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Да ку мен таль нае кі но, мо жа, і 

не вель мі доб ра вя до мае ма са вай 

пуб лі цы (яшчэ менш, чым ма са-

вай пуб лі цы вя до мае бе ла рус кае 

ў прын цы пе), та му па ве дам ляю: 

Анд рэй Ку ці ла знаходзіцца на пе-

радавой ай чын най да ку мен та ліс-

ты кі. На зваць толь кі кар ці ны «Гос-

ці», «25», «Цар га ры», «Стрып тыз 

і вай на», а ця пер яшчэ і «Су ма» — 

і вы ма лёў ва юц ца да лі кат на-га-

рэз лі вы по чырк, за кра нан не як 

пры ват на га, так і гла баль на га, 

шмат знач ная кі на мо ва, пе ра мо гі 

на між на род ных кі на фес ты ва лях 

ды ін шыя пры ем ныя кі на ама та-

рам рэ чы.

«Су ма» і па вы твор час ці, і па 

тэ ме — фільм бе ла рус ка-поль-

скі. Ён рас каз вае пра стры ма-

на-па чуц цё вае сяб роў ства па між 

зна ка мі тым поль скім мас та ком 

Ан джэ ем Стру мі лам, што жы ве 

ва ўлас ным до ме ў вёс цы, і мін-

чан кай Ма ры яй, якая час ад ча су 

з вя лі ка га го ра да пры яз джае да 

яго ў гос ці. У стуж цы, на шчас це, 

гэ та вы гля дае ад ным пра цяг лым 

ві зі там, а роз ныя тэ ма тыч ныя пас-

ля доў нас ці пе ра пля та юц ца 

ў іх су мес ных днях. Ха ця 

лепш ска заць не су мес ных, 

а днях, пра ве дзе ных по бач, 

бо на эк ра не кож ны з пер-

са на жаў больш ста су ец ца 

з на ва кол лем, чым ад но з 

ад ным.

Сяб ра FІРRЕSСІ Да р'я Амяль-

ко віч, да рэ чы, па раў на ла га лоў-

ных пер са на жаў стуж кі з сяб роў-

ствам Поль шчы і Бе ла ру сі, маў-

ляў, ста рой і ра зум най Поль шчы 

з ма ла дой і пры го жай Бе ла рус сю, 

га лоў ныя да сяг нен ні якой яшчэ на-

пе ра дзе.

І гэ тую дум ку цал кам мож на 

раз ві ваць праз, на прык лад, эпі-

зод, дзе спа дар Ан джэй дае Ма рыі 

па ра ды на конт ма ля ван ня як знак 

та го, што ад ной кра і не ў дру гой 

ёсць ча му па ву чыц ца.

Ці праз пэў нае ажыў лен не, якое 

ад бы ва ец ца ў ва ло дан нях Стру мі-

лы з пры ез дам Ма рыі, — тут вам 

ус пом ніц ца ста тыс ты ка, што па-

каз вае коль касць бе ла ру саў, якія 

яшчэ больш «ажыў ля юць» Поль-

шчу ву чо бай, пра цай і шоп-ту ра мі, 

хоць з ін ша га бо ку гэ та гу чыць і 

за баў на. Ка ра цей, як звы чай на з 

доб рым кі но, зна чэн ні ідуць да лё-

ка за ме жы та го, што ў яго за кла-

дзе на.

Але ўсё ж пе рад усім фільм 

«Су ма» — гэ та дзіў на га кштал ту і 

над звы чай най тон ка сці ча ла ве чыя 

ста сун кі ды свое асаб лі вае па вет ра 

Стру мі ла ва га све ту, а з аў тар ска га 

пунк ту гле джан ня — спро ба срод-

ка мі кі но ўсё гэ та не па ка заць / 

рас ка заць, а пе ра даць. Як улас ці-

ва рэ жы сё ру, да лі кат на, не на вяз-

лі ва, паў то на мі, не аб вя шчэн ня мі, 

а мо ваю, не праз лі та раль ныя сло-

вы, а праз зда гад кі.

Эра тыч ны склад нік, на прык-

лад, — Ан джэю Стру мі лу за 90 — 

пе ра да дзе ны так, што да во дзіц ца 

яшчэ за ду мац ца, ці не звар' я цеў 

ты, раз гле дзеў шы яго (трэ ба паў-

та рыць, што ў філь ме га вор ка ідзе 

пра вель мі пры го жую і вы со кую 

су вязь).

І гэ ты склад нік толь кі адзін з: 

хіт ра спля цен ні пя ці дзе ся ці хві лін 

хро на мет ра жу ўмя шча юць у ся бе 

ма тэ ры ял — пры чым у асноў ным 

су зі раль на га кштал ту, — на якім 

мож на па бу да ваць не ад ну сэн са-

вую кан цэп цыю. І кан цоў ка па ды-

дзе пад кож ную.

У све це Ан джэя Стру мі лы, ку-

ды з за да валь нен нем з'яз джае 

ад му жа Ма рыя, ёсць ко ні, улас-

ная га ле рэя з воб ра за мі смер ці 

на па лот нах, пус тая сі на го га, дзе 

мас та ку хо чац ца кры ху па ме ды-

та ваць (спя ва ю чы сваю ўлас ную 

мант ру), драў ля ны моц ны дом і 

маг ні та фон — ледзь не адзі ная тут 

пласт ма са вая рэч, ды і тая ў 

рэш це рэшт за ядае, за жа ваў-

шы ка сет ную плён ку (гэ та і 

ёсць кан цоў ка).

У гэ тых за па во ле ных эпі-

зо дах мож на пра са чыць па-

ра лель ныя пас ля доў нас ці, 

кож ная з якіх пра цуе на ад-

па вед нае рэ чы шча: ма гіч нае, 

цык ліч нае, жыц цё ва-смер це-

вае, па чуц цё вае, на ту раль на-

не на ту раль нае ці якое-не-

будзь яшчэ.

Усё гэ та пры го жа — асаб-

лі ва не ада рвеш ся — рас-

сці ла ец ца па валоданнях 

Анджэя Стру мі лы і аб'яд ноў-

ва ец ца Ку ці ла вым тэм па-

рыт мам. На ват па каз па лот-

наў — а мас тац тва ў мас тац тве 

ры зы куе гля дзец ца пра та коль на 

і «атэ ле бач ваць» кі но — ста но віц-

ца част кай не зу сім да сяж най, але 

вель мі пры ем най та ям ні цы.

Нех та абя цаў, што ў філь ме да-

во лі муд рас ці зна ка мі тай асобы — 

асаб лі ва не спа дзя вай це ся, рэд кія 

вы ра зы, якія то пе ра ры ва юц ца, то 

не ма юць сэн са вай на сы ча нас ці, 

ве да мі не ўзба га ча юць. Та му што 

філь му «Су ма» — та ко му, які ён 

ёсць, — ча ла ве чыя сло вы не вель-

мі па су юць: ней кія рэ чы мож на не 

па ка заць / рас ка заць, а толь кі пе-

ра даць.

З-за ўмен ня рэ жы сё ра рас па-

ра джац ца срод ка мі кі но пер шая 

ў ка тэ го рыі ўзна га ро да кі на фес-

ты ва лю ІDFА мае быць не апош-

няй.

Кі на кро кіКі на кро кі

БЕ ЛА РУС КА-ПОЛЬ СКАЯ ПО ВЯЗЬ,
якую па каз вае той са мы лаў рэ ат фес ты ва лю ІDFА

Зу сім ня даў на, у ліс та па дзе мі ну ла га го да, зда ры ла ся 

важ нае: но вы фільм мас тацт ва знаў цы Тац ця ны Бем бель 

і рэ жы сё ра Анд рэя Ку ці лы «Су ́ ма», пра ца над якім за ня ла 

больш за ча ты ры га ды, быў на зва ны най леп шай ся рэд не-

мет раж най кар ці най на кі на фес ты ва лі ІDFА, то-бок атры маў 

га лоў ную ўзна га ро ду ў сва ёй ка тэ го рыі. Для да ку мен та-

ліс таў фо рум у Амстэр да ме — што Ка ны для іг ра во га кі но. 

Пры знан не на та кой аў та ры тэт най пля цоў цы дае на го ду 

га на рыц ца не толь кі аў та рам, але і кра і не (кра і нам) вы-

твор час ці. Мы і га на рым ся, а за ад но рас каз ва ем, што гэ та 

за «Сума».

У вы пад ку з «Ве шаль ні ка-

мі» ад ра зу чап ляе не по гляд 

ма ла до га па ста ноў шчы ка і 

на ват не п'е са рэ жы сё ра, які 

зняў доб ра вя до мыя філь мы 

«За лег чы на дно ў Бру ге», 

«Сем псі ха па таў» і «Тры 

біл бор ды на мя жы Эбін-

га, Мі су ры». Га лоў нае тут, 

зда ва ла ся б, — ак ту аль ная 

тэ ма, бо дзе ян не ка ме дыі 

ад бы ва ец ца ў ад ным з га-

ра доў Анг ліі пас ля ад ме ны 

смя рот на га па ка ран ня, а га-

лоў ным ге ро ем з'яў ля ец ца 

бы лы кат Га ры Уэйд, які ў 

свой час больш за дзвес це 

ра зоў здзейс ніў не аб верж-

нае ра шэн не су да.

Зда ва ла ся б, су пер, вось 

у гра мад скай дыс ку сіі аб 

мэ та згод нас ці смя рот на га 

па ка ран ня з'яў ля ец ца паў на-

вар тас нае мас тац кае вы каз-

ван не. Але спек такль пры 

ўсёй ак ту аль нас ці і, мож на 

ска заць, га ра чы ні тэ мы 

не змог за па ра ле ліць сю-

жэт з рэ аль нас цю, вы ка-

заць свае «за» ці «су праць», 

спра ва ка ваць гле да ча на да-

лей шыя раз ва гі ці што за-

ўгод на яшчэ. 

Прос та Анг лія, прос та 

пас ля ад ме ны смя рот на га 

па ка ран ня, прос та па ве-

шан не на сцэ не. Абра ная 

Ку па лаў скім чор ная ка ме-

дыя быц цам вы пад ко ва ада-

зва ла ся ў су час ным па рад ку 

дня, а рэ ха так і знік ла.

Да пус цім, аў та ры за-

ці ка ві лі ся гу ма рам Мар-

ці на Мак До на ха і ў п'е се 

«Вешальнікі» ён пад аў ся ім 

най больш уда лым. Рэт ра-

Анг лія ра за сла ла ся па сцэ-

не — рэт ра-паб з рэт ра-п'я-

ні ца мі ў рэт ра-адзен ні ста-

но віц ца асноў ным мес цам 

дзе ян ня спек так ля.

Уста но ву ўтрым лі вае не-

ка лі дру гі па кру та сці кат, 

што пры цяг вае па ста ян ных 

на вед валь ні каў, жур на ліс-

таў і мсці ўцаў, а сам рэз ка 

рэ агуе на імя свай го кан ку-

рэн та Аль бер та П'ер пой нта, 

з якім га то вы спа бор ні чаць 

на ват у коль кас ці па ве ша-

ных асу джа ных ці ак ту аль-

нас ці зван ня «ве шаль нік». 

Вось ён, той са мы чор ны гу-

мар, праў да, у Ку па лаў скім 

зацёрты за фар ма ліз мам 

па ста ноў кі.

Па дзеі за круч ва юц ца ў 

жар таў лі ва-дэ тэк тыў ную 

гіс то рыю з пер ша па лос ным 

ін тэр в'ю, вы кра дан нем дач-

кі га лоў на га ге роя, па да-

зро ны мі асо ба мі, змо ва мі і 

рэ аль ным па ве шан нем ужо 

ў «мір ны час». Ду маю, што 

са мы цы мус спек так ля па ві-

нен быць у га нар лі вай фра-

зе Га ры Уэй да, які ха вае ад 

свай го кан ку рэн та П'ер пойн-

та ўжо мёрт ва га хлоп ца ў 

пят лі і ў той жа час вы каз-

вае го нар тым, што ён, у 

ад роз нен не ад не ка га, усё 

яшчэ ве шаль нік. Мак До нах, 

да рэ чы, для спектакля пе ра-

кла дзе ны цу доў на (Ма ры яй 

Пуш кі най).

Але ж рэ жы сёр скае 

пра чы тан не і ўва саб лен-

не цы му су пад крэс ліць 

не здо ле ла. Чор ная 

ка ме дыя па ста ві ла ся 

пры мі тыў на: лі та раль-

ная «чыт ка» тэкс ту з 

эле мен тар ны мі сім ва-

ла мі на кшталт даж джу 

за акном у на пру жа ны 

мо мант, гро му, што су-

пра ва джае з'яў лен не 

пэў на га пер са на жа, ці 

клет кі, у якой у вы ні ку 

аказ ва ец ца і сам Га-

ры Уэйд. Та кія эфек ты 

маг лі б вы гля даць іра-

ніч на, ка лі б іх ата чаў 

да ступ на абы гра ны гу-

мар п'е сы.

Але ж сноў дан не з 

пунк та А ў пункт В, п'я нае 

хі стан не, жар таў лі выя вы-

кры кі — вось і ўся па ста-

ноў ка, па спра буй це да се-

дзець да кан ца. Інт ры га, 

ка ме дый насць, па ве шан не 

не ўраж ва юць, бо іх за сла-

ня юць «ма на тон ныя» тэкс-

ты, тэкс ты і зноў тэкс ты.

Ад па вед на і іг ра ак цё-

раў вы гля дае вель мі ўжо 

ін струк тыў най. Праз гэ та і 

сло вы ча сам гу чаць най гра-

на, по зірк углыб за лы ста-

но віц ца за над та кар цін ным, 

а за пра га вор ван нем дыя ло-

гаў губ ля ец ца дзе ян не.

У вы ні ку ўсе прэ тэн зіі 

да су час нас ці — праз на-

мі наль ную пры вяз ку да 

ак ту аль нас цяў дня, п'е су 

па пу ляр на га кі на рэ жы сё ра 

і ма ла ды под ых уча раш-

ніх сту дэн таў, — ка лі яны 

і бы лі, ака за лі ся фік цы яй. 

Та кое ўва саб лен не п'е сы 

Мар ці на Мак До на ха ста ла 

больш звы чай най пра цай, 

чым су час ны тэ атр — асаб-

лі ва адзін з най ці ка вей шых 

у кра і не — мо жа са бе да зво-

ліць. На дзея на на ва тар ства 

і на ўдзел у дыс ку сіі пра смя-

рот нае па ка ран не аб ры ну-

ла ся пад гры мо ты.

«Ве шаль ні кі» і праў да 

крыўд на ўпус ці лі маг чы мас-

ці п'е сы, та му му сяць стаць 

важ най ка лі не па дзе яй для 

гле да ча, то пры ступ кай для 

Ві та ля Краў чан кі, які не-не 

ды і вы дасць неш та, дзе з 

кож най дэ та лі тэкс ту і з кож-

на га кут ка сцэ ны возь ме 

ўсё, што ад іх мож на ўзяць. 

Між ін шым, яго па ста ноў-

ка «Ме тад» у Го мель скім 

га рад скім ма ла дзёж ным тэ-

ат ры атры ма ла На цы я наль-

ную тэ ат раль ную прэ мію 

як най леп шы дра ма тыч ны 

спек такль ма лой фор мы. Не 

гэ тым ра зам — дык ча ка ем 

но вых тэ ат раль ных «слоў».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Прос та Анг лія, 
прос та пас ля ад ме ны 
смя рот на га па ка ран ня, 
прос та па ве шан не 
на сцэ не.

Прэм' е раПрэм' е ра

ПА КА РАЦЬ НЕЛЬ ГА ПА МІ ЛА ВАЦЬ
Но вая па ста ноў ка ў Ку па лаў скім: зда ец ца, ці неш та ўпус ці ла?

Інт ры га, ка ме дый насць, 
па ве шан не 
не ўраж ва юць, 
бо іх за сла ня юць 
«ма на тон ныя» тэкс ты, 
тэкс ты і зноў тэкс ты.

Ві даць, гэ та бы ло па спеш на — ус пры няць не най-

леп шы, за тое на ва тар скі спек такль «Сон у Ку паль-

скую ноч», з яко га так не звы чай на па чаў ся се зон, 

як пэў ны ма ні фест пра зме ны і лом ку тра ды цый. 

15 сту дзе ня ў Ку па лаў скім ад бы ла ся прэм' е ра «Ве-

шаль ні каў», якая звяр ну ла ся да від на га су час на га 

дра ма тур га Мар ці на Мак До на ха (яго імя гле да чу 

знаё мае перш за ўсё па кі на эк ра не) і бы ла па стаў-

ле на ма ла дым ды ўжо з пэў ны мі да сяг нен ня мі 

рэ жы сё рам Ві та лём Краў чан кам, што пару гадоў 

таму вы пус ціў ся з май стэр ні Мі ка лая Пі ні гі на ў 

Ака дэ міі мас тац тваў. Тэ ма па ста ноў кі, жанр чор-

най ка ме дыі ды «да ро гу ма ла дым» — вы гля дае 

да стат ко ва пра грэ сіў на. Але толь кі на пер шы по-

гляд.


