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Кі но
Дзя ку ю чы свай му сю жэ ту пра 

90-я, якія для сён няш ніх бе ла ру-

саў з'яў ля юц ца не су мнен на ад ным 

з са мых ці ка вых і вы зна чаль ных 

пе ры я даў, але амаль не пры сут-

ні ча юць у ай чын ным кі но, кар ці на 

на бра ла са бе яшчэ больш ба лаў 

вы ключ нас ці.

Га лоў ная ге ра і ня Эве-

лі на Са ро ка — на га даю, 

«Хрус таль» у ней кай сту-

пе ні аў та бія гра фіч ны, але 

не вя до ма на коль кі — жы ве 

з ма ці ў Мін ску, су стра ка-

ец ца з нар ка ма нам Алі кам, 

ра зам са сва ім бой фрэн дам 

ды джэ іць, ма рыць з'е хаць 

у ста лі цу ха ус-му зы кі Чы-

ка га і свой дып лом юрыс-

та вы ка рыс тоў вае толь кі 

для па да чы за яў кі на ві зу. 

Як і пад роб ле ную да вед ку 

з ні бы та мес ца пра цы — 

Хрус таль на га за во да. Ка лі 

ў кон суль стве абя ца юць па-

тэ ле фа на ваць і ўдак лад ніць 

ін фар ма цыю аб зар пла це і 

ін шым, Ве ля тэр мі но ва шу-

кае за па вет ны тэ ле фон ны 

апа рат, па якім ад ка жуць 

на гэ ты зва нок, і зна хо дзіць 

яго ў звы чай най ква тэ ры ў 

па сёл ку Хрус таль ны. Дзе ёй 

да вя дзец ца зва ліц ца з не ба 

на зям лю і за да во ліц ца той 

сва бо дай, якая ёсць, то-бок 

ні я кай.

Шлях да ма ры аказ ва ец ца да-

стат ко ва муд ра ге ліс тым, але для 

дра ма тур гіі філь ма, які па ві нен па-

ка заць роз ні цу, ці на ват тра гіч ную 

не ад па вед насць, па між уяў ным 

све там і су ро вай рэ ча іс нас цю, вы-

гад ным. Ка лі га лоў ная ге ра і ня за-

храс ла ў ма рах аб Чы ка га, ка неш-

не ж, каб па ста лець, яна па він на 

тра піць у бе ла рус кую пра він цыю. 

Ха ця «Хрус таль» — гэ та не па раў-

на нне Аме ры кі і Бе ла ру сі, сва бо-

ды і не сва бо ды, бе ла га і чор на га. 

І дак лад на не са ма пры ні жаль ны пі-

е тэт пе рад Злу ча ны мі Шта та мі, як 

рап там не ка му па да ло ся, бо яны ў 

гэ тым вы пад ку — толь кі ма раль ны 

мак га фін, ка лі сут насць прад ме та 

не мае зна чэн ня, але ва кол ва ло-

дан ня ім за вяз ва ец ца ўвесь сю жэт. 

Ге ра і ня за ха пі ла ся ідэ яй з'е хаць за 

акі ян, на ват не ўяў ля ю чы, што там 

мо жа яе ча каць, та му Аме ры ка — 

тут маг ла быць Грэн лан дыя ці Ацт-

лан — но сіць сім ва ліч ны ха рак тар 

ідэа лу, а фільм тым ча сам па каз-

вае кра і ну, з якой хо чац ца ўця чы. 

З іро ні яй, не зла слі вас цю і, да рэ чы, 

асця рож нас цю.

Кар ці на змя шчае ў са бе і гіс та-

рыч ны фон — якое-ні я кое ма раль-

нае ўпад ніц тва 90-х (Мінск гэ та ці 

глы бін ка — не важ на), і аса біс тую 

дра му. Ве ля «ўва хо дзіць» у сям'ю, 

якая рых ту ец ца да вя сел ля ста-

рэй ша га сы на Сця па на, і, па куль 

кож ны з пер са на жаў зна хо дзіц ца 

на пя рэ дад ні вы зна чаль най па дзеі, 

на дзея на леп шае не пры кмет на 

рас тае. Не пры кмет на, та му што 

фільм поў ны дэ та ляў на кшталт 

ды ва ноў на сце нах і хрус таль ных 

са лат ніц, іра ніч ных і прос та жар-

таў лі вых сцэн на кшталт той, дзе 

хлоп чык з'я дае адзі но кую кат лет ку 

і вы ці рае ру кі аб па кры ва ла, не-

вы пад ко вых ад сы лак да рэа лій, 

ак ту аль ных і ў на шы дні. Усё гэ та 

ста но віц ца вель мі зай маль ным і 

на сы ча ным ко ле ра мі, эле мен та мі 

ан ту ра жу і сцэ на мі, што ча сам ні як 

не ўплы ва юць на раз віц цё па дзей, 

ка лей да ско пам. Па куль ён ад цяг-

вае ўва гу ад дра мы, а то і тра ге-

дыі, яшчэ і злёг ку ка рэк туе эма цы-

я наль ны эфект, па няц це сва бо ды і 

ўво гу ле ўся ля кіх да бро таў ста но-

віц ца вель мі не ад на знач ным.

Трэ ба ска заць, су пра ва джэн не 

для раз бу раль ных ня ўдач Ве лі тут 

быц цам ка зач нае: што б ні зда-

ры ла ся, ты гля дзіш на гэ та як на 

пры го ду, а не ацэнь ва еш з пунк ту 

гле джан ня рэ аль на га жыц ця. Быц-

цам ста но віш ся свед кам не га тыў-

ных па дзей, па куль ця бе гла дзяць 

па спі не, — эмо цыі аказ ва юц ца 

пад улад ны мі ма не ры па да чы, а ў 

«Хрус та лі» яна гле да ча шка дуе. 

Маў ляў, усё, ка неш не, дрэн на, але 

вось вам но вы жарт.

Аб стра га вац ца ад без вы ход-

нас ці 90-х, на ват ле пей за насы-

чанасць эле мен та мі ан ту ра жу, 

да па ма гае га лоў ная ге ра і ня. Тро хі 

бяз лад ная і ад да ная сва ёй ма ры, 

яна ду мае, што зна хо дзіц ца над 

гэ тым спро шча ным све там з яго 

сем ка мі, а ў вы ні ку аказ ва ец ца 

па глы ну тай на столь кі ж, на коль-

кі ін шыя. Як, на прык лад, Сця пан, 

ледзь не са мы ці ка вы пер са наж 

кар ці ны, — ма ла ды хло пец пас-

ля вой ска згод на з за кла дзе ны мі 

ўста ноў ка мі збі ра ец ца ажа ніц ца з 

маўк лі вай блан дзін кай. Ні асаб лі-

вай лю бо ві ён не ад чу вае, ні не аб-

ход нас ці, але дзей ні чае па пра ві ле 

«ча су, які прый шоў», і кла по ціц ца 

пра гэ та кры ху менш, чым ні як. 

Пры гэ тым не аб ця жар вае ся бе ні 

ма рал лю, ні бу ду чы няй.

Кож ны пер са наж, як і пра цяг-

ласць яго пры сут нас ці, і коль касць 

вы маў ле ных ім слоў, на гру жа ец ца 

шмат знач ны мі ты по вас ця мі, у чым 

мож на знай сці да стат ко ва пры ха-

ва ных зна каў ча су і мес ца. Як і ў 

тых са мых сцэ нах, што не ўплы ва-

юць на сю жэт, і ў Ве лі ных ма рах, і 

ў хрус таль ным ле бе дзі, які па кі дае 

свой ня ўтуль ны дом.

У рэ жы сё ра атры ма ла ся не 

столь кі вы ка зац ца пра 90-я, коль-

кі па гла дзіць гле да ча па спі не; не 

столь кі пе ра даць дух та го пе ры-

я ду, коль кі на мяк нуць, што ў ім 

неш та бы ло не так; не столь кі па-

ка заць пэў ную туж лі васць, коль-

кі ста ран на за ху таць яе ў яр кія 

ко ле ры. Ары гі наль насць, асаб лі-

ва ў кан тэкс це бе ла рус ка га кі но, 

іро нія, дзе-ні дзе трап ныя ад сыл кі 

да рэ ча іс нас ці скла лі ся ў фільм, 

які пад па рад коў ва ец ца за ко нам 

дра ма тур гіі больш, чым цэль на-

му вы каз ван ню пра сва бо ду і не-

сва бо ду ў 90-х. Па куль кар ці на 

рэ ту шуе эма цы я наль ныя эфек ты 

і пес ціць гле да ча жар та мі, ра зу-

мен не — што ўсё гэ та зна чыць — 

губ ля ец ца. Ад кры ты фі нал, які па 

фор ме быц цам «па кі дае над зею», 

не вя жац ца з пад спуд ным ра зу-

мен нем кан цоў кі як не шчас лі вай, 

та му што мак га фін не ака заў ся ў 

ру ках і аль тэр на ты вы яму не знай-

шло ся.

На жаль, кар ці на не ўлі чы ла, што 

мі ну лае на цыі па тра буе не толь кі 

ўлас ці ва га яму по су ду і пе ра вер-

ну тай свя до мас ці га лоў най ге ра і ні, 

але і, пры нам сі, сме лас ці га ва рыць 

пра яго. А з той на го ды, што «Хрус-

таль» — гіс то рыя ўсё яшчэ не пра 

дзяў чы ну ў 90-х, а пра са мі 90-я 

(прэ тэн зія да во лі важ кая), аў тар-

скія паў то ны тут над та не да рэ чы.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



Кі на кро кіКі на кро кі  

ХА ЦЕ ЛА Ў АМЕ РЫ КУ, 
А ТРА ПІ ЛА 

Ў ХРУС ТАЛЬ НЫ
Са мы вы ключ ны бе ла рус кі кі на пра ект 

вый шаў у пра кат

А
САБ ЛІ ВА не шка ду ю чы гуч ных слоў, 29 жніў ня ў кі на тэ ат ры «Маск ва» 

адбылася гіс та рыч ная для бе ла рус ка га кі не ма то гра фа прэм' е ра — 

у ней кім сэн се бес прэ цэ дэнт най кар ці ны бе ла рус кі Да р'і Жук 

«Хрус таль». Пры нам сі, па куль што бес прэ цэ дэнт най. Упер шы ню за доў гі час 

на ша му гле да чу да вя ло ся ад чуць, што зна чыць са чыць, га на рыц ца і ча каць 

на цы я наль ны фільм (лепш ска заць, зня ты бе ла рус кай, пра Бе ла русь і для 

бе ла ру саў). Пра сцей ка жу чы, з'я ві ла ся кі но, з якім трэ ба быць у тэ ме і аб якім 

вар та мець улас нае мер ка ван не. Та му што якім бы ў вы ні ку «Хрус таль» не 

ака заў ся, ты ра зу ме еш, што не маг чы ма не па гля дзець кар ці ну, якая рых ту ец ца 

быць на мі на ва най ад Бе ла ру сі на Ос кар (у но вым ты ся ча год дзі ўпер шы ню), 

прэм' е рай ад кры ла ад ну з сек цый Між на род на га кі на фес ты ва лю ў Кар ла вых 

Ва рах, атры ма ла Гран-пры Адэ ска га між на род на га кі на фес ты ва лю, за пра шэн ні 

на дзя сят кі фо ру маў і асвят лен не ў за меж най прэ се. А акра мя та го за кра ну ла 

пе ры яд, што мы пры вык лі аса цы я ваць з рап тоў най сва бо дай, 

і па ка за ла ге ра і ню, якой той сва бо ды зда ва ла ся ма ла.

Ге ра і ня за ха пі ла ся ідэ яй 
з'е хаць за акі ян, на ват 
не ўяў ля ю чы, што там мо жа 
яе ча каць, та му Аме ры ка — 
тут маг ла быць Грэн лан дыя 
ці Ацтлан — но сіць 
сім ва ліч ны ха рак тар ідэа лу.

ІН ДУСТ РЫЯ
Уво гу ле ўсё па ча ло ся з год най 

і дзёрз кай ка рот ка мет раж кі «Са-

праўд ная аме ры кан ка» — у свой 

час яна паў дзель ні ча ла ў спе-

цы яль ных па ка зах і кі на фэс тах 

у Мін ску і рас ка за ла пра дзяў-

чы ну-пад лет ка з пост са вец кай 

кра і ны, што па аб ме не пры еха ла 

ў ад ну з аме ры кан скіх сем' яў. 

Ка лі ста ла вя до ма, што аў тар 

ра бо ты зды мае поў ны метр, за-

дзей ні чае між на род ную ка ман ду 

і пры цяг вае «Бе ла русь фільм», 

да бу ду чы ні пра ек та ўзнік ла ла-

гіч ная ці ка васць, улас ці вая, праў-

да, толь кі до сыць вуз ка му ко лу 

лю дзей з кі на сфе ры.

Па-са праўд на му «Хрус таль» 

пра гу чаў на ват не сва ёй між на-

род най прэм' е рай на кі на фес-

ты ва лі ў Кар ла вых Ва рах, што ў 

прын цы пе са мо па са бе за слу гоў-

вае ўва гі, а агу ча най пас ля па ка-

зу на ві ны пра вы лу чэн не філь ма 

на Ос кар ад Бе ла ру сі. Па куль 

раз бі ра лі ся, хто на мі нуе «Хрус-

таль» на прэ мію Аме ры кан скай 

кі на ака дэ міі і якія пра цэ ду ры для 

гэ та га па куль не вы ка на ныя, аб 

пра ек це да ве да ла ся яшчэ боль-

шая коль касць па тэн цый ных гле-

да чоў, якая ўклю чы ла ся ў пе рад-

гіс то рыю прэм' е ры і ўсвя до мі ла, 

што ў бе ла рус кім кі не ма то гра фе 

на рэш це за пах ла сма жа ным.

Што ні ка жы, ме на ві та «Хрус-

таль» на га даў нам аб ат ры бу тах 

са праўд най кі на ін дуст рыі — рэ-

клам най кам па ніі, фес ты валь-

ных уз на га ро дах, солд-аў тах, 

ра за грэ тай ці ка вас ці гле да чоў і 

ўра чыс тым прад стаў лен ні філь-

ма ў пры сут нас ці зды мач най 

гру пы. У за поў не ным кі на тэ ат-

ры «Маск ва» пад час прэм' е ры 

ка ман да ледзь змя шча ла ся на 

сцэ не — усе пры еха лі ў Мінск, 

каб па жа даць пры ем на га пра гля-

ду. І ад зна чыць сваё да сяг нен не: 

фільм на рэш це прад стаў ля ец ца 

гле да чу, дзе ля яко га кап ра дук-

цыя Бе ла ру сі, ЗША, Гер ма ніі і 

Ра сіі, улас на і ла дзі ла ся. Пры-

нам сі, ка лі ве рыць сло вам рэ-

жы сё ра, маў ляў, мэ та вая аў ды-

то рыя «Хрус та ля» зна хо дзіц ца 

тут. А па коль кі пра фе сій нае, ды 

яшчэ і з на сталь гі яй, кі но пра 

на шу кра і ну (да руй, «Бе ла русь-

фільм») — з'я ва вель мі рэд кая, 

не дзіў на, што для кар ці ны знай-

шло ся шмат мес ца ў за меж ных 

ме дыя.

Та му са праў ды — у кам па-

ніі бе ла рус кіх прэм' ер прэм' е ра 

«Хрус та ля», з яе фес ты валь ным 

шлей фам, пра фе сій най ка ман-

дай і ўва гай прэ сы, вы гля дае 

бес прэ цэ дэнт на. Ні я кіх та бе 

на цяг ну тых «па да рун каў бе ла-

рус ка му гле да чу» і на стой лі ва 

за про ша най пуб лі кі — на гэ ты 

раз «Маск ва» бы ла за поў не ная 

аб са лют на шчы ра. І ка лі ін дуст-

рыя кі но жы ве, па куль вось так 

вось рэ за ні руе на ва коль ны свет, 

«Хрус таль» гэ тую ін дуст рыю за-

пус ціў (гэтак са ма прос та яна і 

спы ніц ца).


