі но мож на толь кі ка-
лек тыў на.

— Усё ж су час ная бе ла рус кая 
мі фат вор часць, якой быц цам 
зай ма ец ца «Хра на топ», — гэ та 
вы дум ка аль бо рэ аль ная мэ та?

— Мож на ска заць, усе мы ства-
ра ем мі фы. Лю бое кі но і на ват на ша 
раз мо ва — міф, а гэ та зноў струк ту-
ра, якая ства ра ец ца з ха о су. Бе ла-
рус кі, не бе ла рус кі — якая роз ні ца? 
«Хра на топ» па чы наў ся ад на ча со ва 
з па дзея мі на Май да не, ка лі бач на, 
што неш та ад бы ва ец ца, і зра зу ме-
ла, што ўсё пой дзе па кру зе.

— Не каль кі га доў та му вы пры-
ду ма лі «Хра на топ» з яго асаб лі-
вай кан цэп цы яй, мі фат вор час-
цю і ка лек тыў най вы твор час цю, 
а ва ша ўлас нае кі но за гэ ты час 
не з'я ві ла ся. Ча му?

— Я зды маю сам, але з «Хра на-
то пам» гэ та роз ныя фор мы твор-
час ці. У пэў ны мо мант я зра зу меў, 
што на шы се мі на ры зай шлі ў ту пік, 
та му што тут сфар мі ра ва ла ся пэў-
нае ко ла хра на то паў цаў, якія пры-
яз джа юць з га то вы мі ка ман да мі і 
ро бяць гіс то рыі, якія я ба чыў ужо 
тры ра зы. Та ды я спы ніў ся, сеў, 
за два ме ся цы на пі саў сцэ на рый 
поў на мет раж най іг ра вой кар ці ны 
і па чаў зды маць да ку мен таль ны 
фільм, дзе па ру шаю ўсе пра ві лы. 
У свой час я ад мо віў ся... ужо не 
па мя таю, пас ля дзе ся ці пе ра стаў 
лі чыць, ад мо віў ся ад се ры яль най 
вы твор час ці, хоць там мож на за ра-
біць доб рыя гро шы. Прос та гэ та не 
ці ка ва, ну на вош та? Рап там заўт ра 
па мрэш, і што пас ля ця бе за ста нец-
ца — се ры ял «Ка дет ство» аль бо 
«Опе ра»? Я на ле жу да ста ро га ма-
дэр нісц ка га па ка лен ня, дзе мас так 
ёсць мас так. Гэ та ў пост ма дэр ніс-
таў ні я ка га па фа су, усе — мас та-
кі. А як без па фа су ў кі но? Па фас 
па ві нен быць. Спа чат ку пра ца ваць 
над се ры я лам мне па да ба ла ся: усё 
ідзе лёг ка і па штам пе. Але праз 
два тыд ні ўжо неці ка ва, у лю бым 

мес цы, ку ды я пры хо дзіў, я ду маў 
«ка ме ра тут, по тым уз буй нен не ад-
сюль і ад сюль», то-бок пе ра нёс гэ-
тыя стэ рэа ты пы ў жыц цё. Чым мя не 
за раз і пры ваб лі вае да ку мен таль-
нае кі но, та му што яно да зва ляе ла-
маць сю жэт, да яко га я пры ву ча ны. 
Я лі чу да ку мен таль нае кі но кры ху 
ама раль ным: бя рэш ча ла ве ка і яго 
лёс, а по тым у кас цю ме едзеш на 
фес ты валь. Як ка заў Кесь лёў скі, «я 
больш па ве ру глі цэ ры на вай сля зе 
ў іг ра вым кі но, чым са праўд най у 
да ку мен таль ным». Пе рад ка ме рай 
лю дзі хлу сяць. Усе. Так, ёсць мо-
мант на зі ран ня, але мя не заў сё ды 
за сму чаў этыч ны мо мант. Але ў 
вы ні ку я зра зу меў, што ў да ку мен-
таль ным кі но так са ма ёсць мес ца 
паэ тыч най ма не ры, ты па чы на еш 
пра ца ваць з ча сам, на ра цы яй, 
жан ра мі, ро біш не каль кі ўзроў няў. 
Тое ж са мае з пра сто рай: у да ку-
мен таль ным філь ме ге рой ішоў бы 
ды ішоў, а я па чаў мя няць час пра-
хо ду. У ней кі мо мант я ра зу мею, 
што ста но віц ца нуд на, і ўстаў ляю 
кліп, мя шаю бу ду чы ню з мі ну лым, 
з сён няш нім ча сам і з іро ні яй вы-
хо джу з гэ та га клі па. Я атры маў 
за да валь нен не. Фільм на зы ва ец-
ца «Фа нат Ва ся-пе ша ход» — пра 
ча ла ве ка, які хо дзіць пеш шу на ўсе 
мат чы брэсц ка га «Ды на ма», та кі 

бе ла рус кі Фо рэст Гамп. Фільм вый-

дзе не дзе ў каст рыч ні ку.

— Я ду ма ла, вы пры пы ні лі 
сваю твор часць дзе ля «Хра на-
то па».

— «Хра на топ» на ра дзіў ся як 
пля цоў ка для экс пе ры мен та, вы клік 
ін дуст рыі кі но, але мя не больш ці-
ка віць не вы твор часць, а пы тан не, 
што да лей. Мне вель мі па да ба ец-
ца тві тэр Але га Ка шы на, дзе ён 
рэ тві ціць без ука зан ня аў тар ства 
і ства рае та кім чы нам кар ці ну све-
ту. «Хра на топ» я так са ма пры ду маў 
як кі на тві тэр, ду маў, лю дзі бу дуць 
да за гру жаць свае філь мы пра цяг-
лас цю ад трох да ся мі хві лін, рэ ага-
ваць ад но на ад на го, ак цё ры бу-
дуць пе ра хо дзіць з ад на го «тві та» 
ў ін шы. Ні чо га не атры ма ла ся, та му 
што рэ жы сё ры ска за лі «мы аў та ры, 

мы філь мы не вы клад ва ем, а па е-
дзем па фес ты ва лях». І амаль ні хто 
ні ку ды не па ехаў.

— З'яў лен не «Хра на то па» як 
ме та ду ства рэн ня кі но мне па-
да ец ца сімп та ма тыч най з'я вай у 
на шай пра сто ры, дзе амаль ні-
чо га не пра па ну юць дзяр жаў ны 
і не за леж ны кі не ма то граф.

— Для мя не «Хра на топ» стаў 
по шу кам но вай фор мы іс на ван ня 
кі но, а я ду маю ў пер шую чар гу пра 
ся бе. Ня ма ў нас кі на су пол кі, усё 
сы хо дзіць у баг ну. Ма ры на Раз беж-
кі на на сва ім май стар-кла се рас-
па вя да ла, як у баг не то нуць але ні. 
Яны прос та то нуць, ім кам форт на. 
Як лю дзі за мяр за юць — пры ем на 
за сы на юць і ўсё. Та му але ня во ды 
за ты ка юць жы вё лам нос, каб тыя 
па ча лі ру хац ца. Апроч гэ та га, ка лі 
апус ка еш ся ў баг ну, нель га ра біць 

рэз кіх ру хаў, трэ ба спа кой на цяг-

нуц ца да ней кай га лін кі — так са ма 

са цы я ла гіч ны і па лі тыч ны мо мант. 

З ад на го бо ку гэ та вель мі кам форт-

ная смерць, з ін ша га бо ку нель га 

тор гац ца. У ста не «хронотопи» па-

трэ бен трэ ці вы хад, каб гіб ка вый-

сці ў но вы час. Гэ та даты чыц ца іс-

на ван ня кі но, яго пра ка ту, аду ка цыі 

і са ма ар га ні за цыі.
— У Кап та ру нах жа «хро но-

топь» вы ка рыс тоў ва ец ца ў ста-
ноў чым сэн се.

— Як у сі нер ге ты цы, 1+1 мо жа 
быць тры, а мо жа быць нуль. Тут 
тое ж са мае. «Хро но топь» — гэ та 
іс на ван не ўся го на шага све ту. Мы 
жы лі ў Са вец кім Са ю зе і хто ду маў, 
што праз два га ды ўсё аб ва ліц ца? 
Раз — ужо ней кія рэс пуб лі кі. Усё 
змя ні ла ся лі та раль на за год.

— Вы пла ну е це і на да лей зай-
мац ца «Хра на то пам» аль бо бу-
дзе це зды маць сваё кі но?

— Я на пі саў аў та бія гра фіч ны 
сцэ на рый пра Дан бас. «ДДД» на зы-
ва ец ца («Доў гая да ро га да до му»). 
Бы каў скі вы раз ва Укра і не ўсіх уво-
дзіць у сту пар. Мы шу ка лі ўкра ін скіх 
парт нё раў і па куль не знай шлі, та му 
што пад час вай ны мо жа быць толь кі 
пра па ган да, чор на-бе лы по гляд, а 
по гляд з двух ба коў іх не ці ка віць.

— У на ша га гле да ча сён ня 
спе цы фіч ныя гус ты. Сваю ні шу 
зай ма юць блок бас та ры, сваю — 
ра сій скія се ры я лы, а бе ла рус кае 
кі но тут мес ца ўво гу ле не мае. 
Мы ад да ём пе ра ва гу ўся му, толь-
кі не бе ла рус ка му кі но.

— Та му што яго ня ма. На ват на 
«Бе ла русь фільм» па гля дзець: ён 
зды мае се ры я лы, дзе мен ты ў ра-
сій скай фор ме, та му што гэ та быц-
цам бы ляг чэй пра даць. «Ад ной чы 
ў Ра сіі», гэ та на зы ва ец ца. Ка жу чы 
пра ра сі ян, яны ў свой час вы пра ца-
ва лі фор му лу та го, што «піпл ха ва-
юць». Атры ма ла ся за мкну тае ко ла, 
та му што пры ву ча ны да фаст-фу ду 
гля дач ужо не хо ча ўсклад нен няў. 
Мая ма ма гля дзіць се ры я лы па тэ-
ле ві за ры, дзе тыя ж ак цё ры і прак-
тыч на той жа сю жэт, іс тэ ры кі, кры кі, 
нех та здра дзіў... а ка лі па чы на ец ца 
ней кае мас тац тва, яна пе ра клю чае 
ка нал. Што даты чыц ца кі на кан тэн-
ту, вы яві ла ся, што прад зю са ры, 
якія ка за лі, што ве да юць па трэ бы 
гле да ча, хо чуць прос та ад ха паць 
част ку бюд жэ ту, а пра гле да ча і не 
ду ма юць. Гэ та па ка зчык та го, дзе 
зна хо дзіц ца ра сій скае кі но. А на ша 
кі но зна хо дзіц ца ўво гу ле не зра зу-
ме ла дзе. «Бе ла русь фільм» ні ко лі 
ні пра што не ду маў, для яго га лоў-
нае, каб кі но бы ло не кан флікт ным. 
Ка лі я браў ся за за кад ра вы тэкст 
філь ма «Ма сак ра», прый шло ся 
пры браць, на прык лад, згад ку пра 
гру зін ска га ца ра (та ды ў Ра сіі бы лі 
праб ле мы з Гру зі яй), імя Кас ту ся 
Ка лі ноў ска га. Усё гэ та бы ло аб рэ-
за на, каб ні ко га ні ў якім ра зе не 
раз драж ня ла.

— Вы не зна хо дзі це па ра докс 
ў тым, што ў тым лі ку на кі на фо-
ру ме ў Кап та ру нах вя дуц ца дыс-
ку сіі пра бу ду чы ню бе ла рус ка га 
кі но, а вы ка жа це, што яго ня ма. 
Як мож на ка заць пра бу ду чы ню 
та го, ча го ня ма?

— Ней кі рух га ды тры та му па-
чаў ся. Мно га філь маў доб рых, але 
больш дрэн ных. Мя не ці ка віць дыс-
тры бу цыя, як кі но бу дзе іс на ваць у 
но вым све це, у ін тэр нэ це, та му што 
кі на тэ атр хут ка бу дзе зна чыць для 
нас, як сён ня — опе ра. Фес ты ва лі, 
піт чын гі знік нуць і прый дзе но вая 
сіс тэ ма. Най леп шы рэ жы сёр пост-

са вец ка га пе ры я ду Аляк сей Ба ла-

ба наў — не фес ты валь ная пер со на. 

А, на прык лад, Лаз ні ца, Звя гін цаў 

дзей ні ча юць у ка но не ка мер цый-

на га фес ты валь на га кі но. Гля дзіш 

фільм і ба чыш, што ча ла век на-

стро е ны на фес ты валь, са цы ял кі 

пад даў, там яшчэ не ча га. Ча му 

Ба ла ба наў звы чай на не трап ляў 

на кі на фес ты ва лі, хто ту ды возь ме 

«Груз-200»? Кі на фес ты валь уво гу-

ле быў пры ду ма ны Му са лі ні ў 1932 

го дзе, гэ та зноў іе рар хіч ная та та-

лі тар ная сіс тэ ма. У бу ду чы ні кі но 

за па тра буе, каб аў тар ства знік ла. 

Я плыў у мі ну лым го дзе ў кап та-

рун скім во зе ры, зя зю ля ку ка ва ла. 

Я ў яе за пы таў ся, коль кі пра іс нуе 

наш пра ект, а зя зю ля ма ла ку куе 
звы чай на... 112.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by



«Я ЛІ ЧУ ДА КУ МЕН ТАЛЬ НАЕ КІ НО КРЫ ХУ АМА РАЛЬ НЫМ: 
БЯ РЭШ ЧА ЛА ВЕ КА І ЯГО ЛЁС, 

А ПО ТЫМ У КАС ЦЮ МЕ ЕДЗЕШ НА ФЕС ТЫ ВАЛЬ»

«Ка жу чы пра ра сі ян, 
яны ў свой час вы пра ца ва лі 
фор му лу та го, 
што «піпл ха ва юць». 
Атры ма ла ся за мкну тае ко ла, 
та му што пры ву ча ны 
да фаст-фу ду гля дач ужо 
не хо ча ўсклад нен няў».

«У каз ках спа чат ку трэ ба 
вы піць мёрт вай ва ды, 
а по тым жы вой, ге рой 
па ві нен тра піць у свет 
з Ба бай Ягой і вяр нуц ца 
ў рэ аль насць».

Кіно Д'арКіно Д'ар  

Анд рэй КУ ДЗІ НЕН КА: 

Зда ец ца, яшчэ ня даў на ство ра ны пад ку ра тар ствам 
Анд рэя Ку дзі нен кі кі на аль ма нах «Хра на топ» атры маў Гран-пры 
пра гра мы «Ом ні бус» на кі на фес ты ва лі кра ін СНД і Бал тыі 
«Кі на шок», а сё ле та ў арт-вёс цы Кап та ру ны прай шоў ужо дру гі 
фо рум па меж на га кі но «ХРО НО ТОПЬ. АRT: RЕBООT», дзе па 
рас пра ца ва най рэ жы сё рам ме то ды цы зды ма лі філь мы для 
на ступ на га кі на збо ру. Па між імі — ужо не каль кі так зва ных 
ак цый у роз ных га ра дах кра і ны і но выя аль ма на хі як вы ні кі 
аб ну лен ня, пе ра хо ду праз ста дыю «хронотопи» і аб ме жа ва ных 
у ча се зды мак. Анд рэй Ку дзі нен ка, аў тар філь маў «Аку па цыя. 
Міс тэ рыі», «Ро зыг рыш», «Ма сак ра», «Хард Рэ бут», пры ду маў 
кан цэп цыю но ва га кі но і па да гнаў пад гэ та ідэю су час най 
мі фат вор час ці, а «Хра на топ» стаў са мым ары гі наль ным, 
на ва тар скім і ці ка вым пра ек там у су час най бе ла рус кай 
кі на сфе ры. За гад ка вая «хро но топь» ака за ла ся аў тар скім 
неа ла гіз мам рэ жы сё ра, і з яе азна чэн ня па ча ло ся на шае 
ін тэр в'ю з Анд рэ ем Ку дзі нен кам.


