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«КУ ПА ЛУ» Я ЗРА БІЎ ТАК, 
ЯК РА ЗУ МЕЮ І ЎМЕЮ»

Асо баАсо ба

— Што та кое, на ваш по гляд, на цы я-

наль ны фільм?

— На ша са праўд ная праб ле ма ў вы зна-
чэн ні, хто мы, ад куль і што та кое Бе ла русь. 
Тут ма ла хто раз маў ляе на бе ла рус кай 
мо ве, ве дае сваю гіс то рыю і чы тае ай-
чын ную лі та ра ту ру. СССР, дзе ўсе бы лі 
са вец кі мі людзь мі са ста лі цай Маск ва, ужо 
ня ма, а мно гія жы ха ры на шай ужо не за-
леж най краі ны да гэ туль ад но сяць ся бе да 
та го бо ку. Дык вось на цы я наль ны фільм 
пры зна ча ны да па маг чы зра зу мець, хто 
мы та кія.

— Вы ка жа це, шмат хто ад но сіць ся бе 

да небеларускага бо ку. У чым гэ та пра-

яў ля ец ца?

— Па-пер шае, у тым, што пра цэн таў 
дзе вя нос та на сель ніц тва не га во рыць на 
бе ла рус кай мо ве. Так бы ло і ў са вец кія ча-
сы: бе ла рус кую ўжы ва лі толь кі на стаў ні кі 
і пісь мен ні кі — у вы ні ку ў нас з дзя цін ства 
вы пра ца ва ла ся ад чу жэн не ад сва ёй мо вы, 
мы ад чу ва лі ся бе гас па да ра мі рус ка моў най 
кра і ны, а на бе ла рус ка моў ных гля дзе лі як 
на із го яў. Та кая сі ту а цыя — аб сурд, не да рэ-
чнасць і не па ва га да са міх ся бе. Я лі чу, нас 
мэ та на кі ра ва на сці ра лі і па ча ло ся гэ та яшчэ 
ў Ра сій скай ім пе рыі, пас ля Лю таў скай рэ ва-
лю цыі мы атры ма лі не пра цяг лую во лю, але 
хут ка ўсё па ча ло ся на ноў. Я не ха чу та кім 
чы нам зра біць на цы я на лісц кі вы пад су праць 
Ра сіі, я толь кі кан ста тую, што ў Бе ла ру сі 
ма ла бе ла рус ка га, а гэ та амаль эт ніч ная 
ка та стро фа. Ка лі ня ма ка ра нёў, пра якую 
ра дзі му мо жа іс ці га вор ка — па няц це ра дзі-
мы за ча сы СССР, дзе паў стаў каш мар ны 
ло зунг «Мой ад рас не дом і не ву лі ца, мой 
ад рас — Са вец кі Са юз», раз мы ла ся, гэ та 
на ша тра ге дыя. Як трап на не ка лі за ўва жыў 
Мі кі та Мі хал коў, та кая кра і на маг ла з'я віц-
ца хоць у Аф ры цы, бо гэ та бы ла ім пе рыя 
са цы я ліс тыч ных рэс пуб лік, а не на цы я наль-
нас цяў. У су час най Бе ла ру сі мы, на жаль, 
пра цяг ва ем жыць па інер цыі, куль тур на га 
ад ра джэн ня не ад бы ваецца, і сло ва Бе ла-
русь рызыкуе стаць фар маль ным.

— А ці мо жа мас тац тва кі но знач на 

паў плы ваць на ма са вую пуб лі ку?

— Ка неш не, не здар ма Ула дзі мір Іль іч 
Ле нін ка заў, што най важ ней шым з мас тац-
тваў з'яў ля ец ца кі но: ён ра зу меў, як хут чэй 
пераканаць на род. За раз гэ тым зай ма ец ца 
тэ ле ба чан не, а та ды «пра віль нае» мыс лен-
не лю дзям уну ша ла ся праз ма са вы кі не-
ма то граф.

— Са вец кае кі но доб ра пра ца ва ла ў 

якас ці пра па ган ды?

— Вель мі доб ра. Мно гія, хто жыў та ды, 
да гэ туль рас каз ва юць, як доб ра бы ло жыць 
у Са ю зе. Я ра зу мею, што кож ны на сталь-
гуе аб дзя цін стве і юнац тве, але ні хто не 
хо ча цвя ро за па гля дзець на тое, што бы-
ло — па лі цы ма га зі наў пус тыя, за мест ту-
а лет най па пе ры га зе та, у дзя цей ня ма пад-
гуз каў, пра клад кі ў жан чын з'я ві лі ся толь кі 
ў 1991 го дзе. Усе гэ тыя пры мі тыў ныя рэ чы 
свед чаць пра тое, што пра лю дзей ні хто не 
ду маў. Пры гэ тым мой баць ка, на прык лад, да 
смер ці ве рыў, што жыў у вя лі кай кра і не.

— Час та ка жуць, што ў той час кі но 

бы ло над звы чай доб рае, ду хоў нае і за-

раз та ко га не зды ма юць.

— Яно бы ло бяз дар нае і фаль шы вае. 
Жва нец кі пра віль на яго аха рак та ры за-

ваў — «з жыц ця га лу боў». Гэ та бы лі філь-
мы не пра лю дзей, а пра га лу боў. Міф пра 
доб рае са вец кае кі но раз вей ва ец ца вель мі 
лёг ка: кож ны год у Са вец кім Са ю зе зды-
ма ла ся ка ля 360 кар цін, дык коль кі за сем-
дзя сят га доў па він на бы ло з'я віц ца вы дат-
ных? Ша лё ная коль касць, але па спра бу е це 
па лі чыць — з Тар коў скім, Па ра джа на вым, 
Даў жэн кам, Эй зенш тэй нам, Да не лі яй, Гай-
да ем, Ра за на вым і най леп шы мі ра бо та мі 
Мі хал ко ва не на бе ра це і ся мі дзе ся ці. Штук 
двац цаць ад ных і тых жа філь маў — «Іро нія 
лё су», «Каў каз ская ня воль ні ца», «Брыль-
ян та вая ру ка» і ін шыя — нонс то пам ідзе 
па тэ ле ба чан ні, і ў лю дзей фар мі ру ец-
ца стэ рэа тып пра доб рае са вец кае кі но. 
А па гля дзі це на ЗША: со рак цу доў ных кі-
на кар цін і се ры я лаў з'яў ля ец ца што год, бо 
пра цуе не за леж ная ін дуст рыя, і ў ёй, што 
важ на, ня ма та бу. Ча му ў ра сій скіх се ры-
я лаў ніз кая якасць: у іх ні пра што нель га 
га ва рыць.

— А ў на шым бе ла рус кім кі но?

— Ма гу ка заць толь кі за ся бе: у ра бо це 
над «Ку па лам» пал кі ў ко лы мне не ўстаў-
ля лі. Не ве даю, як бу дзе да лей, але па куль 
мне ні хто не пе ра шка джаў.

— Ка лі агу чы лі імя рэ жы сё ра філь ма 

«Ку па ла», у да чы нен ні да вас вы каз ваўся 

скеп сіс з-за та го, што вы вя до мы ін шы мі 

жан ра мі — пе ра важ на му зыч ны мі клі па мі 

і рэ клам ны мі ро лі ка мі.

— Гэ та з-за не да свед ча нас ці тых, хто 
вы каз ваў ся. Клі пы і рэ кла му я не зды маю 
з 2007-га і за гэ тыя два нац цаць га доў зра-
біў двац цаць адзін кі на- і тэ ле пра ект, у 
тым лі ку з вы со кім гля дац кім рэй тын гам. 
Я быў ад ным з най леп шых кліп мей ке раў 
на тэ ры то рыі СНД, ад па вед на пра мя не 
шмат га ва ры лі, а ка лі пе рай шоў у ін шы 
фар мат, маё імя рас тва ры ла ся, бо се ры-
я лаў вы пус ка ец ца вя ліз ная коль касць, і 
яр кіх ся род іх ня шмат, да та го ж зды маў 
я для Ра сіі, та му ў бе ла рус кіх масме дыя 
з'яў ляў ся рэд ка.

— Але мо мант, ка лі вы пе рай шлі з 

ма лых фор маў на вя лі кія, усё ж быў. 

З пунк ту гле джан ня май стэр ства, ці не 

транс фар муе пра ца з пэў ным жан рам, як 

у ва шым вы пад ку, з клі па мі і рэ кла май, 

рэ жы сёр скае мыс лен не?

— У мя не не бы ло скла да на га пе ра хо ду: 
мае му зы каль ныя клі пы бы лі ма лень кі мі 
філь ма мі, ча му я і быў не па доб ны да ін шых 
кліп мей ке раў. Я заў сё ды ха цеў зай мац-
ца кі но, але не бы ло та кой маг чы мас ці, 
у 1990-я яно амаль не зды ма ла ся, за тое 
кліп мей кер ства бы ло то па вай пра фе сі яй, 
у ёй я ся бе і пра яў ляў. У рэ жы сёр скай пра-

цы мне ці ка вае ўсё, па ляр насць для мя не 
з'яў ля ец ца па каз чы кам най вы шэй ша га 
пі ла та жу. Па гля дзі це на Стэн лі Куб ры ка: 
«Ззян не» — хо рар, «Ба ры Лін дан» — са-
ты ра, «Док тар Стрэй нджлав» — ка ме дыя, 
«Кас міч ная Ады сея» — фан тас ты ка, пры 
гэ тым кож ны фільм ста на віў ся пе ра ва ро-
там у кі но.

— Вы шмат га доў пра цу е це з ві дэа кан-

тэн там. Мне па да ец ца, праз кі но мож на 

пра са чыць, як мя ня ец ца са цыя куль тур ны 

фон. Вы за ўва жы лі ней кія пе ра ме ны?

— Час клі паў сы шоў: яны бур на раз ві ва-
лі ся ў 1980—1990-я, ка лі ў іх укла да лі ду-
шу і та лент, я та ды быў прос та «зор кай». 
За раз кліп мей кер ства за ня ло да па мож ную 
ні шу, рэ кла ма так са ма ста ла вы кон ваць вы-
ключ на свае пра мыя функ цыі. У мас тац тве 
ўво гу ле ўсё моц на змя ні ла ся: яно за ся ро-
дзі ла ся на спа жыў цу і ста ла та ва рам. Кі но 
вяр та ец ца да та го, з ча го па чы на ла ся, — да 
ат рак цы ё на. Ка лі ў кан цы ХІХ ста год дзя лю-
дзі пу жа лі ся і збя га лі з пер шых па ка заў бра-
тоў Люм' ер, то ця пер іх ураж ва юць сіс тэ май 
3D, аб' ём ным гу кам і так да лей. Я так са ма 
з жон кай і сы нам ха джу на блок бас та ры. 
У кі на тэ атр лю дзі пры хо дзяць ад па чыць, 
гэ та заў сё ды пэў ны ры ту ал. У гэ ты ж час з 
дра май лепш за ста вац ца сам-на сам до ма, 
бо яна па тра буе ўва гі, гэ та не ад па чы нак, а 
ду хоў ная пра ца.

— Не так даў но бе ла рус кія кі не ма та-

гра фіс ты ў ад мыс ло вым ка лек тыў ным 

ар ты ку ле за да лі ся пы тан нем, у чым 

праб ле ма бе ла рус ка га кі но. Вы на гэ ты 

конт раз ва жа лі?

— Гэ та ўсё дэ ма го гія. Ка лі сфе ру кі но не 
па мя няць дыя мет раль на, ні чо га раз ві вац-
ца не бу дзе. Па трэ бен гас па дар — я маю 
на ўва зе ды рэк та ра кі на сту дыі, — здоль-
ны ажыц ця віць рэ фор мы. За раз у «Бе ла-
русь філь ма» доб ры ды рэк тар, але ба ю ся, 
без да па мо гі пра вес ці рэ фор мы яму бу дзе 
скла да на. Сіс тэ ма па він на быць прад зю-
сар скай, а прад зю сар — быць за ці каў ле ны 
ў тым, каб пра даць фільм. У кі на біз не се 
пост са вец кай пра сто ры ўсё пе ра вер ну та з 
ног на га ла ву: аў та ры бя руць у дзяр жа вы 
гро шы, боль шую част ку за бі ра юць са бе, 
а ас та так трацяць на кі но, то-бок за раб ля-
юць на тым, што прос та за бі ра юць част ку 
з бюд жэ ту, у вы ні ку якасць філь ма ні ко га 
не ці ка віць. Я не вель мі ве ру ў дзяр жаў ную 
ін дуст рыю кі но, кі на сту дыя маг ла б быць 
фаб ры кай па слуг і рабіць хі ба што адзін-два 
філь мы з доб ры мі сцэ на ры я мі і рэ жы сё ра мі. 
Ця пер Мі ніс тэр ства куль ту ры аб вя шчае кон-
курс і дае зды маць ка му заўгод на, а коль кі 
мож на на сту паць на ад ны і тыя ж граб лі: 

ужо столь кі га доў на дзяр жаў ныя гро шы 
зды ма ец ца кі но і ні вод на га доб ра га філь ма 
не з'я ві ла ся.

— Ула дзі мір, на ват вы ата я сам лі ва е це 

бе ла рус кае кі но з «Бе ла русь філь мам». 

Але кі на сту ды яй яно не аб мя жоў ва ец-

ца.

— Аб мя жоў ва ец ца. На пус тым мес цы 
ні чо га з'я віц ца не мо жа. Я ўсё жыц цё вы-
ву чаю пра фе сію, я вель мі па ва жаю кі но, я 
не мог да зво ліць са бе зды маць, па куль не 
на ву чыў ся, як гэ та ра біць. Я не ка жу, што 
мой шлях — пра віль ны, але я ба чыў на шы 
не за леж ныя філь мы і ма гу ска заць, што яны 
не пра фе сій ныя. Аў та ры прос та іг ра юць у 
кі но, гэ та ўсё — іг ра. Не так даў но гля дзеў 
ін тэр в'ю май го сяб ра Анд рэя Ку рэй чы ка, 
дзе ён ска заў: «Дай це па сто ты сяч трыц-
ца ці сту ды ям і двац цаць з трыц ца ці філь маў 
атры ма юц ца дрэн ныя, а дзе сяць доб рыя». 
Ма гу пай сці ў за клад на міль ён, што доб ра-
га не бу дзе ні вод на га. Та ле на ві тых рэ жы-
сё раў у Бе ла ру сі па куль ні хто не ства рыў, 
у нас ня ма шко лы, а не ка то рыя ду ма юць, 
што па гля дзяць у кі на тэ ат ры па ру кар цін і 
зды муць сваю.

— Вам ад ра зу мож на па ры ра ваць 

фран цуз скай но вай хва ляй, якую зра бі лі 

ўча раш нія кі на кры ты кі.

— Аме ры кан цы, фран цу зы, італь ян цы 
з ма лен ства чу юць доб рую му зы ку і гля-
дзяць цу доў ныя філь мы — з ма ла ком ма ці 
ўбі ра юць якас ную куль ту ру. А на ша кра і на 
ў гэ тым да чы нен ні іза ля ва ная і ня ву ча ная. 
Ка лі Са вец кі Са юз рас паў ся, у нас больш 
за дзе сяць га доў ні чо га не зды ма ла ся. За 
гэ ты час змя ні лі ся па ка лен ні і ма ла дыя пас-
ля га доў ці шы ні і мярц вя чы ны ака за лі ся ля 
раз бі та га ка ры та, у іх не бы ло пе да га гіч най 
пад піт кі, атры маў ся ва ку ум. А ка лі ты хо чаш 
неш та зра біць пас ля ва ку у ма, трэ ба праг на 
ву чыц ца. Тру фо з Га да рам ста лі зды маць, 
ка лі ўсё кі но ве да лі на па мяць, каб ад мо-
віць па пя рэд ні каў і зра біць рэ ва лю цыю, яны 
доб ра вы ву чы лі мі ну лае. У нас лю дзі хо чуць 
зды маць кі но для та го, каб пра яго ска за лі: 
«О, гэ та рэ жы сёр». Тут усе ва ўсё іг ра юць. 
У 1990—2000 га ды я зды маў шмат клі паў 
для ра сій скіх рок-му зы кан таў: я ба чыў іх 
спо саб жыц ця і ра зу мею, ча му доб рай рок-
му зы кі не бы ло. Зноў жа, з-за ад сут нас ці 
ка ра нёў, але га лоў нае — ка лі яны ста лі зай-
мац ца му зы кай, яны ха це лі прос та іг раць 
у яе. Марк Нопф лер спаў з гі та рай і іг раў 
па два нац цаць га дзін у дзень — гэ ты фа-
на тызм ёсць маг чы масць стаць вя лі кім му-
зы кан там, на прык лад, як Джы мі Хенд рыкс. 
А гэ тыя зай ма лі ся тым, што ра бі лі са бе 
за віў ку і акру жа лі ся бе не каль кі мі дзяў-
чы на мі, ні бы та фа нат ка мі — яны іг ра лі ў 
гэ ты свет. У лю бой га лі не мас тац тва ця пер 
ад бы ва ец ца тое ж са мае: ні хто ўсур' ёз не 
зай ма ец ца пра фе сі яй, вось ча му я не ве-
ру, што з тых трыц ца ці філь маў дзе сяць 
бу дуць доб рыя.

— А на «Бе ла русь філь ме», зна чыць, 

не іг ра юць?

— А «Бе ла русь фільм» — гэ та ме ха нізм, 
які не ка лі за вя лі і ён ідзе-ідзе-ідзе, яго пад-
сіл коў ва юць гра шы ма, і ён пра цяг вае іс ці. 
Я стаў су пра цоў ні чаць з кі на сту ды яй толь кі 
для та го, каб зняць кі но. «Ку па лу» да мя-
не пра па ноў ва лі ча ты ром рэ жы сё рам, яны 
спу жа лі ся і ад мо ві лі ся. А я не спу жаў ся, 
бо ве даў, пра што зды маць і як зды маць. 
Я трыц цаць га доў ве даў, як гэ та ра біць, у 
мя не прос та не бы ло маг чы мас ці. І «Ку па лу» 
я зра біў так, як ра зу мею і ўмею.

— І ў вас, на ваш по гляд, атры ма ла-

ся?

— Не ве даю, я па куль не ад чуў фільм 
поў нас цю, мы яго не да ра бі лі. Неш та, на пэў-
на, атры ма ла ся, а неш та не — па гля дзім. Ва 
ўся ля кім вы пад ку ён та кі, якім я ха цеў яго 
ба чыць, і мне ў гэ тым ні хто не пе ра шка джаў. 
Ка лі ён не спа да ба ец ца гле да чу, ві на ва ты 
бу ду толь кі я.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Поўную версію чытайце 

на сайце zviazda.by

Ула дзі мір ЯН КОЎ СКІ:

Па куль кра і на ча кае фільм «Ку па ла» — 

ам бі цый ны пра ект На цы я наль най кі на сту дыі 

пра лёс на род на га паэ та, — мы су стрэ лі ся 

з яго аў та рам Ула дзі мі рам Ян коў скім. Рэ жы сёр 

і ак цёр са зна ка мі тай сям'і — Ула дзі мір 

з'яў ля ец ца сы нам Рас ці сла ва Ян коў ска га 

і пля мен ні кам Але га Ян коў ска га — як раз 

зай ма ец ца пост пра да кша нам кар ці ны, 

да та го ж на кі на фес ты ва лі «Ліс та пад», 

які ад крыў ся ўчо ра, вы сту пае 

ў якас ці чле на жу ры Асноў на га кон кур су 

іг ра во га кі но. Што гэ та 

за ча ла век — кі на ман і ме ла ман, 

які зра біў са бе імя ў кліп мей кер стве 

і здым ках рэ кла мы, зняў шэ раг ра сій скіх 

філь маў і се ры я лаў, 

а ця пер рых туе да па ка зу 

на цы я наль ны бе ла рус кі фільм, 

мы пад час раз мо вы па спра ба ва лі 

вы свет ліць.
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