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не ка то рыя філь мы трап ля лі на па-

лі цу, і гэ та пра гу ча ла на вя до мым 

пя тым з'ез дзе Са ю за кі не ма та гра-

фіс таў СССР. Па мя таю, на ім вы-

сту піў Вік тар Да шук і ска заў, што 

яго кар ці ну па кла лі на па лі цу, та му 

што яна пра Ва сі ля Бы ка ва, а пісь-

мен ні ку та ды да лі Ге роя Са цы я ліс-

тыч най пра цы. Хоць на са мрэч на 

па лі цу кар ці на тра пі ла, бо рэ жы сёр 

ад мо віў ся яе ска ра чаць.

— А як з цэн зу рай ця пер?

— Ця пер лю дзі пад ла дзі лі ся і 

ўжо не ро бяць ні чо га дзёрз ка га. 

Пом ню, як пе рад ды рэк цы яй кі на-

сту дыі мы аба ра ня лі кар ці ну Га лі 

Ада мо віч пра вяс ко вы ар кестр, каб 

яна вый шла на эк ран, а ця пер ні-

чо га та ко га не трэ ба. Пэў ны час, 

ка лі пер шым на мес ні кам мі ніст ра 

куль ту ры бы ла Іры на Дры га, на 

«Ле та пі се» кі но ра бі ла ся ў фар-

ма тах ме на ві та 13, 26, 52 хві лін, 

не больш і не менш. У за ўва гах 

да філь ма Мі ха і ла Жда ноў ска га, 

на прык лад, быў за гад пры браць 

дзве ліш нія се кун ды... За слу жа-

ны дзе яч мас тац тваў пры бі раў са 

сва ёй ра бо ты дзве се кун ды. Я не як 

звяр таў ся да Іры ны Дры гі на конт 

філь ма пра Трас ця нец, і яна ска-

за ла: «Юрый Мі ка ла е віч, дзя куй за 

кі но і за тое, што не ста лі пра віць 

по гляд на гіс то рыю вай ны». Яна не 

зда гад ва ла ся, што для рэ жы сё ра 

гэ та не са мая пры ем ная па хва ла.

— Рас ка жы це, якія са мыя 

знач ныя па дзеі вы асвят ля лі ў 

якас ці апе ра та ра?

— Мы бы лі, на прык лад, на Спі-

тац кім зем ля тру се ў Ар ме ніі, дзе 

пе ра вяр ну лі ся мае по гля ды на жыц-

цё і смерць. Ехаць пра па на ваў Мі-

ша Жда ноў скі, а аў та рам сцэ на рыя 

быў жур на ліст Са ша Лу ка шук, які 

пра ца ваў та ды ў «Звяз дзе». Пас-

ля пры лё ту ве ча рам мы ад' еха лі 

ад аэ ра пор та і я зняў доў гі план, 

як на су страч — прос та му раш кі 

па спі не — ідзе па ток ма шын, якія 

вы во зяць лю дзей з мес цаў за ва-

лаў. Нас пры вез лі ў Ле ні на кан, дзе 

па ві нен быў пра ца ваць бе ла рус кі 

атрад, і мы ўба чы лі, як раз ва лі лі ся 

но ва бу доў лі — прос та рас сы па лі ся, 

і кож ны дом акру жае на тоўп лю-

дзей. За ва лы раз бі ра лі ся звер ху, 

і ка лі ней кая ква тэ ра ад кры ва ла-

ся — гэ та бы ло жу дас нае ві до ві-

шча, — лю дзі ў пер шую чар гу кі-

да лі ся не да тру паў, а да ша фаў са 

збе ра жэн ня мі і зо ла там. Вы но сіць 

гэ та бы ло не маг чы ма, та му за па-

сы спірт но га, якое мы ўзя лі, каб 

не за мерз нуць, спус та шы лі ледзь 

не ў пер шую ноч. Я ад чу ваў ней-

кі пах і па ду маў на ўцеч ку га зу, а 

мне ска за лі, што пах — труп ны, 

та му што по бач уні вер сі тэт, дзе 

пад час зем ля тру су зна хо дзі лі ся 

сту дэн ты, а яго да гэ туль не па ча лі 

раз бі раць. Там так са ма бы ла фаб-

ры ка, на якой пра ца ва лі жан чы ны: 

зем ля трус прый шоў ся на абед, у 

ста лоў цы на ўсю зме ну ўпа ла плі та, 

з-пад яе тыр ча лі толь кі ру кі і но гі 

мёрт вых. У Ар ме нію та ды пры бы лі 

Мі ха іл Гар ба чоў і Мі ка лай Рыж коў: 

пер шы, як заў сё ды, ка заў, маў ляў, 

ту ды-сю ды, вы тры май це ся, а Рыж-

коў пры маў кан крэт ныя ра шэн ні. 

Та му Гар ба чоў за сваю бал бат ню 

ар мя нам не па да баў ся, а Рыж коў 

стаў най леп шым сяб рам. Не як мы 

за еха лі ў го ры і зня лі ад на го ста ро-

га, а ён вы нес нам цэ лую скры ню 

зуб ной па сты ў па да ру нак, ска заў, 

што са ма лё ты лё та юць і скід ва юць 

гу ма ні тар ную да па мо гу. Мы ба чы лі, 

як лю дзям раз да ва лі юга слаў скія 

бо ты — прос та кі да лі ў на тоўп, а по-

тым нам рас ка за лі, што на ба за ры 

ў Ерэ ва не ўжо пра да юць дуб лён кі з 

гу ма ні тар най да па мо гі, гэ та мы так-

са ма зня лі. У вы ні ку, я лі чу, на ват 

ар мя не не зра бі лі філь ма, леп ша га 

за той, што атры маў ся ў нас.

— На коль кі ве даю, вы зды-

ма лі і гра ма дзян скую вай ну ў 

Та джы кі ста не.

— Так, мы па еха лі ту ды з Ар-

ка шам Ру дэр ма нам, ён ха цеў зра-

біць сю жэт пра стар шы ню Са ю за 

кі не ма та гра фіс таў СССР Даў лат-

на за ра Ху да на за ра ва, та джы ка 

па на цы я наль нас ці, а ў вы ні ку мы 

тра пі лі на кла на вую вай ну. Нас 

пра во дзі лі праз тай ныя пе ра хо-

ды, жан чы ны рас каз ва лі, якія на 

тым ба ку сво ла чы, як яны рэ жуць 

лю дзей і за лі ва юць ім у гор ла во-

ла ва. Мы слу ха лі і ду ма лі, ну так, 

га ́ды, а на на ступ ную ноч ужо на 

дру гім ба ку нам ка за лі тое ж са-

мае. І дзе праў да — не зра зу ме ла, 

у гра ма дзян скай вай не, на пэў на, 

праў ды быць не мо жа. Мы знай-

шлі на род ны фронт і з ка ман дзі-

рам пар ты зан ска га атра да еха лі 

на Ну рэц кую ГЭС. За ру лём быў 

ка ман дзір, по бач з ім Ар ка ша, за 

ім быў я з ка ме рай, по бач ме ха нік, 

а да лей ахоў нік ка ман дзі ра. Лі чыц-

ца, што са мае не бяс печ нае мес-

ца — ка ля кі роў цы. У ней кі мо мант 

я па пра сіў Ар ка шу па мя няц ца мес-

ца мі, каб па зды маць ка ман дзі ра 

з ін ша га ра кур са. А ка лі зды маў, 

неш та зда ры ла ся — я да гэ туль не 

ве даю што, ка за лі, нас аб стра ля-

лі. Я апры том неў, цем на та, ма шы-

на пе ра вяр ну ла ся: ме ха нік быў у 

цяж кім ста не, больш-менш ся бе 

па чу ва лі ка ман дзір з ахоў ні кам, у 

мя не бы ло стра сен не, а Ар ка ша 

Ру дэр ман, які ся дзеў на ма ім мес-

цы, па мёр... Фільм у якасці рэжы-

сёра ў выніку дарабляў я.

— Юрый, ва шае кі но як рэ жы-

сё ра важ нае тым, што за кры вае 

ла ку ны гіс та рыч най па мя ці, бо 

шмат ча го ў бе ла рус кай гіс то рыі 

па збаў ле на гра мад ска га аб мер-

ка ван ня і ацэн кі. На ваш по гляд, 

у якім ста не на ша куль ту ра па-

мя ці?

— У пі цер скай сі на го зе ў Між-

на род ны дзень па мя ці ах вяр Ха-

ла кос ту і Дзень зняц ця бла ка ды, 

якія пры па да юць на 27 сту дзе ня, 

я па каз ваў дзве свае кар ці ны. Ма-

роз у той час быў стра шэн ны, але 

ў за ле, раз лі ча най на сто ча ла век, 

бы ло дзвес це пяць дзя сят гле да чоў, 

пры чым вель мі ўра жа ных, яны як-

раз вы каз ва лі ся пра тое, як важ на 

пом ніць гіс то рыі сва іх сем' яў. А ка лі 

я пры ля цеў у Мінск, сеў у аэ ра пор-

це ў так сі і з га даў кі роў цу пра дзень 

па мя ці ах вяр Ха ла кос ту, ён па чаў 

га ва рыць, што Ха ла кост вы ду ма ны 

яў рэ я мі і ліч бы за гі ну лых за вы ша-

ны. Вось вам куль ту ра па мя ці, та кіх, 

як ён, у нас шмат. У Мін ску ёсць 

ме ма ры ял «Яма», дзе рас стра ля лі 

вяз няў мінск ага ге та. Пас ля вай-

ны на шы афі цый ныя ор га ны ра бі лі 

вы гляд, што ні я кіх яў рэ яў ці яў рэй-

скіх пар ты зан скіх атра даў не бы ло, 

і мер ка ва лі, што гэ тае мес ца трэ ба 

зраў няць з зям лёй. Лю дзі, у якіх там 

па мер лі сва я кі, ста лі зма гац ца: ка-

ме ня чос зра біў пом нік, дзе на ідыш 

бы ло на пі са на пра гі бель пя ці ты-

сяч ча ла век, а на ад ва рот ным ба ку 

раз ме шча на эпі та фія аў тар ства яў-

рэй ска га паэ та. І ка ме ня чос, і па эт 

атры ма лі па дзе сяць га доў ла ге раў. 

З вай ны прый шлі афі цэ ры — два 

пал коў ні кі, адзін пад пал коў нік, яў-

рэі, ра не ныя, з ва ен ны мі ор дэ на мі. 

У Яме ў іх за гі ну лі сем'і, але ім бы-

ло за ба ро не на вы каз вац ца на гэ ты 

конт. Ту ды на ват за ба ра ня ла ся ха-

дзіць, не га лос на, як на Вя лік дзень 

у царк ву, але по бач ста я лі лю дзі, 

якія фа та гра фа ва лі на вед валь ні-

каў і дак лад ва лі на мес цы ра бо ты. 

У вы ні ку тых афі цэ раў, якія ўсё ж не 

ха це лі маў чаць, па зба ві лі во ін скіх 

зван няў, ор дэ наў і пен сій, пра што 

я планую зрабіць фільм. І толь кі ў 

2000-м у Яме з'я ві ла ся скульп тур-

ная кам па зі цыя Ле а ні да Ле ві на.

— На за вяр шэн не: якая, на 

ваш по гляд, за да ча па він на ста-

яць пе рад бе ла рус кім кі но?

— 22 ліс та па да на пе ра за-

хаванні астан каў Кас ту ся Ка лі-

ноў ска га па ві нен быў быць нех та 

з на шых кі надакументалістаў... 

Мі сія кі но — па каз ваць су час ную 

Бе ла русь і праў дзі ва рас каз ваць 

гіс то рыю Бе ла ру сі.

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Да вай це пры зна ем шчы ра: гэ тая Ган на Ка рэ ні на 

ўсё ж з ча соў Талс то га. Ства рыў шы воб раз жан-

чы ны, якая не стрым лі вае свае па чуц ці і ах вя руе 

ся мей ным спа ко ем, аў тар ра ма на ўяў ляў ге ра і ню, 

чыя ад кры тая жарсць — вы клік пры ня тым дог мам і 

ма ра лі. Воль зе Кос тэль, ства раль ні цы ба ле та «Ган на 

Ка рэ ні на», прэм' е ра яко га ад бы ла ся ў На цы я наль-

ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры Бе ла ру сі, трэ ба 

бы ло па ста рац ца аб грун та ваць гэ тую лі нію, бо ў 

ХХІ ста год дзі ак цэн ты ў пры няц ці па чуц цё вас ці змяс-

ці лі ся, і па вя лі кім ра хун ку не трэ ба да каз ваць, што 

жан чы на — так са ма ча ла век і ні што ча ла ве чае яе 

не аб мі нае... І ка лі ў ча сы Талс то га сам воб раз Ган-

ны быў вы клі кам (пісь мен нік яе па спра ба ваў зра зу-

мець), то ў наш час кож ны ка валь свай го шчас ця не 

аба вяз ко ва шу кае ней ка га апраў дан ня. Пры тым што 

і ця пер за ста ец ца спра вяд лі вым вось гэ та, талс тоў-

скае: «Усе шчас лі выя сем'і па доб ныя ад на на ад ну, 

кож ная ня шчас ная сям'я ня шчас ная па-свой му»...

Гэ тая дум ка ста ла ад праў ным пунк там ба ле та 

Воль гі Кос тэль. І з пер шай жа сцэ ны яна пра маў ля-

ец ца лі та раль на як у Талс то га, ка лі Аб лон скі, у до ме 

яко га «ўсё змя ша ла ся», пра чы на ец ца на ка на пе ў 

пі жа ме. Яму ёсць пра што раз ва жаць: сям'я, дзе-

ці, жон ка — свет, які мо жа быць шчас лі вым і та кім 

крох кім. І мы гэ та ад чу ва ем ад ра зу. Бо ця пер нам 

на огул зда ец ца над та крох кім тое жыц цё, што бы ло 

на ад лег лас ці ў паў та ра ста год дзя. Дух не ка лі жы-

вых пан скіх ся дзіб мож на ад чуць як раз дзя ку ю чы 

мас тац кім тво рам пра той час (а ў спек так лі — праз 

сцэ наг ра фіч нае ра шэн не Аляк санд ра Кас цю чэн кі, 

дзе дэ ка ра цыі не ціс нуць, а за хоў ва юць пра сто ру і 

па вет ра для па чуц цяў). Крох кія воб ра зы вы тан ча ных 

па не нак у доў гіх су кен ках — праз іх знеш нюю стры-

ма насць пра ры ва ец ца энер гія жа ноц кас ці, і гэ та да-

ты чыц ца не толь кі Ган ны (мас так па кас цю мах Ні на 

Гур ло пад крэс лі вае пры на леж насць да эпо хі). А якія 

крох кія на са мрэч уяў лен ні пра го нар, пры стой насць, 

су жэн скія аба вяз кі, і хі ба што боль дзі ця ці ня шчас-

ных баць коў за ста ец ца дра май на ўсе ча сы.

Аў тар ліб рэ та і ха рэа гра фіі ўсё гэ та ра зу ме ла. 

Та му вяр ну ла ся ў эпо ху, пра якую пі саў Талс той, 

пад аў шы яе і праз му зы ку. Пры тым што мож на бы-

ло ўзяць ба лет больш су час ны і цэль ны (Ра дзі во на 

Шчад ры на), Воль га Кос тэль і ды ры жор-па стаў ноў-

шчык Анд рэй Га ла наў ад мыс ло ва пад бі ра лі му зы ку 

Пят ра Чай коў ска га, якая б да па маг ла пра ілюст ра-

ваць за ду му. І так, гэ та не ба лет Чай коў ска га (як му-

зыч ны твор), гэ та ба лет Кос тэль (як ха рэа гра фіч ная 

па ста ноў ка) пра жан чы ну той эпо хі, якая, аб раў шы 

па чуц ці, ры зы куе стра ціць ся бе як ма ці. Та му воб-

ра зы дзя цей вы раз ныя ў пер шым ак це па чы на ю чы 

з сям'і Аб лон скіх, на фо не якой ня шчас це сям'і сы на 

Ган ны да лей вы гля дае са праўд най ка та стро фай.

З ча го па чы на ла ся і як раз ві ва ла ся ка та стро фа, 

нам апа вя да юць да во лі дак лад на. Хто не чы таў ра-

ман, зра зу мее яго асноў ныя ка лі зіі за не каль кі га дзін 

спек так ля (пры тым што кні гу да во дзіц ца чы таць 

не каль кі дзён).

Ган на ў вы ка нан ні Люд мі лы Улан ца вай — эфект-

ная, пры ваб на-спа кус лі вая па нен ка, якая пры цяг вае 

ўва гу пры пер шым жа з'яў лен ні на сцэ не. Зра зу ме ла, 

ча му Врон скі (яго пар тыю тан ца ваў Эвен Ка пі тэн) 

звяр тае ўва гу на яе. Па ра атры ма ла ся гар ма ніч-

ная, ад люст ра ваў шы ўвесь спектр па чуц цё вас ці ад 

за хап лен ня да зга сан ня ка хан ня, у якое са праў ды 

ве рыш: усё, што ад бы ва ец ца па між ім і ёй, па да ец ца 

і эра тыч на, і ў той жа час без пош лас ці і ліш няй аго-

ле нас ці, якая ў ба ле це ні ко га не здзі ві ла б. Аго ле ная 

на га для да мы та го ча су — ужо эро ты ка, але ў са мім 

ма люн ку тан ца чы та ла ся і пя шчо та, і на пру жан не, і 

вы клік, і ра шу часць. І эра тызм не ў сэн се раз ня во ле-

нас ці жан чы ны, што на пля ва ла на пры ня тую ма раль, 

а як ме та фа ра ад чай на за ка ха най. А зна кі ня доб рых 

прад чу ван няў ста на ві лі ся больш вы раз ныя ў ад но-

сі нах па ры праз ру хі вы ка наў цаў па 

ме ры раз віц ця дзеі.

І так, на кант рас це са праў ды 

ме ха ніс тыч ны мі вы гля да лі дзе ян ні 

Ка рэ ні на ў вы ка нан ні Кан стан ці на 

Куз ня цо ва. Яго ге рой, маг чы ма, 

ус пры маў ся кры ху з жа лем (ну не 

жа лез ны ча ла век!..), але ў вы ні ку 

сім па тыі не вы клі каў: зня слаў ле ны 

муж ста но віц ца ты ра нам для ма-

лень ка га сы на. Ня яр кая пар тыя ў 

Ка рэ ні на з пунк ту гле джан ня ха-

рэа гра фіі, але ну дот насць і стры-

ма насць ру хаў тлу ма чаць шмат што 

ў ад но сі нах гэ тай сям'і — і ча сам не 

трэ ба шмат сло ваў.

А як апі саць сло ва мі сцэ ну та-

ем най су стрэ чы Ган ны з Ся ро жам, 

якая фак тыч на ста ла куль мі на цы яй 

спек так ля?.. Увесь ма ця рын скі боль 

і ўся яе жа ноц касць бы лі тут, по бач 

з ма лень кім хлоп чы кам, які моц на 

па ку туе. І што ў па раў на нні з яго 

па ку та мі пе ра жы ван ні Ган ны ад ха-

лод нас ці Врон ска га, які ста но віц ца 

ўсё больш рэз кі, ка мен ны, і сы хо-

дзіць, па кі да ю чы яе ад ну ў све це, 

поў ным асу джэн ня? Без ка хан ня, 

якое пры му сі ла сыс ці з ад ной чы 

пра кла дзе ных рэ ек і на мац ваць ін-

шую ка ля і ну не вя до ма ку ды. Ды без 

га лоў най лю бо ві для жан чы ны-ма ці, 

та го ла ка ма ты ва, які мог бы вы вес-

ці яе з цем ры... І та ды за ста ец ца 

пад па рад ка вац ца цяг ні ку, поў на му 

асу джэн ня, пе ра стаць быць са бой ці 

прос та пе ра стаць быць (што раў на-

знач на ў да дзе ным вы пад ку).

Гэ ты ак цэнт ста но віц ца га лоў-

ным у фі на ле: жы вы ча ла век мо жа 

згу біць ся бе ў гра мад стве, дзе ўсё 

пе рад вы зна ча на раз і на заў сё ды, 

а лю бое ад ступ лен не ўбок — усё ад но што смерць 

ду хоў ная і фі зіч ная ў вы ні ку. Ак цэн та ваў шы тэ му 

дзі ця ці, Воль га Кос тэль здо ле ла на блі зіць кан флікт 

Ган ны Ка рэ ні най да ця пе раш ня га гле да ча.

Дзе ці як ра дасць жыц ця — гэ та ме та фа ра і 

шчас лі ва га ка хан ня Кі ці (Пер ва на Мы ра да ва) ды 

Ле ві на (Іван Са вян коў). На фо не па ста ра льна га 

пей за жу — вёс ка, сна пы, ся лян скія ма ты вы — да-

лей ад га рад ской мі тус ні з пра ві ла мі све ту мы 

ба чым: шчас це маг чы мае. І ў не ка га яно бу дзе. 

Пра тое, як дра ма тыч на Ган на па кі ну ла свет (сцэ-

ну), хут ка за бу дуц ца, бо жыц цё ру шыць да лей, па 

сва іх рэй ках...

Ба лет Воль гі Кос тэль атры маў ся да во лі «кніж ны». 

І ад чу ван не па кі дае та кое ж. Як і кні га, ён па тра буе 

ўцяг ну тас ці ў гіс то рыю ге ро яў. Ра зам з тым ілюст-

руе яе, па кі да ю чы воб раз та го са ма га цяг ні ка, ад 

яко га на са мрэч ні хто не за стра ха ва ны. Гэ ты воб раз 

здоль ны да га няць по тым, ка лі вы хо дзіш з тэ ат ра і 

ста но віш ся на сваю ка ля і ну.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Прэм' е раПрэм' е ра

ПРЫ ПЫ НАК 
ДЛЯ ГАН НЫ

Па чуц цё васць Ка рэ ні най пад ха рэа гра фіч ным ла ка ма ты вам
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