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Мы га то выя ўвесь час на гад ваць, 

коль кі дзіў на га і не за быў на га мо жа 

пры нес ці гле да чу да ку мен таль нае 

кі но. На жаль, на бе ла рус кім 

вя лі кім эк ра не яго ня шмат, але 

Мін скі між на род ны кі на фес ты валь 

здоль ны част ко ва за поў ніць гэ тую 

ла ку ну. У Асноў ным кон кур се 

да ку мен таль на га кі но — яшчэ 

як: з ад мыс ло вым фо ку сам на 

пост ка му ніс тыч ную пра сто ру і 

па ка зам уплы ву на Еў ро пу апош ніх 

дзе ся ці год дзяў. Больш за тое, 

сё лет няя пра гра ма — яе па ка зы 

бу дуць пра хо дзіць ужо не ў «Мі ры», 

а ў кі на тэ ат ры Sіlvеr sсrееn у Gаlіlео — 

са бра ла ў са бе сур' ёз нае, але ў 

той жа час «гля дац кае» кі но, якое 

мо жа за ча піць, за кру ціць, уз ру шыць 

і зра біць веч ным пры хіль ні кам 

да ку мен та ліс ты кі. Прэ тэн дэнт на 

«Ос кар», ся мей ныя кан флік ты, 

рас сле да ван не ка руп цый най схе мы, 

ча чэн скія тан цы, кі тай скае кі но — 

пра вы бар кож на га з тры нац ца ці 

філь маў кон кур су мы па пра сі лі 

рас ка заць пра грам на га ды рэк та ра 

«Ліс та па да» Іры ну ДЗЯМ' Я НА ВУ.

«Кра і на мё ду» Та ма ры Ка цеў скай 
і Лю ба мі ра Стэ фа на ва

— Кла січ ны вы па дак, ка лі пра кі но не-

маг чы ма рас ка заць — тут трэ ба спя ваць. 

У філь ме як бы ні чо га не ад бы ва ец ца: га-

лоў ная ге ра і ня жы ве ў га рах з пры ка ва най 

да лож ка ма ці і зай ма ец ца ўні каль ным, 

прак тыч на знік лым про мыс лам — пра хо-

дзя чы не бяс печ ныя сця жы ны, збі рае дзі кі 

мёд. Жан чы на раз маў ляе з пчо ла мі, спя вае 

ім пес ні і па пя рэдж вае, што возь ме толь кі 

па ло ву іх за па саў. Жыц цё са мо пад кід вае 

сю жэ ты: по бач па ся ля ец ца шум ная сям'я з 

дзець мі і вя лі кай гас па дар кай, для мік ра клі-

ма ту ўзні кае не бяс пе ка і пчо лы па чы на юць 

па кі даць сваё мес ца. Тым не менш ге ра і ня 

пры мае су се дзяў з ад кры тым сэр цам, але 

по тым па мі рае яе ма ці, но выя зна ём цы рап-

там з'яз джа юць і жан чы на зноў за ста ец ца 

ад на. Аў та ры, у тым лі ку праз апе ра тар скую 

ра бо ту, апус ка юць гле да ча ў не ве ра год ную 

пры га жосць пры ро ды і гар мо нію, у якой ча-

ла век з на ва коль ным све там мо гуць іс на-

ваць. Гэ та над звы чай ма ляў ні чы фільм, які 

тры мае і доў га не ад пус кае.

«Стрып тыз і вай на» 
Анд рэя Ку ці лы

— У вы пад ку з кар ці най «Стрып тыз і вай-

на» шмат вы ра шае вы бар ге ро яў: дзя ду ля 

і ўнук — пад пал коў нік авія цыі ў ад стаў цы і 

стрып ты зёр — па-роз на му ра зу ме юць жыц-

цё і тры ма юц ца роз ных каш тоў нас цяў, але 

тым не менш за ста юц ца бліз кі мі людзь мі. 

Рэ жы сёр не прос та па каз вае пры дат ную 

да кі но край нюю сі ту а цыю: у яго ха пі ла пра-

нік лі вас ці апроч знеш ня га кан флік ту ўба-

чыць неш та яшчэ — аб са лют ную лю боў і 

аб са лют ную важ насць пры сут нас ці не ка га 

бліз ка га. Апош нім ча сам з'яў ля ец ца да во лі 

шмат ра бот, пры све ча ных ся мей ным уза е-

ма ад но сі нам, — мо жа быць, не здар ма?

«Аб ход» Вік та ра Аслю ка
— Но вы фільм вя ду ча га бе ла рус ка га да-

ку мен та ліс та (вы твор часць скон ча на лі та-

раль на не каль кі тыд няў та му), у якім лёг ка 

па знаць ра ней шую ма не ру рэ жы сё ра. Гэ та 

доў гае, уваж лі вае на зі ран не за ўчаст ко вым 

мі лі цы я не рам, які кож ны дзень су стра ка ец ца 

з жы ха ра мі на ва коль ных вё сак, як правіла, 

зня мо жа ны мі людзь мі, п'я ні ца мі і дар ма-

е да мі, і іх праб ле ма мі. Аў та ры не прос та 

ад люст роў ва юць па дзеі, але і спра бу юць 

зра зу мець, што з людзь мі ад бы ва ец ца. Так 

у бе ла рус кае да ку мен таль нае кі но вяр та-

ец ца сур' ёз ная са цы яль ная праб ле ма ты ка, 

калі рэ жы сё ры фік су юць стан су час на га 

гра мад ства, па чы на юць яго ана лі за ваць, 

за пра ша юць гле да чоў да сур' ёз ных раз ваг, 

а га лоў нае, вы но сяць на эк ран не пры гляд-

ную, але ўсё ж та кі праў ду. Мо жа быць, та-

кім спо са бам ай чын ная да ку мен та ліс ты ка

вер не да вер гле да ча, які шукае  ня час тай 

у на шым гра мад стве раз мо вы на вост ра са-

цы яль ныя тэ мы.

«Дай мохк» Ма шы Но ві ка вай
— Хоць гэ та і су мес ная вы твор часць Ні-

дэр лан даў з Бель гі яй, па дзеі кар ці ны раз-

горт ва юц ца ў Чач ні. «Дай мохк» — так на-

зы ва ец ца дзі ця чы тан ца валь ны ан самбль, 

што вы клі каў ка ла саль ную ці ка васць (а вы 

ўяў ля е це са бе ча чэн скі та нец — гэ та мак-

сі маль нае вы яў лен не эмо цый) у са вец кія 

ча сы, пе ра жыў Ча чэн скі кан флікт, а сён ня 

стаў сы хо дзіць у за ба ву і пры гэ тым на ма-

гац ца за ха ваць бы лы дух. Ма ша Но ві ка ва 

бы ла зна ё мая з кі раў ні ка мі ан самб ля яшчэ 

пад час пер шай ча чэн скай вай ны і ў рэш-

це рэшт вяр ну ла ся, каб па гля дзець, як яны 

жы вуць. Апроч іх ге ро я мі ста но вяц ца бы лая 

тан цоў шчы ца і яе брат, што так са ма тан-

ца ваў у ка лек ты ве і стаў вя лі кім на чаль ні-

кам у сфе ры куль ту ры, ма ла дыя лю дзі, што 

лі та раль на вы рас лі ў ан самб лі. Дзя ку ю чы 

да ве ру рэ жы сё ру фільм пус кае гле да ча ў 

аса біс тае жыц цё ге ро яў і да зва ляе на зі раць 

за пра цэ сам ства рэн ня тан ца, ча сам вель мі 

скла да ным аль бо на ват па кут лі вым.

«Ма лень кі ча ла век, 
час і тру ба дур» Ін эке Сміц

— Гіс то рыя ча ла ве ка, які вяр нуў ся з 

вы гнан ня на ра дзі му, у Аб ха зію. Мас так і 

твор ца, ён хо ча не толь кі вяр нуц ца да до му 

фі зіч на, але і зра зу мець сён няш нюю, ужо 

ін шую, кра і ну, дзе шмат сля доў вай ны, і мо-

жа здац ца, што час за стыў. Га лоў ны ге рой 

ства рае ля леч ны тэ атр і вы ка рыс тоў вае для 

гэ та га фо та здым кі з ся мей на га аль бо ма: 

яго баць ка быў вы со кі аб хаз скі чы ноў нік і не 

змог спы ніць вай ну, з-за ча го з'е хаў за мя-

жу. Каб вы ка зац ца, Сі па Ла ба хуа на цяг вае 

свой ня хіт ры ша цёр то на пля жы, то не дзе 

ў вёс цы, то ў не ка га ў два ры і пас ля кож най 

па ста ноў кі раз маў ляе з людзь мі, ся род якіх 

на цы я на ліс ты, бе жан цы, прад стаў ні кі на-

цы я наль най мен шас ці, а тыя, у сваю чар гу, 

так са ма ўпля та юць у гіс то рыю Аб ха зіі свае 

аса біс тыя гіс то рыі.

«На ва дзе» Го ра на Дэ ві ча
— Як чэ хі, пра што б ты з імі ні раз маў-

ляў, заў сё ды вяр та юц ца да 1968 го да, так 

жы ха ры тэ ры то рыі бы лой Юга сла віі яшчэ 

доў га бу дуць вяр тац ца да бам бар дзі ро вак 

1999 го да і рас па ду дзяр жа вы. Пра гра ма 

на ша га кон кур су фа ку су ец ца на пе ра ме нах 

у Еў ро пе апош ніх дзе ся ці год дзяў — «На ва-

дзе» як раз пра гэ та. Фільм па каз вае не вя -

лі кі го рад, які ста яў і ста іць са бе на ва дзе, 

і лё сы не каль кіх ге ро яў, так са ма звя за ных з 

ва дой, на якіх ад люст ра ва лі ся гіс та рыч ныя 

па дзеі — раз вал кра і ны, утва рэн не но вых 

дзяр жаў і, ад па вед на, зме на дзяр жаў на га 

кур су. Нех та з гэ тым спра віў ся, а нех та не. 

Не та роп кае ця чэн не ва ды ў рэ ках, на якіх 

ста іць го рад, за дае рытм філь му і ро біць 

яго та кой жа ня спеш най раз мо вай пра кан-

крэт ныя ча ла ве чыя дра мы і агуль ныя гіс та-

рыч ныя зме ны, што не прай шлі для пер шых 

бяс след на.

«Мі ну лай ноч чу я ба чыў 
тваю ўсмеш ку» Ка ві ча Не ан га

— З'яў лен не на на шых эк ра нах філь маў 

з Кам бо джы зда ра ец ца да во лі рэд ка, што ў 

знач най сту пе ні вы зна чы ла на шу ці ка васць 

да гэ тай ра бо ты. Кар ці на зноў жа рас каз-

вае, як на лё сах не каль кіх сем' яў — іх аб' яд-

ноў вае так зва ны Бе лы, та му што ён бе ла га 

ко ле ру, дом у Пнам пе ні — ад бі лі ся апош нія 

дзе ся ці год дзі. Жы лую па бу до ву бы ло вы-

ра ша на раз бу рыць, і рэ жы сёр па каз вае, як 

лю дзі, што пе ра жы лі ў гэ тым до ме вель мі 

скла да ныя ча сы кам ба джый скай гіс то рыі, 

збі ра юць рэ чы і рас каз ва юць пра сваё, на-

ват вель мі пры ват нае, мі ну лае. Тут і шчас лі-

выя, і тра гіч ныя апо ве ды — у кож на га сваё, 

але ў рэш це рэшт Бе лы дом раз бу ра юць, і 

ста но віц ца зра зу ме ла, што не дзе ў но вым 

мес цы ў гэ тых лю дзей пач нец ца но вае жыц-

цё, пы тан не толь кі ў тым, на коль кі спры яль-

ны кан тэкст бу дзе яго су пра ва джаць.

«Эй фа рыя быц ця» Рэ кі Са бы
— Адзін з ма іх лю бі мых філь маў гэ та га 

го да. У цэнт ры яго — дзе вя нос та га до вая 

вен гер ская яў рэй ка Эве Фа хі дзі, якая вый-

шла жы вой з Асвен цы ма, але стра ці ла пад-

час Ха ла кос ту ўсю сваю сям'ю, со рак дзе-

вяць ча ла век. Яна ўвесь час пом ніць, што 

пе ра жы ла, — у пэў ны мо мант, на прык лад, 

згад вае, што сён ня, маў ляў, яе сяст ры споў-

ні ла ся б сем дзе сят пяць, хоць па мер ла яна 

сем дзе сят га доў та му. Ма ла дая рэ жы сёр ка 

пра па нуе Эве сыг раць у спек так лі са му ся бе 

і ў якас ці парт нё ра за пра шае ма ла дую жан-

чы ну. З гэ та га атрым лі ва ец ца плас тыч ны 

спек такль, і пад час ра бо ты праз твор часць 

і ка му ні ка цыю Эве, па-мой му, ста но віц ца 

шчас лі вым ча ла ве кам. Вель мі эс тэц кая кар-

ці на па каз вае, на коль кі пры го жы мі мо гуць 

быць ча ла ве чае це ла, жэс ты, ру хі і што гэ-

тая пры га жосць не за ле жыць ад уз рос ту 

аль бо пра віль нас ці лі ній, а тчэц ца з зу сім 

ін шых рэ чаў. Праз гэ ты фільм гля дач так са-

ма мо жа ўсвя до міць, што жа дан не не толь кі 

вы слу хаць, але і зра зу мець (а зра зу меў шы, 

па лю біць) ча сам мо жа вы ра та ваць.

«На ша ма шы на ча су»
Яна Су ня і С. Леа Чы я на

— У кры ху сен ты мен таль най і пры го жай 

гіс то рыі сын да вед ва ец ца, што яго баць ка 

хва рэе на Аль цгей ме ра, і вы ра шае, па куль 

та та жы вы, у скла да ным ма ры я не тач ным 

спек так лі за ха ваць яго ўспа мі ны і яго жыц-

цё. Па ста ноў ка атрым лі ва ец ца да ра гая, ён 

едзе ў Аме ры ку шу каць гро шы, з цяж кас-

ця мі збі рае ка ман ду і гэ так да лей, але мы, 

апроч та го што ма ем маг чы масць на зі раць 

за твор чым пра цэ сам і на ра джэн нем воб ра-

заў, ба чым, як баць ка з сы нам ста но вяц ца 

блі жэй шыя адзін для ад на го. Прэм' е ра спек-

так ля, на якую пры яз джае та та га лоў на га 

ге роя, з ад на го бо ку, уяў ля ец ца хэ пі-эн дам, 

а з дру го га мы ра зу ме ем, што смерць цяж ка 

хво ра га ча ла ве ка не па збеж ная.

«Кан фу цы ян ская ма ра» Міц зэ Лі
— Яшчэ адзін кі тай скі фільм так са ма 

рас каз вае пра ўнут ры ся мей ныя ўза е ма ад-

но сі ны, але з па дзея мі больш дра ма тыч на га 

на строю. Ма ла дая сям'я не мо жа да мо віц ца, 

як вы хоў ваць сы на — ча ла ве кам, пры ста са-

ва ным да су час на га све ту з яго тэх на ло гі я мі 

і пры яры тэ та мі, аль бо ў да стат ко ва мод-

ным у Кі таі кан фу цы ян скім ду ху. Баць кі не 

зна хо дзяць агуль най мо вы і ра зы хо дзяц ца, 

рэ жы сёр у гэ тым кан флік це на ват пра ва куе 

сва іх ге ро яў на ад кры тыя і гуч ныя ў пра мым 

і пе ра нос ным сэн сах эмо цыі. Але — што 

са мае каш тоў нае ў да ку мен таль ным кі но — 

мы мо жам на зі раць за га лоў най ге ра і няй

Ча а янь і ба чыць, як на на шых ва чах яна ў 

рэш це рэшт мя ня ец ца. Жан чы на пры хо дзіць 

да вы сно вы, што не заў сё ды мае ра цыю, і 

фільм так са ма кан ча ец ца хэ пі-эн дам — эпі-

лог аль бо пост скрып тум дае зра зу мець, што 

сям'я ўз'яд на ла ся.

«Уда ля чынь» Мар ці на Ма ра ча ка
— Сям'я рас па ла ся, і ў вы ні ку баць ка з 

сы нам і ма ці з дач кой ста лі жыць у роз ных 

кра і нах. У ней кі мо мант Віт з Гры шам вы-

ра ша юць пры ехаць з Чэ хіі ў Ра сію, каб су-

стрэц ца з дру гой част кай бы лой сям'і. Па 

струк ту ры гэ ты фільм — ты піч нае роўд-му ві, 

ра зам з ге ро я мі мы са дзім ся ў ма шы ну і 

ру шым у да ро гу. Але хоць баць ка з сы нам і 

ад праў ля юц ца ў доў гую ванд роў ку, яны так 

і не су стра ка юц ца са сва ёй сям' ёй. Ча му — 

за ста ец ца за гад кай, але на на шых ва чах ге-

роі не мо гуць ні пры мі рыц ца, ні знай сці жа-

дан ня ха ця б па ба чыць ад но ад на го. Фільм 

пры му шае шмат пра што за ду мац ца — пра 

тое, на прык лад, што ля жыць у асно ве не па-

ра зу мен ня па між бліз кі мі людзь мі.

«На су вя зі» Паў ла Зя міль ска га
— Дзе ці з'яз джа юць пра ца ваць за мя жу 

і не вяр та юц ца: сем'і не ўз'яд ноў ва юц ца, 

гнёз ды пус це юць, ма ці скар дзіц ца, што па-

бу да ва нае ня ма ка му пе ра даць у спад чы ну. 

Шмат га до вая ка му ні ка цыя па між баць ка мі і 

дзець мі ад бы ва ец ца вы ключ на праз Skуре, і 

хоць зда ец ца, што дзя ку ю чы су час ным тэх-

на ло гі ям (яны, да рэ чы, ста но вяц ца част-

кай кі на мо вы) сва я кі мо гуць ка му ні ка ваць 

час цей, так ці інакш за дум ва еш ся, што мы 

праз гэ та на бы ва ем, а што страч ва ем. Ёсць 

смеш ны, зна ка вы і, мо жа, на ват дра ма тыч-

ны эпі зод, у якім баць кі ро бяць сэл фі на 

фо не фа та гра фіі на эк ра не кам п'ю та ра: яны 

ма юць па трэ бу ў агуль ным фо та з дзець мі, 

але зра біць яго мо гуць толь кі та кім чы нам, 

бо зда ец ца, што ў гэ тых за воб лач ных ім пе-

ры ях дзе ці і за ста нуц ца.

«Ка лек тыў» Аляк санд ра На нау
— У Бу ха рэс це зда ры ла ся тра ге дыя: 

больш за дзвес це ча ла век па цяр пе ла пад-

час па жа ру ў ад ным з нач ных клу баў. Аляк-

сандр На нау, што жы ве ў Гер ма ніі, пры ехаў 

у Ру мы нію і зра зу меў, што на во кал ня ма 

ні вод на га ча ла ве ка, яко га б гэ ты вы па дак 

не за кра нуў. Та ды ён вы ра шыў зняць фільм 

пра ча ла ве ка, які пе ра жы вае стра ту бліз кіх, 

але ў пэў ны мо мант у апё ка вых цэнт рах 

ста лі па мі раць лю дзі, жыц цям якіх ні што не 

па гра жа ла, і кі но рэ жы сё ра пе ра ўтва ры ла ся 

ў вель мі сур' ёз нае рас сле да ван не, што вы -

яві ла маш таб ную ка руп цый ную схе му 

ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя. У рэш це рэшт у 

філь ме з'яў ля ец ца яшчэ ад на ах вя ра — ма-

ла дая жан чы на са зня ве ча ным у па жа ры 

це лам, якое яна зга джа ец ца ага ліць для фо-

та се сіі і пуб лі ка цыі. Усё ра зам ства рае без-

ліч сэн саў і па каз вае, што го лас адзі но ка га 

зня ве ча на га ча ла ве ка мо жа быць на столь кі 

ж важ ны, як рас крыц цё ка руп цыі.

За пі са ла Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

Фес ты вальФес ты валь

УСЯ ПРАЎ ДА
Па знаць пост са цы я ліс тыч ную пра сто ру праз да ку мен таль ны кон курс «Ліс та па да»

«Краіна мёду».


