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«А Ў ЦЭ ЛЫМ  
УСЁ ДОБ РА...»

Пісь мен нік і ды сі дэнт Анд рэй Сі ня ўскі, ка-
лі рас каз ваў пра ўтры ра ва ную дро бяз насць 
са вец кай «цы ві лі за цыі», пры вёў у прык лад 
апо весць Мі ха і ла Зо шчан кі «Ка за». Дроб ны 
служ бо вец За беж кін на брам цы ад на го з да-
моў уба чыў аб' яву аб зда чы па кою для адзі-
но ка га муж чы ны, маў ляў, жа но ча му по лу не 
тры во жыц ца. За беж кін за зір нуў за брам ку, а 
там — ка за. «Ка за, да лі бог, ка за ста іць. Дай 
бог, каб ка за ей ная бы ла... ка за! Бо так, пры 
та кім на мё ку, і жа ніц ца мож на», — рас хва ля-
ваў ся ге рой, вы пнуў гру дзі і ўвай шоў у двор. 

Савецкая рэчаіснасць не па збеж на пры вя ла 
да здраб нен ня каш тоў нас цяў. Ін та рэ сы, за про-
сы і кры тэ рыі ацэн кі ча ла ве ка ста лі крыўд на 
спро шча ныя і тое, што бы ло ні чым, ка лі з сум-
най іро ні яй пе рай на чыць сло вы з «Ін тэр на цы я-
на ла», ста ла ўсім. Звы чай ныя рэ чы паў сюд на 
на бы лі ста тус не па хіс най каш тоў нас ці.

Падобнае ж бяз рыб'е і пры клад на та кія ж 
з'я вы мы вы му ша ны на зі раць у бе ла рус кай 
куль ту ры, у прыватнасці ў кіно. Ус пом нім рэ за-
нанс, які ле тась вы клі ка ла пер шае за доў гі час 
вы лу чэн не філь ма ад Бе ла ру сі на су іс кан не 
прэ міі «Ос кар».

Кар ці на «Хрус таль» Да р'і Жук вар тая 
больш спа кой на га стаў лен ня, але кан тэкст, 
якім яна су пра ва джа ла ся, то-бок рэд кія рэ-
флек сіі пра бе ла рус кія 90-я, Гран-пры між-
на род ных кі на фес ты ва ляў і гіс то рыя з ад-
наў лен нем ос ка раў ска га ка мі тэ та, пуб лі ку, 
у тым лі ку мя не, пад ку пі ла і пры му сі ла з не-
цяр пен нем ча каць прэм' е ры. Тры умф у бе-
ла рус кім бокс-офі се («Хрус таль» доў га тры-
маў па зі цыю ад на го з лі да раў пра ка ту) быў 
аб умоў ле ны кан тэкс там у боль шай сту пе ні, 
чым мас тац кі мі якас ця мі тво ра.

На гэ тым на шым «бяз рыб'і» ад ны і тыя 
ж рэ жы сё ры, на ват без асаб лі вых да сяг-
нен няў, пе ра но сяц ца з рэй тын га ў рэй тынг; 
аў та ры «ад на го філь ма», і тое трэ ця рад на-
га, ад кры ва юць кі на шко лы і ву чаць дзя цей; 
ад ны і тыя ж пра фе сі я на лы пе ра хо дзяць з 
ад ной пля цоў кі на дру гую, каб па раз ва жаць 
пра су час нае бе ла рус кае кі но, і раз за ра зам 
ме сяць ад ны і тыя ж тэ зі сы.

Тут рэ жы сё рам, каб на быць ней кую ва-
гу, атры маць пра ва го ла су і аб ця жа рыц ца 
на дзея мі за ступ ні каў ай чын на га кі не ма то-
гра фа, да стат ко ва зняць склад ную ка рот-
ка мет раж ку. І на ват ня склад ныя прэ тэн зіі на 
мас тац тва лёг ка трап ля юць на вя лі кі эк ран 
праз спец па ка зы і ў пра гра мы ла каль ных кі-
на фес ты ва ляў. За га лоў кі пра ба е ві кі, зня тыя 
за ты ся чу до ла раў, ге ра і зу юць іх аў та раў, і 
звы чай ныя ра бо ты, што тая ка за, рап там 
пры цяг ва юць аб над зе е ныя по зір кі кі на су-
пол кі і ста но вяц ца каш тоў нас ця мі.

Што сімп то мы, што хва ро ба не здзіў ля-
юць: стан бе ла рус ка га кі но ў на шай кі на-
сфе ры з'яў ля ец ца са май час тай тэ май для 
дыс ку сій.

* * *

«А Ос ка раў у нас усё ня ма», — чую за-
сму ча нае ў Мі ніс тэр стве куль ту ры, ледзь не 
адзі най струк ту ры, якая сён ня здоль на па-
леп шыць умо вы для на ту раль на га раз віц ця 
кі но. Ін сты ту цыя бя дуе, што пра фі нан са-
ва ныя ёй філь мы не атрым лі ва юць прэ мію 
Аме ры кан скай кі на ака дэ міі, На цы я наль ная 
кі на сту дыя скар дзіц ца, што ёй не пры но сяць 
вар тых сцэ на ры яў, сцэ нар ны кры зіс быц цам 

да паў ня ец ца ад сут нас цю моц ных рэ жы сё-
раў. Ад каз насць як бы пе ра клад ва ец ца на 
не та ле на ві тых аў та раў, якія не прый шлі, не 
на пі са лі, не зня лі, ну прос та ня здоль ная да 
кі но на цыя і ўсё.

Ка лі Лін да Нох лін у сва ім ар ты ку ле «Ча му 
не бы ло зна ка мі тых мас та чак?» рас пі са ла аб'-
ек тыў ныя пры чы ны па на ван ня ў гіс то рыі мас-
тац тва муж чын скіх ім ёнаў, у за яд лых спра-
чаль ні каў не за ста ло ся ар гу мен таў на ка рысць 
«не та ле на ві тай» жа но чай пры ро ды. Бо ня ма 
та ко га, каб муж чы ны бы лі здоль ныя да вы яў-
лен ча га мас тац тва, а жан чы ны толь кі ў якас ці 
вы клю чэн ня: ёсць умо вы, якія склад ва юц ца 
для пер шых і не спры я юць дру гім, як, згод на з 
па раў на ннем Лін ды Нох лін, яны не спры я юць 
лі тоў цам ста на віц ца вя лі кі мі джа за вы мі му зы-
кан та мі, а эс кі мо сам — вя лі кі мі тэ ні сіс та мі.

У пы тан ні, ча му ў су час ным бе ла рус кім 
кі но ня ма вя лі кіх рэ жы сё раў, так са ма вар та 
на ра каць не на па срэд насць беларуса, а на 
на ва кол ле, што яе пад трым лі вае, — «грун-
тоў насць» аду ка цыі, да ступ насць дзяр жаў-
най сіс тэ мы пад трым кі, іс на ван не ін дуст рыі, 
у якой мож на раз ві вац ца.

У 2011 го дзе Аляк сандр Са ку раў зга-
дзіў ся ства рыць у Ка бар дзі на-Бал кар скім 
уні вер сі тэ це рэ жы сёр скую май стэр ню. Як 
толь кі ён з'я віў ся ў Наль чы ку, го рад за гу чаў 
на кі на фес ты ва лях у Со чы, Ла кар на і Ка нах. 
У апош нім ужо два ра зы ўдзель ні чаў сту дэнт 
май стэр ні Кан тэ мір Ба ла гаў з «Цес на той» і 
ад зна ча най пры зам за най леп шую рэ жы-
су ру «Дыл дай». На ўрад ці гэ та су па дзен не: 
Аляк сандр Са ку раў да ка заў, што ка лі ў го-
ра дзе ня ма вы біт ных аў та раў — на ват са 
спра шчэн нем тэх на ло гіі вы твор час ці кі но, 
якое час та згад ва ец ца як ней кая па на цэя, 
хоць на тэ ле фон зды май, — гэ та праб ле ма 
не жы ха роў, а са мо га го ра да.

Пра якасць бе ла рус кай кі на аду ка цыі не 
вы ка заў ся толь кі ля ні вы: на ка фед ры рэ-
жы су ры кі но і тэ ле ба чан ня Ака дэ міі мас тац-

тваў нязначная колькасць вы клад чы каў, да 
якіх вар та іс ці ву чыц ца, а май строў уз роў ню 
Аляк санд ра Са ку ра ва (без асаб лі вай ідэа лі-
за цыі Аляк санд ра Са ку ра ва) — ні вод на га.

* * *

Ну і што — Сяр гея Эй зенш тэй на, ка лі яшчэ 
не бы ло ні я кай кі на аду ка цыі, ман ці ра ваць на-
ву чы лі 28 та моў За ля. Вер нер Хер цаг, Рай нер 
Фас бін дар і ўсі мі лю бі мы Квен цін Та ран ці на 
не ву чы лі ся на рэ жы сё раў. Тым больш атры-
маць аду ка цыю мож на за мя жой, і мы ма ем 
да во лі пры кла даў бе ла ру саў, што па ве ды 
з'е ха лі ў ін шыя кра і ны.

Але што тых, хто з аду ка цы яй, і тых, хто 
без, ча кае? «Ад кры ты кон курс на вы твор-
часць філь маў у рам ках са цы яль на-твор ча га 
за ка зу Мі ніс тэр ства куль ту ры» — адзі ная 
маг чы масць атры маць гро шы з бюд жэ ту.

У кра са ві ку ён быў аб ве шча ны для да ку-
мен таль на га кі но і ўклю чыў у ся бе дзе сяць 
так зва ных ло таў, на прык лад, та кі: «Фільм 
пра лю дзей су час нас ці, што паў плы ва лі 
на гра мад скае ўсве дам лен не ў воб лас ці 
мі фа ла гіч на га пе ра асэн са ван ня гіс та рыч-
на га кан тэкс ту ма лых на се ле ных пунк таў 
Бе ла ру сі». Аль бо та кі: «Фільм аб пры ваб-
нас ці Бе ла ру сі для жыц ця, твор час ці, са ма-
рэа лі за цыі. Аб ад кры тых маг чы мас цях для 
ўва саб лен ня аса біс тых ідэй гра мад ска ка-
рыс най пра цай». На рэш це, та кі: «Фільм аб 
да сяг нен нях Бе ла ру сі ў ды зай не. Аб удзе ле 
бе ла рус кіх ды зай не раў у ра шэн ні на цы-
я наль ных са цы яль на-тэх ніч ных праб лем 
функ цы я на ван ня вы твор час ці, спа жы ван-
ня, іс на ван ня лю дзей у прад мет ным ася-
род дзі шля хам ра цы я наль най па бу до вы яе 
ві зу аль ных і функ цы я наль ных якас цяў».

Па спра буй упі шы ся хоць у ад ну з на зва-
ных тэм, ка лі, ка неш не, пас ля пра чы тан ня ў 
ця бе за ста нец ца жа дан не зды маць на заказ 
міністэрства. Ну а на ват ка лі за ста нец ца і ты 
ўпішашся, пе ра мож цам, як у гэтым выпад-
ку, хут чэй за ўсё, бу дзе «Бе ла русь фільм». 

(Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба да даць, што ў 
ня даў нім кон кур се на ства рэн не філь ма для 
дзі ця чай і юнац кай аўды то рыі з пра ек там 
«Жы ва дзё ры» пе ра маг ла «Пер шая кі на ві-
дэа кам па нія».)

Афі цый ныя струк ту ры даў но дэ ман стру-
юць сваю пе ра ва гу На цы я наль най кі на сту-
дыі, та му «Бе ла русь фільм» з'яў ля ец ца ледзь 
не адзі най маг чы мас цю зняць кі но з па раў-
наль на доб рым бюд жэ там, але для ма ла-
дых аў та раў ён азна чае рам кі, аб ме жа ван ні 
і бю ра кра тыю. Гэ та му за мкнё на му ко лу ня ма 
перс пек ты вы рас ча піц ца.

Спра чац ца з іс ну ю чай сіс тэ май фі нан са-
ван ня — што «іс ці па пус ты ні». Та му ма ла-
дыя рэ жы сё ры зды ма юць клі пы і рэ кла му, 
ка рот кі метр за свае гро шы, да ку мен таль-
ныя філь мы га да мі, аль бо на тэ ле фон, аль-
бо дзя ку ю чы за меж ным прад зю са рам і так 
да лей. Не аб ход насць увесь час спра ба ваць 
пра су нуц ца ў ледзь пры ад чы не ныя дзве-
ры ро біць сфе ру кі но ма ла перс пек тыў най 
і мар гі на лі за ва най. «За леж ныя» су праць-
ста яць «не за леж ным», хоць на спра ве ні 
адзін з ла ге раў сі ту а цыю ка рэн ным чы нам 
па куль не пе ра мя ніў.

* * *

Але ёсць жа, ёсць жа, ска жа це вы, та-
ле на ві тыя аў та ры — яны спра бу юць, пра-
бі ва юц ца, да бі ва юц ца. Са праў ды, ёсць. 
Тых, хто знай шоў свой спо саб ка рот ка га ці 
пра цяг ла га іс на ван ня ў бе ла рус кай кі на сфе-
ры, — адзін кі, але што з асноў най част кай 
твор цаў?

Зна ё мы рэ жы сёр, на мой по гляд, шмат-
абя цаль ны, па пра сіў пра ка мен та ваць яго 
но вую кар ці ну. Як і мер ка ва ла ся, я рас тлу-
ма чы ла, што мне па да ец ца недарэчным, а ў 
кан цы да да ла пры мі ра льнае «а ў цэ лым усё 
доб ра». Да ўва гі быў пры ня ты толь кі вось 
гэ ты за вяр шаль ны вы раз.

Я не ха чу эк стра па ля ваць та кое бла ка-
ван не кры ты кі на ўсю сфе ру, але ўклю чаю 
яго ў сіс тэ му аса біс тых ха рак та рыс тык, што 
за мі на юць мас тац тву раз ві вац ца. Ад ной з 
пры чын ніз кай якас ці ай чын на га кі но з'яў-
ля ец ца ўзро вень куль ту ры ўво гу ле. А сю-
ды ўва хо дзяць аду ка ва насць, ад кры тасць, 
та ле рант насць, ці каў насць і энер гіч насць. 
Усё спа ра джае са бе па доб нае, ад па вед на 
філь мы ста но вяц ца лак му са вай па пер кай, 
што дэ ман струе кра і ну.

Эс тэ ты за ва ныя кі нош ныя дра мы, лі ры ка і 
сан ты мен ты, а так са ма тэ мы, пад якія атры-
ма ла ся знай сці гро шы, зай ма юць эк ран, між 
тым улас на бе ла рус кія ін та рэ сы за ста юц ца 
ўба ку. Мы ві да воч на ма ем па трэ бу ў тым, каб 
ад рэ флек са ваць, на прык лад, XX ста год дзе, 
але ні гра мад ства, ні кі не ма та гра фіс ты не пра-
яў ля юць да гэ та га асаб лі вай ці каў нас ці. А ка-
лі па гля дзець, на чым за мы ка юц ца ін та рэ сы 
боль шас ці з тых, хто хо ча быць да тыч ным да 
пры го жа га сло ва «кі но», ста но віц ца зра зу ме ла, 
што і здоль нас ці ня ма так са ма.

Тое та таль нае здраб нен не каш тоў нас цяў, 
пра якое ка за ла ся на па чат ку, з'яў ля ец ца ха-
рак та рам і бе ла рус ка га кі но, і прычына гэта-
га палягае на ўсіх нашых двухстах тысячах 
квадратных кіламетраў.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На ступ ны се зон ста не для На цы я наль на га ака дэ міч на га 

тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы свя точ ным: ка лек тыў бу дзе ад зна-

чаць ста год дзе з дня за сна ван ня тэ ат ра. Адзін з пры мер-

ка ва ных да гэ тай да ты пра ек таў — «Му зыч ныя ве ча ры ў 

Ку па лаў скім» — рас па чы на ец ца ўжо сён ня, 20 лі пе ня.

Купалаўскі — адзі ны дра ма тыч ны тэ атр кра і ны, што мае 
свой ар кестр. Ка лек тыў вы ра шыў гэ та пад крэс ліць і вы ка рыс-
таць для асаб лі вай ідэі — ар га ні за цыі се рыі кан цэр таў, якія 
аб' яд на лі б тэ ат раль нае і му зыч нае мас тац тва.

Сён ня ў Ка мін най за ле тэ ат ра ар кест рам пад кі раў ніц твам 
Ула дзі мі ра Кур' я на бу дуць вы ка на ны тво ры са спек так ляў 
«Паў лін ка», «Іды лія», «Гаральд і Мод», «Тут і там», «Мес тач-
ко вае ка ба рэ» і ін шых.

Да та го ж пра гра ма сён няш ня га ве ча ра — мы пом нім, што 
ды рэк та рам тэ ат ра ўжо не каль кі ме ся цаў з'яў ля ец ца бы лы 
па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі, Іс па ніі, Пар ту га ліі і Ма на ка Па вел 
Ла туш ка — пэў ным чы нам аб' яд нае дзве кра і ны. Апроч кан цэр-
та, тут ад бу дзец ца ад крыц цё вы стаў кі «Пётр Шу маў. Вяр тан не 
да до му» — яна дэ ман струе ра бо ты бе ла рус ка га фо та мас та ка, 
які ў 1920-я шмат зды маў у Фран цыі.

У экс па зі цыі мож на бу дзе па знаць Мар ка Ша га ла і Льва 
Бакс та, Кло да Ма нэ, Ма ры ну Цвя та е ву, Аль бер та Эй нштэй на 
ды ін шых вя до мых пер сон.

Сён няш ні «пі лот ны» вы пуск абя цае пра цяг нуц ца цэ лым шэ-
ра гам кан цэр таў у но вым, со тым, се зо не, ну і, вя до ма ж, у бу дын-
ку Ку па лаў ска га ад бу дзец ца шэ раг ін шых свя точ ных па дзей.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

«ІДЫ ЛІЯ» 
Ў КА МІН НАЙ 

ЗА ЛЕ
Ку па лаў скі 

па чы нае спраў ляць баль

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

Чаму сучаснае 
беларускае кіно «невялікае»?


