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— Цi з'яў ля ец ца дзi ця чы се-

анс — што да наз вы тва ёй кнi-

гi — асоб най з'я вай?

— Ён быў устой лi вай тра ды цы-

яй, па куль iс на ва ла са вец кая сiс-

тэ ма, а ра зам з ёй — цэ лая iнф ра-

струк ту ра для дзя цей з дзi ця чы мi 

ка вяр ня мi, ча со пi са мi, ра дыё, гурт-

ка мi, спарт шко ла мi i iн шым. Iс на-

ва лi на ват дзi ця чыя кi на тэ ат ры. 

Се ан сы для дзя цей iш лi ра нi цай 

аль бо днём i каш та ва лi тан ней, 

а ча сам на ват су пра ва джа лi ся па-

зна валь ны мi лек цы я мi аль бо ка-

мен та ры я мi да фiль маў.

— Што да зва ляе та бе вы дзе-

лiць дзi ця чае кi но ў бе ла рус кiм 

кi не ма то гра фе як пэў ны фе но-

мен?

— У нас бы лi фiль мы, якiя пра-

кат ва лi ся па ўсiм Са вец кiм Са ю зе, 

па да ба лi ся дзе цям i шмат для ка-

го ста на вi лi ся част кай дзя цiн ства. 

Мая зна ё мая жар туе, што «Пры-

го да мi Бу ра цi на» ёй са пса ва лi 

дзя цiн ства, хоць iн шыя, вя до ма, 

ра зам са стуж кай «Пра Чыр во ную 

Ша пач ку» слуш на на зы ва юць гэ ты 

фiльм най леп шым у Ле а нi да Ня ча-

е ва. I ў нас бы лi аў та ры, якiя ўме лi 

зды маць для дзя цей, а гэ та рэд кае 

май стэр ства — сён ня мы мо жам 

ба чыць, што яно не ку ды знiк ла. 

Праў да, мно гiя не ве да юць, што 

гэ та спад чы на — на ша. Ча сам мы 

ду ма ем пра ся бе, як пра аб ло мак 

iм пе рыi, i не га то вы ўспры маць на-

ша на шым, быц цам яно зроб ле на 

не дзе там — гэ та вя лi кая пост-

ка ла нi яль ная праб ле ма. Пад час 

пра цы над кнi гай мне да во дзi ла-

ся тлу ма чыць «пры сва ен не» са-

вец кiх на быт каў i чуць прэ тэн зii, 

што я пi шу пра бе ла рус кi кi не ма-

то граф так, быц цам ад дзя ляю яго 

ад са вец ка га. У ад ным ра сiй скiм 

вы да вец тве я атры ма ла вя лiз ную 

вод па ведзь аб тым, што нi я ка га 

бе ла рус ка га цi ўкра iн ска га кi но не 

бы ло — бы ло толь кi са вец кае. Пры 

гэ тым яно вы да ва ла кнi гi, ска жам, 

пра гiс то рыю ра сiй ска га кi не ма то-

гра фа 1930—1950-х. Тым не менш 

бе ла рус кае кi но, дзi ця чае так са ма, 

iс нуе i не мае па трэ бы ў тым, каб 

яго аб грун тоў ваць i аба ра няць.

— У са вец кiя ча сы кi но фар-

мi ра ва ла ся iн та рэ са мi iдэа ло гii: 

для ча го ўла дзе бы ло па трэб на 

дзi ця чае кi но?

— Каб вы хоў ваць дзя цей. Лi-

чыц ца на ват, што дзi ця чае кi но 

пры ду ма лi баль ша вi кi, бо нi хто 

больш не меў у iм па трэ бы. Са-

вец кая сiс тэ ма бы ла апан та ная 

iдэ яй вы ха ван ня но ва га ча ла ве-

ка i па ле нiн скiм за па ве це лi чы ла, 

што са мым эфек тыў ным iн стру-

мен там для гэ та га з'яў ля ец ца кi-

не ма то граф. Усё, на чым тры ма-

ла ся дзi ця чае кi но ў Са вец кiм Са-

ю зе, бы ло ство ра на ў 1920-я ты мi, 

хто са праў ды ма рыў па бу да ваць 

уто пiю. А для ўто пii трэ ба бы ло вы-

хоў ваць дзя цей у ка му нiс тыч ным 

ду ху. Спа чат ку дзi ця чае кi но са-

праў ды бы ло вя лi кiм вы ха валь нi-

кам, а по тым ста ла прос та част кай 

дзя цiн ства.

— То-бок дзi ця чае кi но бы ло 

раз лi ча ным на бу ду чы ню пра-

ек там па вы ха ван нi вер ных ка-

му нiс таў...

— Так, але iдэа ло гiя тут спа-

лу ча ла ся са шчы рым iмк нен нем 

па леп шыць рэ ча iс насць. Пi шу чы 

кнi гу, я на ват усвя до мi ла, што 

шас цi дзя сят нi кi, пра якiх ка жуць як 

пра па ка лен не, што зра бi ла най вя-

лiк шы ўнё сак у са вец кую куль ту-

ру, — гэ та дзе цi дзя цей тых, ка го 

на строй ва лi на леп шае заўт ра, хто 

ве рыў, што пра цуе як ла ма вiк i па-

мi рае дзе ля та го, каб дзе цi жы лi 

iнакш. То-бок шас цi дзя сят нi кi — 

гэ та пра ект тых, хто доў гiя га ды 

жыў уто пi яй.

— Сён ня дзi ця ча га кi но як та-

ко га не iс нуе — ёсць ся мей нае, 

на столь кi ж дзi ця чае, на коль кi 

да рос лае. Што ў са вец кiм кан-

тэкс це трэ ба ра зу мець пад дзi-

ця чым кi но?

— Гэ та ней кае вы каз ван не пра 

свет для ча ла ве ка, якi пра яго па-

куль нi чо га не ве дае. Са вец кае 

дзi ця чае кi но бы ло аў та ном най 

за мкну тай сфе рай, што час та па-

збя га ла тэм, на якiя з дзець мi важ-

на га ва рыць, па коль кi на ма га ла ся 

за ха ваць iдэа лiс тыч ны воб раз дзя-

цiн ства, дзе ўсё доб ра. Хi ба толь-

кi школь ныя дра мы па ды ма лi пы-

тан нi, як жыць у гра мад стве, быць 

адзiн з ад ным i ад стой ваць ся бе 

ва ўмо вах хан жас кай ма ра лi. Мне 

па да ец ца, тое, што са вец кае дзi ця-

чае кi но ад дзя ля ла дзя цей ад да-

рос лых, бы ло яго вя лi кiм пра лi кам. 

Дзе цi як бы жы лi ў сва iм све це i 

гля дзе лi свае фiль мы, та му ў iх бы-

ла вя лi кая спа ку са пры чы нiц ца да 

iн ша га кi но — для цэ лых па ка лен-

няў рэ ча iс насць бы ла сум най i нар-

ма тыў най, i iм аба вяз ко ва трэ ба 

бы ло пра лез цi ў та ем нае i сак рэт-

нае. Ка лi ў 1980-х з'я вi лi ся «вi дзi кi» 

i ўсе па бег лi гля дзець «Ра ба ко па», 

но выя кар цi ны ста лi глыт ком па-

вет ра, а ста рыя за бы лi ся. Ня гле-

дзя чы на гэ та, мы i сён ня за мест 

раз вiц ця iн шых фар ма таў спра бу-

ем за ха ваць тое са мае дзi ця чае 

кi но, быц цам iмк нём ся ад чуць, што 

дзя цiн ства — не па хiс нае.

— Ты ска за ла, што пэў ных 

тэм па збя га лi. Што ха ва ла ся ад 

дзя цей?

— У фiль мах рэд ка ка за лi ўлас-

на аб праб ле мах, з якi мi дзi ця су-

ты ка ец ца аль бо мо жа су тык нуц ца, 

на прык лад, у ста сун ках з баць ка-

мi. Са вец кае дзi ця чае кi но, як пра-

вi ла, пе ра да ва ла вель мi сац рэ а-

лiс тыч ны по гляд на свет — та кую 

ўто пiю i iды лiю. Не ска жаш, што 

гэ та страш на, бо ўсё ж у ча ла ве-

ка па вiн ны за хоў вац ца воб ра зы, 

якiя бу дуць слу жыць пад трым-

кай, та му мно гiя i на сталь гу юць 

па фiль мах на кшталт «Па сак рэ це 

ўся му све ту» — для iх гэ та ад бi так 

дзя цiн ства. Але па вя лi кiм ра хун ку 

пры зна чэн не дзi ця ча га фiль ма — 

да па маг чы дзi ця цi пе ра жыць скла-

да ныя па чуц цi, гэ та та кая, гру ба 

ка жу чы, псi ха тэ ра пiя, што важ на 

на столь кi ж, на коль кi даць гле да чу 

ма дэль па во дзiн i рас тлу ма чыць, 

як па бу да ва ны свет. Тым ча сам 

у кi но не ўпiс ва лi ся амаль усе эк-

стрэ маль ныя сi ту а цыi — свар кi з 

баць ка мi, скла да ныя баць кi, раз-

вод баць коў, дзе цi з аб ме жа ва ны-

мi маг чы мас ця мi, хва ро ба аль бо 

смерць блiз кiх i смерць як та кая. 

Па чуц цi з не га тыў най афар боў-

кай ка лi не па збя га лi ся, то ня вiн-

на абы гры ва лi ся, на прык лад, праз 

так зва ны элiп сiс — нех та па мi рае, 

за цям нен не i ўсё. За ад моў ныя 

эмо цыi на ват больш ад каз ва ла 

анi ма цыя. Быў, на прык лад, муль-

цiк «Ру ка вi ца» Рамана Качанава, 

у якiм дзяў чын ка ма ры ла аб са-

ба ку i ма ры ла так моц на, што за-

мест са бач кi да гля да ла ру ка вi цу: 

яна бе га ла з гэ тай ру ка вi цай, i тая 

пе ра тва ры ла ся ў са бач ку, але ў 

вы нi ку рас пус цi ла ся, што вы клi ка-

ла слё зы i соп лi.

— Якiя каш тоў нас цi са вец кае 

дзi ця чае кi но на ма га ла ся пе ра-

даць дзе цям i як яны мя ня лi ся з 

ця гам ча су?

— У 1920-я мы рас цi лi ча ла-

ве ка бу ду чы нi, якi ўсё мо жа сам i 

не мае па трэ бы ў аў та ры тэ тах — 

у фiль мах дзе цi бун та ва лi су праць 

баць коў i на ват пе ра вы хоў ва лi iх. 

На прык лад, у кар цi не «Кры ва нож-

ка» бач на, што дзе цi ўсё ма гут ныя 

i здоль ны змя нiць свет. А ў 1930-х 

iх тэр мi но ва ста лi ву чыць быць ма-

лень кi мi i па слух мя ны мi, на сле да-

ваць баць кам, пе рай маць эс та фе ту 

i ах вя ра ваць са бой дзе ля не ча га вя-

лi ка га. Ка лi ге роi 1920-х, як пра вi ла, 

бы лi сi ро та мi i ў адзi ноч ку здзяйс-

ня лi подз вi гi, то ў 1930-х га лоў най 

каш тоў нас цю стаў ка лек ты вiзм. 

Так пра цяг ва ла ся не дзе да кан ца 

1950-х, а ў 1960-х ста лi зма гац ца 

за тое, каб ча ла век быў ча ла ве-

кам: не толь кi здзяйс няў подз вi гi, 

але i ад чу ваў, мыс лiў, са ма стой на 

вы зна чаў сваё жыц цё. Ге рою ста ла 

да зво ле на не гля дзець на ка лек тыў 

i на ват ус ту паць з iм у кан флiкт — 

гэ ты пе ра ва рот па чаў ся ў школь-

ным фiль ме.

— Школь ны фiльм — гэ та 

асоб ны жанр?

— Так, дзе ян не ад бы ва ец ца ў 

шко ле, як, на прык лад, у карцінах 

«Да жы вём да па ня дзел ка» з Вя-

ча сла вам Цi ха на вым аль бо «Рас-

клад на пас ля заўт ра». За мест 

асобы i ка лек ты ву ў школь ным 

фiль ме вы дзе лi ла ся тры я да — ву-

чань, на стаў нiк i баць кi. У гэ тым 

трох кут нi ку i на ра джа ец ца кан-

флiкт: звы чай на гэ та раз мо ва пра 

тое, як баць кi i ўво гу ле да рос лыя 

цiс нуць на дзя цей. Да рэ чы, да гэ-

туль дзi ця чае кi но бы ло ме на вi та 

дзi ця чым — яно раз лiч ва ла ся на 

да школь нi каў i ма лод шых школь-

нi каў, а пас ля, маў ляў, iдзi гля дзi 

«Пад ан не пра зям лю Сi бiр скую». 

Але ў кан цы 1950-х — па чат ку 

1960-х з'я вi ла ся юнац кае кi но, якое 

ста ла га ва рыць так са ма з ты мi, ка-

му 14 цi 15 га доў, на прык лад, пра 

школь нае ка хан не, як у сляз лi вай 

дра ме «А ка лi гэ та ка хан не» Юлiя 

Рай зма на. Ад ным сло вам, бяз лi-

кая дзi ця чая аў ды то рыя ста ла сег-

мен та вац ца, i для кож на га са вец кi 

кi не ма то граф пра па на ваў сваё.

— А што змя нi ла ся ў 1970-х?

— У 1970-х ста лi га ва рыць, што 

дзi ця мае пра ва быць са мiм са бой. 

Рас слаб це ся, не трэ ба яго вы хоў-

ваць. Дзя цей, на прык лад, ста лi 

час цей па каз ваць на ад па чын ку, 

а не ў шко ле за ву чо бай. У 1960-х 

у Са ю зе на бу да ва лi ты па во га жыл-

ля, i ка лi са вец кiя сем'i пе ра еха лi 

ў доб ра ўпа рад ка ва ныя ква тэ ры, 

вы ра шы ла ся шмат бы та вых праб-

лем. Дзе цям больш не трэ ба бы ло 

быць да рос лы мi — ка лоць дро вы i 

пры гляд ваць за ма лод шы мi, та му 

iм пра па на ва лi прос та гля дзець кi-

но. Да та го ж у кож най са вец кай 

сям'i з'я вiў ся тэ ле вi зар, i зда рыў ся 

тэ ле вi зiй ны бум — для дзя цей ста-

лi па то ка мi зды маць тэ ле вi зiй ныя 

фiль мы. На рэш це, у 1980-х на ка пi-

ла ся стом ле насць, та му ра бi лi ўсё 

тое ж, але ра бi лi клас на — тых жа 

«Гос цю з бу ду чы нi» аль бо «Элект-

ро нi ка». На рэш це, ста ла зра зу-

ме ла, што трэ ба неш та мя няць. 

Дзi ця чае кi но па мер ла пер шым, 

ка лi гро шай не ста ла, прый шлi вi-

дэа маг нi та фо ны, змя нi ла ся эпо ха. 

А ка лi па мер ла ўсё ас тат няе, з'я вi-

лi ся фiль мы пра дзя цей, якiя рап-

там ста лi да рос лы мi i вы му ша ны 

Ма рыя КАС ЦЮ КО ВIЧ:

«Спа чат ку дзi ця чае кi но 
бы ло вя лi кiм вы ха валь нi кам, 

а потым стала част кай дзя цiн ства»
У сфе ры на шай куль ту ра ла гiч най лi та ра ту ры ча ка ец ца 

пры баў лен не: праз пэў ны час пад цвёрдай вок лад кай мы 

змо жам знай сцi грун тоў нае i зай маль нае да сле да ван не 

бе ла рус ка га дзi ця ча га кi но — та го, што ў са вец кiя 

i пост са вец кiя ча сы ад мыс ло ва ства ра ла ся для вель мi 

асаб лi вай аў ды то рыi. Кнi га «Дзi ця чы се анс», ба га тая 

на зной дзе ныя ў ар хi вах ма тэ ры ял i iлюст ра цыi, ста вiць 

за да чай ад ка заць на пы тан не, яко га гле да ча вы ха ва лi 

бе ла рус кiя дзi ця чыя кар цi ны. Гэ тую i iн шыя iнт ры гi 

рас кры вае да след чы ца з На цы я наль най ака дэ мii на вук, 

а так са ма ка ар ды на тар ка кон кур су на цы я наль ных кi на школ 

кi на фес ты ва лю «Лiс та пад» Ма рыя Кас цю ко вiч. Для вы ха ду 

«Дзi ця ча га се ан са» спра ва за ста ла ся за ма лым: у жнiў нi 

на платформе ulej.by рас пач нец ца краў дфан дын га вая 

кам па нiя па збо ры срод каў на вы дан не кнi гi, i яна аба вяз ко ва 

па вiн на быць па спя хо вай. Мы тым ча сам су стрэ лi ся з Ма ры яй, 

каб за ха пiц ца пра па на ва най тэ май.
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