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«У ПА РАЎ НА ННІ З ІГ РА ВЫМ  
ДА КУ МЕН ТАЛЬ НАЕ КІ НО — НЕ СУМ ЛЕН НАЕ»

Анд рэй КУ ЦІ ЛА:

— Ця бе на зы ва юць ад-

ным з най ці ка вей шых бе-

ла рус кіх рэ жы сё раў. Як 

та бе са мо му знут ры гэ тай 

ту соў кі, ка лі яна ёсць, ба-

чыц ца іе рар хія су час най 

бе ла рус кай да ку мен та-

ліс ты кі?

— Што да ты чыц ца «ад-
на го з най ці ка вей шых», 
усё за ле жыць ад філь ма: 
адзін — па спя хо вы, дру гі — 
не. Кар ці ну Summа мож на на-
 зваць па спя хо вай, гэ та пры-
ем на, але я ўжо ве даю, што 
мой на ступ ны пра ект та кім 
не бу дзе. Па ста ян на быць 
най ці ка вей шым не маг чы ма, 
на ват ка лі ты за ста еш ся ў 
пра фе сіі і зды ма еш адзін 
фільм у год. А што да ты-
чыц ца іе рар хіі, яе ўво гу ле 
не іс нуе, бо коль кі тут у нас 
лю дзей і ка го лі чыць да ку-
мен та ліс там? Су пра цоў ні каў 
«Бе ла русь філь ма», рэ жы сё-
раў пры ват ных сту дый, тых, 
хто трап ляе на прэ стыж ныя 
кі на фес ты ва лі, ці тых, хто 
прос та ўзяў у ру кі ка ме ру? 
А тыя, хто пра цуе на тэ ле ба-
чан ні, — гэ та да ку мен та ліс-
ты? Пэў ным ары ен ці рам у 
мас тац тве да ку мен та ліс ты кі 
для мя не з'яў ля ец ца поль-
ская шко ла. Іе рар хію тут 
вы бу доў ва юць аў та ры тэт-
ныя кі на кры ты кі, якія вель мі 
шмат пі шуць пра кі но. На ват 
да на шых Вік та ра Аслю ка і 
Воль гі Да шук пры яз джа ла 
сту дэнт ка з Поз на ні, што 
пі ша ма гіс тар скую ра бо ту 
ў тым лі ку пра бе ла рус кую 
да ку мен та ліс ты ку. Толь кі 
кі на кры ты кі і кі на ана лі ты-
кі пра фе сій на ацэнь ва юць 
сфе ру кі но, а мы хі ба за 
ке лі хам мо жам неш та аб-
мяр коў ваць. На ту раль на, 
ма ем пра ва і на пуб ліч нае 
вы каз ван не, але, па шчы-
рас ці, гэ та не на ша спра ва. 
Я прос та ста ра юся гля дзець 
і для ся бе ана лі за ваць філь-
мы тых, чыю тра ды цыю мы 
як бы пра цяг ва ем.

— То-бок ней кая шко ла, 

у рэ чы шчы якой ты пра цу-

еш, усё ж іс нуе.

— Ці шко ла гэ та, я дак лад-
на не ад ка жу. Хут чэй асоб-
ныя не іг ра выя стуж кі 2002—
2006 га доў, якія на тхні лі, 
да лі штур шок. Пас ля — 
та ды яшчэ не бы ло маг чы мас-
 ці, на прык лад, спам поў ваць 
філь мы з ін тэр нэ ту — я па-
чаў ез дзіць па фес ты ва лях і 
гля дзець роз ныя фор мы да-
ку мен таль на га кі но.

— Як змя ні ла ся тваё ба-

чан не да ку мен таль на га кі-

но, ка лі ты па чаў гля дзець 

яго на кі на фес ты ва лях?

— Не тое каб я рот ад-
крыў: «Ай, вау», — мы ж ад-
кры тая кра і на, я шмат ба чыў 
на «Ліс та па дзе», у Ака дэ міі 
мас тац тваў, на DVD, але з 
кі на фес ты ва ля мі па сту по ва 
прый шло ра зу мен не, што 
ме жаў для фор мы і струк-
ту ры не іс нуе, што ты сва-
бод ны ў пла ван ні. Бо пэў ны 
час я зна хо дзіў ся ў клет цы 
шаб ло наў: пер шы фільм 
«Паэ ма ве ры» пра ма на ха 
Жы ро віц ка га ма нас ты ра, 
які мы з сяб рам Аляк санд-
рам На лі вай кам зра бі лі ў 
сту дэнц тве, быў кла січ най 
тэ ле ві зій най стуж кай. Ча-
ла век ідзе на су страч узы хо-
дзя ча му сон цу, ак са міт ным 
го ла сам гу чыць за кад ра вы 
тэкст, по тым па чы на ец ца 
му зы ка, ге рой зноў пры го-
жа кро чыць ся род дрэ ваў, 
ак цёр за кад рам па тэ тыч на 
чы тае верш... Пас ля гэ та 
па каз ва лі на ра сій скім тэ-
ле ба чан ні, рас паў сюдж ваць 
фільм узя ло ся Ін фар ма цый-
нае агенц тва Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы, мы 
яму кар ці ну прос та па да-
ры лі. Атры ма ла ся шчы ра 
зроб ле ная, але стан дарт ная 
ра бо та, а мы ду ма лі, што 
ро бім да ку мен таль нае кі но, 
ні хто нас і не пе ра кон ваў. 
У рам ках па няц цяў мы жы-
лі, па куль не ўба чы лі «За вя-
дзён ку» і «Бо жа мой» Га лі-
ны Ада мо віч, «Мы жы вем на
краі» і «Ко ла» Вік та ра Аслю ка. 
А каб я не на пат каў гэ тыя 
філь мы ў «Цэнт раль ным» і 
«Ра ке це» — усё, пай шоў бы 
зды маць тэ ле пра дукт, на-
зы ваць яго кі но і па спя хо ва 
пра ца ваць на тэ ле ба чан ні. 
Ну, ці не па спя хо ва.

— Ты ма еш маг чы масць 

зды маць філь мы, так бы 

мо віць, не за леж на і пра-

ца ваць над імі па не каль кі 

га доў. Ці бы лі б твае кар ці-

ны ін шы мі, ка лі б ты ства-

рыў іх у вы ні ку пе ра мо гі на 

кон кур се кі на пра ек таў?

— Ка лі прад зю сар па даў 
пра ект «Стрып тыз і вай на» 
ў Поль скі ін сты тут кі не ма та-
гра фіі, нам ад мо ві лі ў фі нан-
са ван ні, бо ге роі, маў ляў, не 
бы лі раз гле джа ны ў перс пек-
ты ве. Экс пер ты на пі са лі — а 
мож на па чы таць мер ка ван-
не кож на га сяб ра ка мі сіі, — 
што ге роі быц цам рыб кі ў 
аква ры у ме: мы раз гля да-
ем іх з роз ных ба коў, а яны 
не раз ві ва юц ца. Я спа чат ку 

па крыў дзіў ся, а пас ля па-
ду маў, што так яно і ёсць. 
Я пра цяг нуў зды маць за 
свае гро шы і ўба чыў змя-
нен не ге ро яў, стра ту ілю зій 
ма ла дым хлоп цам, як згас 
яго ім пэт ства раць эра тыч-
ны тэ атр, бо гэ та быц цам 
ні ко му не па трэб на. Ка лі б 
я атры маў дзяр жаў ныя гро-
шы, фільм быў бы зня ты за 
адзін год, бо даў жэй нель-
га (у вы ключ ных вы пад ках 
мож на, але вель мі скла да-
на). У вы ні ку ў ім не бы ло б 
клю ча вых сцэн, якіх да вя ло-
ся ча каць га да мі.

— То-бок спра ва толь кі 

ў тэр мі нах?

— У мя не ёсць ка рот ка-
мет раж ка «Сваё мес ца», мы 
зды ма лі яе не каль кі дзён, 
та му што гро шай бы ло толь-
кі на рэ пар таж. У пра цэ се 
я ад чуў па тэн цы ял мес ца і 
ге роя і зра зу меў, што вар-
та ра біць кі но. Мы зды ма лі 
ў До ме куль ту ры і праз не-
ка то ры час вы му ша ны бы-
лі з'е хаць. Шка да... Фільм 
атры маў ся доб ры і на ват 
меў ня дрэн ны фес ты валь-
ны лёс, але ча су на здым кі 
ўсё роў на не ха пі ла. Ка лі б у 
нас бы ў які дакумент ад «Бе-
ла русь філь ма», мы б там 
за ста лі ся на пра цяг лы тэр-
мін і атры ма ла ся б, мо жа, 
яшчэ лепш. Але ці зда лі б 
мы фільм у тым вы гля дзе, 
у якім ён іс нуе, не вя до ма. 
Бо не пад рых та ва ныя чы-
ноў ні кі паэ ты ку бе ла рус кай 
пра він цыі, мас тац кае асэн-
са ван не вяс ко ва га жыц ця 
час та ўспры ма юць як неш-
та не пры го жае і не пры ем-
нае во ку. Ка лі ты зды ма еш 
па-за кон кур са мі, ты хо ць бы 
воль ны ў вы ба ры тэм. Ка-
жуць, што хут ка тэ ма тыч нае 
аб ме жа ван не мо гуць зняць. 
Бу дзем спа дзя вац ца! У мя-

не, да рэ чы, быў до свед пра-
цы на «Бе ла русь філь ме», 
адзін.

— Упер шы ню чую.

— У 2010 го дзе мя не ада-
бра лі ў між на род ны пра ект 
«15 ма ла дых пра ма ла дых», 
ку ды з кож най кра і ны бы ло-
га Са вец ка га Са ю за за пра-
ша лі па ад ным рэ жы сё ру, 
які му сіў за 15 хві лін рас ка-
заць гіс то рыю пра сваё па-
ка лен не. Фі нан са ваў гэ та 
фран цуз ска-ня мец кі тэ ле-
ка нал АRTЕ. Кож на му аў-
та ру пра па на ва лі знай сці 
парт нё ра ў сва ёй кра і не. 

Я шчы ра прый шоў на «Бе ла-
русь фільм» і ска заў: «Ёсць 
за меж ны прад зю сар і гро-
шы, да вай це ра біць кап ра-
дук цыю». Так у мя не з'я ві-
ла ся ка ман да з пры клад на 
вась мі ча ла век. Фільм рас-
каз ваў пра хлоп ца, ма ці яко-
га ся дзіць у тур ме, а баць ка 
па збаў ле ны баць коў скіх пра-
воў, і пра біц ца да нар маль-
на га жыц ця ёсць шанц толь кі 
праз спорт. Фак тыч на трэ нер 
стаў для яго баць кам. Пра-
ца ваць над та кой гіс то ры яй 

вя лі кай зды мач най гру пай 
па за цвер джа ным гра фі ку, 
які ты не мо жаш апе ра тыў на 
мя няць, вель мі скла да на. Па-
ло ву філь ма ў вы ні ку скла ла 
тое, што мы па спе лі зняць, 
па куль бы лі ўдвух з апе ра та-
рам. На зда чу прый шоў ды-
рэк тар кі на сту дыі і пра адзін 
з эпі зо даў ска заў: «Гэ тай 
сцэ най мы «за бі ва ем» хлоп-
чы ка». А там важ ная сцэ-
на, дзе чы та ец ца аса бо вая 
спра ва ге роя (пры чым з яго 
да зво лу). І ўсё, эпі зод прос-
та вы ра за ец ца, дра ма тур гія 
раз бу ра ец ца, а ты ні чо га 
не мо жаш зра біць. Фран цу-
зы, ка неш не, пус ці лі ў эфір 
нар маль ную вер сію. Тым не 
менш, ня гле дзя чы на не па-
ва рот лі вую гру пу, на асвят-
ляль ні ка, які ха дзіў і ўла зіў 
у на шы спра вы, для мя не 
гэ та быў ка рыс ны до свед. 
Я зра зу меў, што ка лі ёсць 
маг чы масць не звяз вац ца 
з вя лі кі мі сту ды я мі, дзе гру-
па і са ма ўста но ва з'я да юць 
знач ную част ку бюд жэ ту, 
то лепш быць са мо му са-
бе гас па да ром. Фільм у нас 
лёг на па лі цу, ні дзе ні ко лі я 
яго не ба чыў, і дзя куй бо-
гу. Я не ха цеў бы, каб гэ та 
вер сія не дзе дэ ман стра ва-
ла ся. На за ня ткі ў Ака дэ міі 
мас тац тваў да нас з «Бе ла-
русь філь ма» не як прый шоў 
да ку мен та ліст і па ра іў: «Ка лі 
ў вас ёсць маг чы масць не 
ад чы няць дзве ры кі на сту-
дыі — не ад чы няй це». Гэ та, 
ба дай, адзі ная фра за, якую 
я за пом ніў з дзвюх га дзін 
раз мо вы.

— У кі на фес ты ва лі 

ZаgrеbDох ты ўдзель ні-

ча еш з філь мам Summа. 

Мне па да ло ся, аль бо тут 

са праў ды ёсць эра тыч ны 

пад тэкст?

— Пры нам сі, я яго за кла-
даў. Ка лі ў кам па ніі муж чы ны 

ёсць ма ла дая дзяў чы на і абое 
па дзя ля юць пэў ныя ін та рэ сы, 
шмат ча су пра вод зяць ра зам, 
пад тэкст мо жа лёг ка ўзнік-
нуць. У гэ тым вы пад ку — як 
пры ха ва нае і вы со кае па чуц-
цё. Я ба яў ся толь кі, каб ён не 
быў вель мі ві да воч ны.

— Ты ўвесь час пад-

крэс лі ва еш, што Summа — 

не прос та твой фільм, а 

твой з Тац ця най Бем бель. 

Рас ка жы пра ро лю сцэ на-

рыя ў та кім, зда ва ла ся б, 

не прад ка заль ным кі но.

— Ка лі б не бы ло яе, не 
бы ло б і філь ма. Па-пер шае, 
у Тац ця ны ўзнік ла ідэя ўха-
піць ма гію мес ца, бо, ка лі 
сю ды трап ля еш, дак лад на 
яе ад чу ва еш. Яна па ча ла 
рас кры ваць мне Стру мі лу, 
пі саць тэкс ты, я за ха піў ся, 
але гэ та га бы ло ма ла. Ну 
цу доў ны мас так, ну жы ве 
ў пры го жым мес цы і што? 
Не як Тац ця на рас ка за ла 
пра Ма рыю, што ез дзіць да 
Стру мі лы ў гос ці, за хап ля ец-
ца конь мі і мас тац твам. Так 
мы знай шлі ключ — увай сці 
ў гэ ты су свет праз пе ра важ-
на маўк лі вае і су зі раль нае 
сяб роў ства. Фар маль на пра-
пі са на га па сцэ нах сцэ на-
рыя, ка неш не, спа чат ку не 
бы ло, але бы ла кан цэп цыя, 
якая да зво лі ла нам знай сці 
фі нан са ван не і спа кой на 
пра цяг нуць пра цу.

— Я пра віль на зра зу ме-

ла, што на пер шы план у 

кар ці не Summа вы хо дзіць 

ня ўлоў ны дух Стру мі ла ва-

га све ту?

— Так, га лоў най за да-
чай бы ло ўха піць тое, што 
ты ад чу ва еш. Лю дзям, якія 
бы лі ў Стру мі лы, па да ба ец-
ца фільм. Але я зайз дро шчу 
тым, хто вы клю ча ны з гэ тай 
пра сто ры і з кож ным кад-
рам ува хо дзіць у но вы для 
ся бе свет.

— А ўво гу ле, ці іс ну юць 

рэ чы, якія нель га пе ра-

даць срод ка мі кі но?

— Хут чэй за ўсё, та кіх рэ-
чаў ня ма. У кі но мы ба чым 
усё — усе тэ мы, па чуц ці, 
праб ле мы, бяс край ні ўнут-
ра ны свет ча ла ве ка. Тое, 
што мож на апі саць сло ва-
мі і што нель га, у кі но ёсць. 
Пы тан не ў пунк тах по гля ду, 
ра кур сах, глы бі ні, аў тар скім 
па ды хо дзе, а гэ та не вы чар-
паль нае. Кож ны не ша ра-
го вы аў тар пры хо дзіць са 

сва і мі срод ка мі, па-но ва му 
пе рад ае рэ чы, пра якія ты 
пы та еш ся. І гэ ты пра цэс бяс-
кон цы. А ці бу дзе кан крэт ны 
гля дач за да во ле ны тым, як 
гэ та пе ра да дзе на, ці тра піць 
яно ў сіс тэ му яго эма цы я-
наль ных ка ар ды нат — ужо 
ін шае пы тан не.

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Поў ную вер сію ін тэр в'ю 

чы тай це на на шым сай це 

zvіаzdа.bу

Заўт ра ў хар вац кай ста лі цы па чы на ец ца 

між на род ны фес ты валь да ку мен таль на га кі но 

ZаgrеbDох, у асноў ны кон курс яко га ада бра ны і 

фільм бе ла рус ка га да ку мен та ліс та Анд рэя Ку ці лы 

Summа. Не так даў но кар ці на пра сяб роў ства 

поль ска га мас та ка Ан джэя Стру мі лы і ма ла дой 

мін чан кі Ма рыі пра гры ме ла як ула даль ні ца 

га лоў на га пры за ў ка тэ го рыі ся рэд не мет раж ных 

філь маў на най прэс тыж ней шым для 

не іг ра во га кі но фес ты ва лі ІDFА ў Амстэр да ме. 

Да ку мен таль ныя Ка ны ад да лі ўзна га ро ду ў ру кі 

рэ жы сё ра, які бе ла рус ка му гле да чу мае быць 

зна ё мым так са ма па стуж ках «Гос ці», «25», «Цар 

га ры», на рэш це, уні каль ным філь ме «Стрып тыз 

і вай на». Мы су стрэ лі ся з Анд рэ ем на пя рэ дад ні 

кі на фес ты ва лю ZаgrеbDох і па пра сі лі яго 

пе ра клас ці тро хі мо вы кі но на звы чай ныя сло вы.
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Кадр з фільма Summa.


