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...Жан чы на гуч на га во рыць та ды, ка лі мае што ска-

заць. А тэ атр — тая пра сто ра, што да зва ляе вы каз вац-

ца гуч на. Яе па-ра ней ша му мож на на зваць цар ствам 

муж чын. Не, без умоў на, жан чы ны-акт ры сы ў тэ атр 

прый шлі даў но і за ма ца ва лі ся тры ва ла. З жа но чай 

рэ жы су рай знач на больш пы тан няў, хоць у Бе ла ру сі 

ёсць ства раль ні цы яр кіх спек так ляў і на ват асоб ных 

тэ ат раль ных з'яў. А вось п'е сы, на пі са ныя жан чы на мі 

(ды яшчэ каб іх ува со бі лі на сцэ не) — з'я ва адзін ка вая. 

Але не без на дзей ная.

На дзея най перш на тое, што ў тво ры за кра на юц ца 

пы тан ні, якія на ўрад ці агу чыць муж чы на, пры тым што 

жан чы ны скла да юць па ло ву све ту. Пра «на дзей насць» 

мож на ка заць з та го пунк ту гле джан ня, што тэкс ты 

дра ма тур гінь мо гуць прый сці ў тэ атр (а не ка то рыя ўжо 

бы лі па стаў ле ныя). Пры тым, што кні гу не ад ня сеш да 

па пу ляр на га чыт ва, яе спра ва — спа дзя юц ца іні цы я та-

ры вы дан ня ан та ло гіі — не мар ная: на іх дум ку, ад мет-

ная са ма з'я ва вы ха ду ў свет дру ка ва на га збор ні ка 

дра ма тур гіі, а ён яшчэ мае асаб лі вае гу чан не.

— На вок лад цы мы свя до ма не па зна ча лі, што гэ-

та жа но чая дра ма тур гія. Для нас бы ло важ на, што 

гэ та су час ная моц ная клас ная дра ма тур гія, — ад зна-

чае Та ня АР ЦІ МО ВІЧ. — Мы свя до ма ўклю чы лі толь-

кі тэкс ты, на пі са ныя жан чы на мі-дра ма тур га мі, і для 

гэ та га бы лі пад ста вы. Той, хто хо дзіць у тэ атр, мог 

за ўва жыць, што апош нім ча сам у Бе ла ру сі бум на 

аў тар ства п'ес, на пі са ных жан чы на мі, да та го ж гу-

чыць усё больш ім ёнаў рэ жы сё рак. Ве да ю чы гіс то рыю 

тэ ат ра, на гэ та звяр та еш ува гу. Та му што на пра ця гу 

доў га га ча су і не толь кі ў Бе ла ру сі тэ атр за ста ец ца 

муж чын скім све там. Ува ход ту ды жан чын — гэ та вы-

клю чэн не, подз віг. Тое, што тут з'я ві ла ся столь кі 

імёнаў, пры му сі ла нас звяр нуць ува гу на гэ тую з'я ву. 

Мы імк ну лі ся да та го, каб гэ та бы ла не прос та кні га 

п'ес, а неш та боль шае.

Збор нік ад кры вае тэкст, пры све ча ны фе мі нісц ка му 

тэ ат ру ў Бе ла ру сі. Гэ та не зна чыць, што га вор ка аб 

прад стаў ні цах фе мі нісц кіх ру хаў. Га вор ка пра фе мін-

насць — гэ та га вор ка пра жа но чы по гляд на свет: 

«жан чы ны ў гэ тых тэкс тах вы каз ва юц ца пра па лі тыч-

нае, дзе ляц ца сва і мі жа ха мі, ма ра мі і фан та зі я мі, што 

пра ва куе з'яў лен не но вых для бе ла рус ка га тэ ат раль-

на га кан тэкс ту ха рак та раў на сцэ не». І са праў ды, маг-

чы ма, зной дзец ца чы тач, які ад крые для ся бе гэ тую 

тэ му, за хо ча пры слу хац ца да ду мак, каб зра зу мець 

ду шу, пра якую пры ня та ка заць «за гад ка вая». Але, 

мо жа быць, не раз га да насць за ста ец ца ме на ві та ад 

не па чу тас ці? Ад сюль — шмат якія жыц цё выя пы тан ні 

і праб ле мы, вы ра шыць якія мож на бы ло б шля хам 

прос та га ра зу мен ня.

Та му збор нік мож на на зваць «дра ма тур гія+». У ім 

кан цэп ту аль на пра ду гле джа ны дыя лог. Жан чы нам, 

што ства ра юць для тэ ат ра і ў тэ ат ры, да лі пра сто ру для 

вы каз ван няў па-за п'е са мі. У кні зе зме шча ны тры ма-

на ло гі прад стаў ніц роз ных па ка лен няў, якія вы ра шы лі 

звя заць свой лёс з тэ ат рам: Але ны Па по вай, дра ма-

тур гі ні, якую мож на на зваць мэт рам у ай чын ным тэ ат-

ры, ма ла дой аў та ркі Але ны Іва ню шан кі і рэ жы сёр кі 

Ва лян ці ны Ма роз.

Мы па зна ём ім ёны тых жан чын, якія іс ну юць у ця пе-

раш нім ча са вым ад рэз ку. Ка лі азір нуц ца на зад і зга-

даць пе рад гіс то рыю, то на на шай зям лі яшчэ з XVІІІ 

ста год дзя вя до мае імя жан чы ны-ства раль ні цы п'ес — 

Уршу лі Ра дзі віл. Яе тво ры бы лі скі ра ва ныя ў асноў ным 

для хат ніх па ста но вак.

Пер шай жан чы най, якая сме ла за яві ла пра ся бе 

ме на ві та як пра дра ма тур га, ста ла ў ХХ ста год дзі Але-

на Па по ва. У той час, ка лі Але на Ге ор гі еў на ўва хо дзі ла 

ў тэ ат раль ны свет, яна бы ла адзі най жан чы най ся род 

муж чын, якія ства ра лі для тэ ат ра, і здо ле ла да сяг нуць 

пос пе ху. Яе п'е сы ак тыў на ста ві лі ся ў 80—90-я га ды 

мі ну ла га ста год дзя не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за мя жой. 

Пра пос пех Па по ва вы ка за ла ся так: «Вы клю чэн няў 

больш, чым пра віл. Пра ві лы па трэб ныя, каб не за блы-

тац ца, але вы клю чэн няў больш. Свет знач на больш 

шмат аб ліч ны».

Ад на з пра яў шмат аб ліч нас ці ў тым, што ўкла даль-

ні цам да вя ло ся ня прос та, вы бі ра ю чы тво ры для дру-

ку. Заў сё ды ёсць пы тан ні вы ба ру асоб, кры тэ ры яў 

якас ці.

— Мы чы та лі шмат тво раў, на ват па не каль кі ра зоў, 

пра во дзі лі ад кры тыя аб мер ка ван ні, — удак лад няе Але-

на МАЛЬ ЧЭЎ СКАЯ. — Для мя не гэ тая кні га важ ная 

тым, што яна па шы ры ла ме жы. Гэ та не прос та кні га, а 

пра ект. Яшчэ да та го, як яна скла да ла ся, п'е сы ўвай шлі 

ці тра пі лі ў по ле на шай ува гі.

Ан та ло гію «Усё нар маль на. Яе-вер сія» мож на раз-

гля даць як част ку пра ек та «Фар мат+. Чы тан ні су час най 

бе ла рус кай дра ма тур гіі» Плат фор мы пер фар ма тыў ных 

прак тык «зЕр не». На прык лад, пры яе спры ян ні ў 2019 

го дзе ад бы ва лі ся чыт кі су час най бе ла рус кай дра ма-

тур гіі ў та кі х га ра дах Бе ла ру сі, як Брэст, Го мель, Ма гі-

лёў, Ба ры саў, Лі да. П'е сы бы лі пра чы та ныя не пра фе-

сій ны мі тэ ат раль ны мі ка лек ты ва мі, а так са ма ты мі, што 

не на ле жаць да сфе ры ама тар ска га тэ ат ра. Укла даль-

ні цы ан та ло гіі ад зна ча юць, што прак ты ка чы так, а так-

са ма кон кур саў і фес ты ва ляў су час най бе ла рус кай 

дра ма тур гіі вель мі іс тот ная для аў та раў: яны атрым лі-

ва юць зва рот ную су вязь, па чы на юць пі саць больш 

ак тыў на. Жыц цё тэкс ту мо жа па чы нац ца не толь кі з 

па ста ноў кі на сцэ не, а не па срэд на з мо ман ту ўза е ма-

дзе ян ня з аў ды то ры яй.

— Гэ тае вы дан не па каз вае, на коль кі шы ро кае по ле 

для дзей нас ці ў гэ тай га лі не, — лі чыць Ксе нія Кня зе-

ва. — Гэ тыя тэкс ты вы со ка га ўзроў ню і з тэ ат раль на га 

пунк ту гле джан ня за слу гоў ва юць, каб на іх звяр ну лі 

ўва гу. Я б ха це ла, каб іх яшчэ мож на бы ло ўба чыць у 

тэ ат рах.

Ча му? Ад каз прос ты: жан чы ны ўзды ма юць у дра-

ма тур гіч ных тво рах тэ мы, ад роз ныя ад тых, што не па-

ко яць муж чын. Ін шы по гляд на жыц цё — ін шыя бо ле-

выя кроп кі. І ка лі ўжо жан чы на вы ра шы ла вы ка зац ца, 

то ча сам га то вая ра біць гэ та да во лі ад кры та і бес кам-

пра міс на. У збор ні ку мож на па чы таць п'е сы, ство ра ныя 

ў апош нія дзе сяць га доў, якія не дру ка ва лі ся ра ней:  

Алё ны Іва ню шан кі, Ка ця ры ны Ча ка тоў скай, Ула ды 

Хмель, Ма рыі Бяль ко віч, Ры мы Ушке віч, Юліі Шаў чук, 

Анас та сіі Ва сі ле віч. І гэ та ўсё не толь кі пра жан чын.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

На кніж най па лі цыНа кніж най па лі цы

(НЕ)ЖА НО ЧЫЯ 
ПЫ ТАН НІ

Увесь гэ ты год мы бу дзем ад мыс ло ва ўспа-

мі наць са лод кія ча сы, ка лі Ві цебск зна хо-

дзіў ся ў аван гар дзе су свет на га мас тац тва. 

2020-ы, ка неш не, вар та бы ло б на зваць у 

го нар УНОВИСа: сто га доў та му Ка зі мір 

Ма ле віч ства рыў у Ві цеб ску арт-аб' яд нан-

не «сцвяр джаль ні каў но ва га мас тац тва», 

што праз агу ча ныя ідэі і фі ла со фію ста ла 

са праўд най рэ ва лю цы яй. Вы бух ная плынь 

су прэ ма тыз му, што паў плы ва ла і да гэ тых 

ча соў уплы вае на сфе ру куль ту ры, за па-

на ва ла ў Ві цеб скай на род най мас тац кай 

шко ле і са бра ла ва кол ся бе ця пер ужо су-

свет на вя до мых мас та коў, скульп та раў і 

ар хі тэк та раў. На пра ця гу 2020 го да ў Бе ла-

ру сі з удзе лам на шчад каў уна ві саў цаў мае 

прай сці цэ лы шэ раг пры све ча ных юбі лею 

арт-су пол кі ме ра пры ем стваў, і пер шае з іх 

ад бы ло ся ўжо на гэ тым тыд ні.

Хоць на са мрэч, мож на ска заць, свят ка ван не 

ста год дзя УНОВИСа па ча ло ся яшчэ летась, ка лі 

ў Бе ла ру сі бы ла ўру ча на Між на род ная прэ мія імя 

Ла за ра Хі дэ ке ля — ад на го з са мых вя до мых вуч-

няў Ша га ла і Ма ле ві ча, ар хі тэк та ра, ства раль ні ка 

пра ек таў эка га ра доў і га ра доў бу ду чы ні. Та ды на 

цы ры мо нію ўру чэн ня з Нью-Ёр ка пры ехаў сын 

вя до ма га ўна ві саў ца Марк з жон кай Рэ гі най і сы-

нам Ра ма нам. Мас тацт ва знаў ца Рэ гі на Хі дэ кель 

та ды рас ка за ла, як пад час ад на го пар тый на га 

до пы ту ў ар хі тэк та ра за пы та лі ся, ча му ён і яго 

па плеч ні кі бя руць прык лад з За ха ду, на што той 

ад ка заў, што ўсё на ад ва рот: гэ та За хад бя рэ 

прык лад з су прэ ма тыс таў, і пы тан не за крыў.

Так яно і бы ло: ка лі са мі ўна ві саў цы змаг лі па-

гля дзець та га час нае пра грэ сіў нае мас тац тва Еў-

ро пы, ака за ла ся, што эс тэ ты ка су прэ ма тыз му 

шмат у чым апе рад жа ла за ход нія ўзо ры. Пра вы-

ключ нае мас тац кае аб' яд нан не аку рат на і да ступ-

на рас каз вае да ку мен таль ная стуж ка Яў ге на 

Сяць ко «УНОВИС», ство ра ная летась на кі на сту-

дыі «Бе ла русь фільм». Пуб ліч ны па каз філь ма ў 

якас ці пер шай у 2020 го дзе пры све ча най юбі лею 

па дзеі ад быў ся 22 сту дзе ня ў кі на тэ ат ры Vоkа 

Сіnеmа. Кар ці на па чы на ец ца з та го, як Ка зі мір 

Ма ле віч пры яз джае ў Ві цебск, каб пра ца ваць у 

на род ным мас тац кім ву чы лі шчы. Праз ар хіў ныя 

кад ры, фо та здым кі, дзён ні кі, з да па мо гай шмат-

лі кіх экс пер таў яна тлу ма чыць ідэі су прэ ма тыз му 

і рас каз вае пра гіс то рыю і знач насць уна ві саў цаў, 

ся род якіх Эль Лі сіц кі і Ла зар Хі дэ кель, Мі ка лай 

Су ецін, Ве ра Ер ма ла е ва, Леў Юдзін і ін шыя.

Адзін з экс пер таў да ку мен таль на га філь ма ды-

рэк тар Му зея гіс то рыі Ві цеб ска га на род на га мас-

тац ка га ву чы лі шча Анд рэй Ду хоў ні каў спа слаў ся 

на тое, што шмат якія мас тацт ва знаў цы ка жуць: 

маў ляў, па доб нае маг ло ад быц ца дзе за ўгод на: у 

Сма лен ску, Бран ску ці Са ма ры, ку ды б Ма ле віч 

ні па ехаў пра ца ваць. «...Але ад бы ло ся ў Ві цеб ску, 

на пэў на, та му, што го рад ва ло дае пэў ным маг не-

тыз мам: тыя, хто там бы ваў, з гэ тым па го дзяц ца. 

У цэ лым уна ві саў цы са праў ды бы лі звы чай най 

ві цеб скай мо лад дзю, якая па збе гу аб ста він ака-

залася пад уплы вам Ка зі мі ра Ма ле ві ча, маг не-

тыз му свай го го ра да, рэ ва лю цыі і ўсіх па дзей 

па чат ку ХХ ста год дзя».

У ві цеб скім му зеі ад кры ла ся вы стаў ка (пад 

па тра на там тра ю рад най пля мен ні цы за сна валь-

ні ка УНОВИСа Іво ны Ма ле віч) ма люн каў дзя цей 

з Бе ла ру сі, Поль шчы, Іс па ніі і ЗША (усяго 

пятнаццаці краін) на тэ му ві цеб скай мас тац кай 

шко лы. Экс па зі цыя бы ла па ка за на ў іс пан скай 

Мар бельі, Нью-Ёр ку, а пас ля Ві цеб ска ад пра віц ца 

ў Вар ша ву.

12—14 лю та га ў Ві цеб ску прой дзе маш таб ная 

на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя, пры све ча ная 

ста год дзю ства рэн ня арт-аб' яд нан ня УНОВИС, у 

якой пры муць удзел Іво на Ма ле віч, сям'я Баг да-

на вых, так са ма з на шчад каў Ка зі мі ра Ма ле ві ча, 

праў нуч ка Эля Лі сіц ка га Ва ле рыя, сям'я Хі дэ ке-

ляў, мас тацт ва знаў цы і мас та кі.

Гуч най па дзе яй 15 лютага мае стаць пер са-

наль ная вы ста ва Ла за ра Хі дэ ке ля, як ка жуць, 

ад на з най буй ней шых за ўсю іх гіс то рыю, — з 

ар хі ва сям'і ар хі тэк та ра ў Бе ла русь пры вя зуць 

ка ля ста ра бот, на прык лад, эс кі зы кас міч на га 

жыл ля і пла ны га ра доў бу ду чы ні, а так са ма ўні-

каль ныя да ку мен ты УНОВИСа.

Апроч на зва ных, на пра ця гу го да з'я віц ца яшчэ 

цэ лы шэ раг на год ус пом ніць сцвяр джаль ні каў но-

ва га мас тац тва. Іні цы я та рам свят ка ван ня ста год-

дзя УНОВИСа стаў Цэнтр бе ла рус ка-яў рэй скай 

куль тур най спад чы ны, а пад трым ку аказ вае кам-

па нія А1.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Юбі лейЮбі лей

«ЗВЫ ЧАЙ НАЯ 
ВІ ЦЕБ СКАЯ МО ЛАДЗЬ»
Кра і на ад зна чае ста год дзе УНОВИСа

У па чат ку кож на га го да — гэ та 

тра ды цыя — жур на ліс ты, кры ты кі і 

за ці каў ле ныя кі не ма та гра фіс ты не-

каль кі дзён гля дзяць ство ра ныя за 

апош нія два нац цаць ме ся цаў філь мы 

сту дыі да ку мен таль на га кі но «Ле та-

піс». То-бок аб са лют ную боль шасць 

бе ла рус кіх да ку мен таль ных філь маў, 

што, як вя до ма, зды ма ец ца на «Бе-

ла русь філь ме» і пад трым лі ва ец ца 

бюд жэ там. Ка жуць, бы лі ча сы, ка лі 

пра гля ды рас цяг ва лі ся на два тыд ні; 

я па мя таю, як гля дзець апроч крыўд-

ных тры нац ца ці хві лі нак не бы ло ча го. 

2019-ы ака заў ся плённым го дам, у 

якім гро шы і маг чы мас ці знай шлі ся 

як для пры зна ных аў та раў — на прык-

лад, Вік та ра Аслю ка і Га лі ны Ада мо-

віч, — так і для ідэй ма ла дых і на ват 

па чы на ю чых рэ жы сё раў. А зна чыць, 

не па срэд на Бе ла ру сі ў кі но за ха ва-

ла ся яшчэ больш.

За тым, з ча го скла да ец ца вы ні ко-

вая пад бор ка, пра што і як «Ле та піс» 

зды мае і на ват якія аў та ры змаг лі 

рэа лі за ваць свае ідэі на На цы я наль-

най кі на сту дыі, да во лі зай маль на на-

зі раць. Кі на пра ек ты па-ра ней ша му 

фі нан су юц ца праз пе ра мо гу на мі ніс-

тэр скім кон кур се, ку ды мож на па даць 

за яў ку, со ча чы толь кі, каб яна ўпіс-

ва ла ся ў ад ну з пра па на ва ных тэм і 

ўліч ва ла па тра ба ван ні да фар ма ту 

(ёсць мер ка ван не, што спіс ло таў 

скла да ец ца з улі кам пра ек таў, якія на 

кі на сту дыі ўжо іс ну юць).

Ад па вед на, тыя ча тыр нац цаць да-

ку мен таль ных філь маў, зня тых на 

«Ле та пі се» ў мі ну лым го дзе, пэў ным 

чы нам ад люст роў ва юць ра зу мен не 

Мін куль там за дач сфе ры кі но, а за 

апош нія га ды, трэ ба за ўва жыць, яно 

знач на эва лю цы я на ва ла.

Гэ тым ра зам сту дыя «Ле та піс», 

вы гля дае на тое, па він на бы ла звяр-

нуць ува гу на тэ мы на цы я наль най 

куль ту ры, гіс то рыі, пры ро ды, спор-

ту, ка та стро фы на Чар но быль скай 

АЭС і со цы у му. Ін шае пы тан не — як 

рэ жы сё ры над імі па пра ца ва лі, а ві-

даць, што пры нам сі не ка то рыя з 

аў та раў змаг лі рэа лі за ваць улас ныя 

ідэі і як вы нік — гэ тым ра зам «Бе-

ла русь філь му» ёсць чым па хва ліц-

ца.

* * *
На цы я наль ная куль ту ра га рэз лі ва 

за гу ча ла ў філь ме Юрыя Ці ма фе е ва 

«Фальк лор і жыц цё». У пер шай сцэ-

не ка ме ра тэ ле ві зій ным пла нам зды-

мае су пра цоў ні цу му зея, якая па важ-

на рас каз вае пра ўні каль ную ка лек-

цыю ста ра жыт ных іда лаў. «Аль бо 

фа ла саў», — да дае яна, ка ме ра пе-

ра хо дзіць на збор і ста но віц ца зра зу-

ме ла, што кар ці на не та кая прос тая. 

Мяс цо вы жы хар па каз вае так зва ны 

*уеў лес, дзе гэ тыя фа ла сы зна хо дзі-

лі пач ка мі, і фільм па чы нае пе ра скок-

ваць з ад на го свед чан ня ста ра жыт-

на сці бе ла рус кай куль ту ры на дру гое. 

Са сва воль ны мі жар та мі, аго ле нас-

цю, ру сал ка мі, вян ка мі і ме та фа ра мі 

(пер шая шлюб ная ноч, на прык лад, 

кан до ва па ра ле ліц ца з за ся ван нем 

зям лі) аў та ры па каз ва юць бе ла рус кія 

тра ды цыі праз уз наў лен не іх су час ні-

ка мі, што но сіць больш іг ра вы ха рак-

тар, але ўсё яшчэ доб ра ілюст руе то 

смеш нае, то пя шчот нае, то міс тыч нае 

мі ну лае.

За спорт з філь мам «Lеs Rаmеurs. 

Дні на ва дзе» ўзяў ся Дзміт рый Ма-

ха мет, за якім ужо ма юц ца пры нам сі 

дзве кар ці ны — «Мя жа На рві лі шак» 

і «Ты сю ды больш не вер неш ся» — у 

сты лі ме ды та тыў на га на зі ран ня. Са 

сва ёй філь ма гра фі яй Дзміт рый мо жа 

лі чыц ца ад ным з най больш ці ка вых і 

свое асаб лі вых бе ла рус кіх да ку мен-

та ліс таў, але сю жэ ту пра вуч няў шко-

лы-ін тэр на та па вес ла ван ні ў Мас тах 

яго ма не ра па ды шла дрэн на. Ка ме ра 

да во лі нуд на плы ве па буд нях вяс ко-

вых хлоп цаў, што праз спар тыў нае 

вес ла ван не ма юць шанц тра піць у 

«вы шэй шую лі гу», і іх трэ не ра Ула-

дзі мі ра Пар фя но ві ча. Праз ад сут-

насць ак цэн таў, ха лод насць да ва ды 

і «чыс тую» да ку мен таль насць стуж-

ка, так зда ец ца, ро біць і без та го ру-

цін ную сфе ру спор ту яшчэ боль шай 

ру ці най.

За гіс то рыю ўзя лі ся рэ жы сёр Яў-

ген Сяць ко і Ула дзі мір Ма роз — час-

ты сцэ на рыст філь маў «Ле та пі су», 

вя ду чы рэ дак тар сту дыі, рэ дак тар 

ледзь не кож най яе кар ці ны, а ця пер 

яшчэ і га лоў ны ге рой філь ма «Мя жа» 

пра ўз'яд нан не Ус ход няй і За ход няй 

Бе ла ру сі ў 1939 го дзе. Ула дзі мір у 

па лі цеч ку і ка пе лю шы кар цін на па-

ходж вае па ля сах і да ро гах і паэ тыч-

на рас каз вае, як мя жа па між дзвю ма 

Бе ла ру ся мі ад бі ла ся на яго сям'і, а ў 

цэ лым — як во сем дзе сят га доў та му 

дзве част кі су час най кра і ны ста лі ад-

ной. У вы пад ку з гіс та рыч ным філь-

мам асаб лі ва ці ка ва ад зна чаць ра-

курс па да чы, і ў «Мя жы» ён, зра зу ме-

ла, па фас ны і ад на знач ны, хоць не-

ка то рыя лыж кі дзёг цю ў па дзе ях 1939 

го да, для па рад ку, усё ж бы лі агу ча-

ныя. У цэ лым жа га вор ка тут ідзе, 

маўляў, пра ад ну з са мых знач ных 

па дзей у гіс то рыі кра і ны, і хоць гэ та 

праў да, не да вер да філь ма, ка лі ён 

пра слаў ляе неш та так непрыкрыта, 

усё ж пры сут ні чае.

* * *
Вік тар Аслюк, адзін з са мых знач-

ных бе ла рус кіх да ку мен та ліс таў, пра-

вёў пэў ны час з участ ко вым мі лі цы я-

не рам Аляк санд рам Кля мя там з Мя-

дзель шчы ны і праз яго па ка заў жыц-

цё не пры ваб най, неахайнай,  не цвя-

ро зай пра він цыі, а ў кан цы пе ра на кі-

ра ваў ува гу і зла віў у маўк лі вас ці 

свай го га лоў на га ге роя чул лі выя 

шмат сэн сы. Прэм' е ра стуж кі «Аб-

ход» ад бы ла ся яшчэ пад час кі на фес-

ты ва лю «Ліс та пад». Участ ко вы ака-

заў ся най пры дат ней шым пер са на-

жам для та го, каб па ка заць, якім 

мо жа быць жыц цё. Не ка лі і я ра бі ла 

рэ пар таж са зме ны ста ліч на га ўчаст-

ко ва га, і ка лі адзін вы пі во ха, яко га мы 

на вед ва лі, крык нуў мне: «Пай шла 

вон!» — я ўжо зра зу ме ла, што гэ ты 

до свед не за бу ду н і  ко л і . 

З «Аб хо дам», асаб лі ва яго кан цоў-

кай, мы ўсве дам ля ем эма цы я наль ны 

фон, які мяркуе па са да ге роя, і ба чым 

рас паў сю джа насць «чар ну хі». Мы ба-

чым без да па мож ных у сва іх сла бас-

цях лю дзей і тое, што іх шмат, што 

жы вуць яны ў ня ўтуль ных ха цін ках і 

што ім гэ та фі я ле та ва, што не ка то-

рыя не мо гуць па ста віць свой под піс 

і што ба бу лі бяз зу бы мі ра та мі спя ва-

юць пес ні, клі чу чы смерць.

Га лі на Ада мо віч узя ла ся за тэ-

му — бяс спрэч на, най важ ней шую ў 

на шым гра мад стве — хат ня га гвал ту. 

Кар ці на «Доб рых дзяў чы нак не 

б'юць» па каз вае, ку ды жан чын, што 

аказ ва юц ца ах вя ра мі ма раль ных і фі-

зіч ных гвал таў ні коў, пры во дзіць жыц-

цё. Не каль кіх ге ра інь — у ство ра ны 

эн ту зі яс та мі пры ту лак, не ка то рых — 

у тур му. Хтось ці вяр та ец ца да агрэ-

са ра, і тут трэ ба за даць пы тан не, дзе 

жан чы на мо жа знай сці пад трым ку, 

каб гэ та га не ра біць. А па чы на ец ца 

фільм са слоў дзяў чы ны-пад лет ка, 

якая пры зна ец ца, што не су стра ка ла 

муж чын, якія б нес лі жан чы не неш та 

доб рае. Страш ная рэ аль насць пры-

вя ла яе да сур' ёз ных псі ха ла гіч ных 

праб лем і жа дан ня зра біць са бе ба-

лю ча. Не каль кі па ра лель на рас ка за-

ных гіс то рый, дзе і слё зы, і ўцё кі, і 

шра мы на це ле, і дык та фон ны за піс 

ты ра ды агрэ са ра, і кра ты з-за дур ных 

баць коў ці му жоў, пад вод зяць да га-

лоў най дум кі філь ма — нам па трэ бен 

за кон, які б ба ра ніў жан чын ад аб'-

юза раў і ўліч ваў па во дзі ны гвал таў-

ні коў у пры су дах за пе ра вы шэн не 

са ма аба ро ны. Стуж ка да па ма гае 

пры нам сі ўсвя до міць іс на ван не са-

цыяль най праб ле мы, ка лі не тра ге-

дыі, і яе маш таб, а так са ма пе рад ае 

не спра вяд лі вае ад чу ван не без да па-

мож нас ці і бяс сіл ля, якое па тра буе з 

ім неш та зра біць.

* * *
Ад на кар ці на з пад бор кі 2019 го да 

па ка за ла, што пры ўсіх неспрыяль-

ных умо вах, якія, па сло вах твор цаў, 

іс ну юць на На цы я наль най кі на сту дыі, 

тут мож на ства рыць неш та вы ключ-

нае і ад пе ра шкод не за леж нае. У 

філь ме «Не вя до мы рай» ма ла дая 

рэ жы сёр ка Да р'я Юр ке віч вель мі вы-

кштал цо на рэа лі за ва ла тэ му чар но-

быль скай ка та стро фы, якая амаль 

дак лад на бы ла пра дык та ва на кі на-

сту дыі. Яна па еха ла ў так зва ную зо-

ну з пра вам на ад ся лен не і спы ні ла ся 

ў сям'і ма ці з ча тыр ма дзець мі. Праз 

іх сціп лае жыц цё і што дзён ныя кло-

па ты фільм па каз вае пост чар но быль-

скую тэ ры то рыю, пост чар но быль скае 

жыц цё і пост чар но быль скую свя до-

масць. Сям'я жы ве ў прос тым до мі ку, 

дзе ці ву чац ца ў не ба га тай на вуч няў 

шко ле, вя лі кая гас па дар ка па тра буе 

ўдзе лу кож на га з пер са на жаў, а ні на 

ад ным з іх фільм не за трым лі ва ец ца 

на столь кі, каб па ка заць у якас ці асо-

бы. Ге роі злі ва юц ца з на ва кол лем, 

якое скла да ец ца з на зі раль на злоў-

ле ных дэ та ляў ма руд лі вай паў ся-

дзён нас ці, і мі мік ру юць пад яго пост-

апа ка ліп тыч ны на строй. «Не вя до мы 

рай» з'яў ля ец ца са праўд най зна ход-

кай і пры кла дам та го, як мож на пра-

ца ваць з шы ро кі мі тэ ма мі і як мож на 

пра ца ваць на «Бе ла русь філь ме».

Ужо не каль кі га доў на На цы я наль-

най кі на сту дыі ро бяц ца аль ма на хі, 

якія за пра ша юць да ра бо ты па чы-

наль ні каў з іх улас ны мі ідэ я мі. Чар го-

вы з іх быў ад да дзе ны да ку мен та ліс-

там. Ся род ча ты рох ка рот ка мет раж-

ных ра бот, а аў та ры з ім пэ там зды ма-

лі, на прык лад, пра жыц цё выя аб ста-

ві ны лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі, знай шла ся цу доў ная тры нац-

ца ці хві лін ка «Усе ме ра пры ем ствы 

па пла не»  Але ся  Ла по. 

У цэнт ры ўва гі — ма ла ды і са ма ах вяр-

ны ды рэк тар сель ска га До ма куль ту-

ры Дзя ніс Да шке віч, які апроч тра ды-

цый ных кан цэр таў-дыс ка тэк хо ча 

пра па ноў ваць жы ха рам аг ра га рад ка 

неш та боль шае. Гэ тым «боль шым» 

ста но вяц ца кам п'ю тар ныя кур сы для 

пен сі я не раў, і ва кол пра соў ван ня іні-

цы я ты вы бу ду ец ца ўвесь фільм. Су-

пра цоў ні кі До ма куль ту ры аб мяр коў-

ва юць ідэю на пла нёр цы, пры ма цоў-

ва юць аб' яву і на рэш це аса біс та хо-

дзяць за пра шаць па тэн цый ных за ці-

каў ле ных, што ста но віц ца яд ром 

стуж кі. Гэ та жар таў лі вы і ў той жа час 

сум ны фільм пра за кас не ласць свя-

до мас ці і паў ся дзён насць бе ла рус кай 

глы бін кі, што не ві тае раз віц цё. Як бы 

кло пат з ага ро да мі, чы тай — свя до-

масць, су праць ста іць пра грэ су.

* * *
Атры маў шы шы рэй шыя маг чы мас-

ці, «Ле та піс» апроч сва іх па ста ян ных 

аў та раў за пра сіў на віч коў. І вый граў. 

Так, сту дыя па він на бы ла ства рыць 

чар го вы фільм-ві зі тоў ку, дзе па тэ тыч-

на і ма ляў ні ча рас каз ва ец ца пра куль-

тур нае ба гац це кра і ны («Спад чы на» 

Люд мі лы Клін цо вай), аль бо за да во ліць 

па трэ бы дзяр жаў най ідэа ло гіі. Але ў 

той жа час змаг ла за кра нуць са праў ды 

важ ныя для кра і ны пы тан ні кштал ту 

хат ня га гвал ту і ад люст ра ваць вы-

кштал цо най мо ваю кі но Бе ла русь і яе 

сут насць. Да та го ж у якас ці сцэ на рыс-

таў і рэ жы сё раў ся бе пра яві лі ма ла дыя 

аў та ры «збо ку», якія па чы на лі ў так 

зва ным не за леж ным кі но, а ця пер сва-

ёй ра бо тай, асаб лі ва па спя хо вай, два 

су праць лег лыя ла ге ры не як пры мі ры лі. 

Хай з кам пра мі са мі, але «Ле та піс» гэ-

тым ра зам пра дэ ман стра ваў пэў ныя 

пе ра мо гі, а значыць, гэ та быў доб ры 

да ку мен таль ны год.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Ж
АН ЧЫ НА га во рыць — 
у гэ тым сут насць 
ан та ло гіі су час най 

бе ла рус кай дра ма тур гіі 
«Усё нар маль на. Яе-вер сія». 
Вы дан не звяр тае на ся бе 
ўва гу тым, што ўтрым лі вае 
п'е сы, на пі са ныя вы ключ на 
жан чы на мі, — ця пер 
мож на па чы таць яшчэ сем 
тво раў. Гэ тыя тэкс ты аб ра лі 
ўкла даль ні цы і рэ дак тар кі 
Та ня Ар ці мо віч, Ксе нія 
Кня зе ва і Але на Маль чэў ская. 
Але дра ма тур гіч ных тво раў, 
аў та ра мі якіх з'яў ля юц ца 
жан чы ны, у Бе ла ру сі знач на 
больш, і гэ та — з'я ва, вар тая 
асоб най ува гі.

Кі на кро кіКі на кро кі

Што з на ша га па рад ку дня 
трап ляе ў «афіцыйнае» 
да ку мен таль нае кі но

СВАВОЛЬНЫЯ ТРАДЫЦЫІ, ПОСТЧАРНОБЫЛЬСКІ РАЙ 
І КАМ П'Ю ТАР НЫЯ КУР СЫ ДЛЯ ПЕН СІ Я НЕ РАЎ

«Не вя до мы рай» 
Да р'і ЮР КЕ ВІЧ.


