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Да р'я АМЯЛЬ КО ВІЧ, кі на кры тык:

— Апо весць «Апош ні хлеб» Ва дзі ма 

Тру ні на спа да ба ла ся ма ла до му Ба ры су 

Сця па на ву і апе ра та рам Ана то лю За ба-

лоц ка му і Юрыю Ма ру хі ну з пры чы ны... 

ад нос на воль на га сю жэ та. Тры ге роі гіс-

то рыі Аляк сей, Іры на і Дзміт рый вы бі ра-

юц ца ў нач ны трып з вы са ка род най мэ тай 

вяр нуць ста ро му дзе ду Яку шэн ку шас-

цер ні кам бай на, якія ў та го скра лі. Вось 

асноў ная фа бу ла — да лей мож на пра ца-

ваць з вы яў лен нем нач ной ванд роў кі і ні ў 

чым са бе не ад маў ляць. Так і вы ра шы лі. 

Ува саб лен не да ро гі — ве ча ро вай, нач-

ной, ра ніш няй, і пры год на ёй ста но віц ца 

кан цэп там дэ бют най кар ці ны Сця па на-

ва, а для ма ла дых аў та раў — яшчэ і са-

праўд ным твор чым вы клі кам. Тэ ма тыч ны 

кан тэкст — асва ен не ца лі ны — у жан ры 

роўд-му ві атрым лі вае све жае пра чы тан не, 

і, як на леж на ў сі лу пры ця жэн ня фор мы, 

но выя ідэй ныя пры то кі.

Увесь фільм зды маў ся ўна чы на чор-

на-бе лую плён ку, — як той ка заў, ка лі 

ўжо ста віць за да чы, дык ста віць. Здым кі 

на ма шы не на хут ка сці, здым кі з-пад ко ла 

аў та ма бі ля, здым кі з ка бі ны, ка лі на ват 

мож на «сха піць» ве цер ад су стрэч на га 

гру за ві ка, — усё ро біц ца з вя лі кай твор-

чай вы дум кай. У філь ме ёсць сцэ на рач-

но га раз лі ву і нач ной пе ра пра вы, пад час 

якой ге роі да во лі цнат лі ва га лю боў на га 

трох кут ні ка вы свят ля юць ста сун кі. Аль бо 

та ле на ві тая сцэ на бой кі ў ва гон чы ку — 

па між Аляк се ем, Дзі мам і ме ха ні за та ра мі 

на пад піт ку (і гэ та ў са вец кім кі но!). А так-

са ма стэп, пша ні ца пад ме ся цам, здым кі 

ў ка бі не ГАЗ-63, зроб ле най жы вым мес-

цам дзе ян ня пер са на жаў у час ванд роў-

кі — апе ра та ры як маг лі дэ ман стра ва лі 

свой ім пэт і маг чы мас ці.

«Апош ні хлеб» атры маў ся сме лым, 

роз на сты лё вым, эк лек тыч ным ды на дзі-

ва не су ціш ным. Ад да на «раз мі на ю чы» 

фор му, аў та ры не толь кі па спра ба ва лі 

ства рыць ты по вую для кі но 1960-х дра-

му ма раль на га не спа кою, але і сту пі лі на 

тэ ры то рыю ну а ру ды эк шэ ну. «Апош ні 

хлеб» здзіў ляе, сме шыць, інт ры гуе — 

і та му за па мі на ец ца. Яго га лоў ныя пер-

са на жы амаль па вяр хоў ныя, за ся ро джа-

ныя на са бе і ка жуць, лі чы, ба наль нас ці, 

а гэ та му ляе во ка і ства рае пе ра шко ду 

ў па бу до ве «пра віль на га» кі но. Як па-

мыл ка, якая ча сам «ро біць» ча ла ве ка, 

дэ бют Сця па на ва ва біць сва ёй не дас-

ка на лас цю.

Да рэ чы, «дзіў насць» філь ма не прай-

шла для яго ства раль ні каў дар ма: хут ка 

пас ля вы ха ду «Апош ні хлеб» быў па кла-

дзе ны на па лі цу і рас кры ты ка ва ны за 

«фар ма лізм і ад сут насць ап ты міс тыч на 

на стро е на га ге роя на ша га ча су». Мне 

той «ап ты міс тыч ны ге рой» сён ня не над-

та ці ка вы — мя не ў гэ тым філь ме чап ляе 

драйв яго ства раль ні каў.

Кі на кро кіКі на кро кі

КІ НО, ЯКО ГА 
НЕ ЧА КА ЛІ — 3
За вяр ша ем пад бор ку драй во вых бе ла рус кіх філь маў
Сфе ра куль ту ры яр чэй за ін шыя па каз вае, што ка лі не пра цу юць тра ды цый ныя 

схе мы, пры хо дзіц ца шу каць чор ны ўва ход. По шу кі часам на ра джа юць 

экс пе ры мен ты і вы кру ты, якія абы хо дзяць аб ме жа ван ні, па тэр ны і за вя дзён ку 

і ста но вяц ца най леп шы мі зна ка мі свай го ча су. Вус на мі пра фе сі я на лаў кі но 

ў па пя рэд ніх вы пус ках мы са бра лі ўжо дзве чац вёр кі над звы чай ных філь маў, 

што раз бу ра юць стэ рэа тып пра сум ны бе ла рус кі кі не ма то граф. Ся род не та кіх, 

як усе, ака за лі ся «Ус ход ні ка лі дор» Ві на гра да ва, «Уся ка ра леў ская раць» 

Гут ко ві ча, «Ма гі ла льва» Ру бін чы ка, «Шу каль ні кі шчас ця» Корш-Саб лі на, 

«Го рад май строў» Быч ко ва, вер баль нае кі но арт-су пол кі «Бе ла рус кі клі мат» 

і ад ра зу два стварэння Анд рэя Ку дзі нен кі — «Ма сак ра» і пра ект «Хра на топ». 

Трэ цяй пад бор кай драй во вых бе ла рус кіх кар цін мы за вяр ша ем се рыю.

Ан тон КА ЛЯ ГА, кі на кры тык:

— Ка лі азна чэн не «драй во вы» 

ўжы ваць у яго са мым рас паў сю-

джа ным зна чэн ні — як «энер гіч-

ны», «за бо рыс ты», у рэш це рэшт, 

«угар ны», — ака жац ца, што ма ла 

якія бе ла рус кія філь мы ідэа льна 
пад яго па ды хо дзяць. Ні за са вец-
кі, ні за не за леж ны пе ры яд у нас 
не за ра дзі ла ся тра ды цыі эк шэн-
кі но, і з ві да воч ных пры чын не 
склаў ся культ ба е ві коў ка тэ го рыі 
«B», бо для та го, каб яны з'я ві лі-
ся, трэ ба спа чат ку на ла дзіць вы-

твор часць у ка тэ го рыі «А». Тым не 

менш у якас ці пры кла ду дак лад-

на га пры трым лі ван ня не га лос ных 

тра ды цый ліч ба ва га і VHS-трэ шу 

мож на на зваць ама тар скую мік-

ра фран шы зу «Тэр мі на тар». Гэ та 

double-feature з па ро дый на філь-

мы Джэй мса Кэ ме ра на, што ў ну-

ля выя ста лі куль та вы мі ў ту соў ках 

мін скіх сту дэн таў, а ця пер вар тыя 

на зы вац ца ад ным з га лоў ных бе-

ла рус кіх кі на ар тэ фак таў тых ча-

соў.

Аў тар «Тэр мі на та раў» Ілья Баж-

ко — сён ня не за леж ны да ку мен та-

ліст — ус па мі нае пра свае ран нія 

філь мы з не ах во тай і на ват ві да-

воч най па гар дай. Ён ка жа, што кі но 

атры ма ла ся прос та та му, што яму, 

17-га до ва му бал бе су, у ру кі вы пад-

ко ва тра пі ла ка ме ра, а лю дзей, якім 

па да ба юц ца яго «Тэр мі на та ры», рэ-

жы сёр лі чыць гле да ча мі з не да стат-

ко ва раз ві тым па чуц цём гус ту. Але 

на са май спра ве тут паў стаў рэд кі 

для бе ла рус кай куль ту ры вы па дак, 

ка лі куль та вы твор за жыў асоб ным 

ад аў та ра жыц цём і па чаў на бы ваць 

улас ныя сэн сы. Са мі та го не ўсве-

дам ля ю чы, школь ні кі з мін скіх ус кра-

ін на ма ца лі па трэб ны ба ланс на іў най 

кус тар нас ці, па фас най бру таль нас-

ці і та го са ма га драй во ва га на по ру, 

які мі сла ві лі ся най леп шыя з гор шых 

га лі вуд скіх ба е ві коў 90-х. Да та го ж 

Баж ко ста віў вель мі вы на ход лі выя 

эк шэн-сцэ ны: фі наль ная бой ка двух 

тэр мі на та раў на дзі ця чай пля цоў цы 

ў «Tыrmenatrе 4» — без іро ніі адзін 

з са мых ша лё ных эпі зо даў бе ла рус-

ка га кі но XXІ ста год дзя, а на гад ваю, 

ён быў зня ты школь ні кам, які ледзь 

не ўпер шы ню ўзяў у ру кі ка ме ру.

Зноў жа па чыс тым на тхнен ні 

(або са праўд ным рэ жы сёр скім ню-

ху?) у ка ман ды Баж ко атры ма ла-

ся за ха ваць уні каль ны для бе ла-

рус ка га кі но га рад скі ланд шафт. 

Абод ва «Тэр мі на та ры» зды ма лі ся 

ў яшчэ не да бу да ва ным мік ра ра ё-

не Кун цаў шчы на, які ў аб' ек ты ве 

тан най ліч ба вай ка ме ры на быў 

зу сім ужо пост апа ка ліп тыч ныя 

аб ры сы. У прын цы пе, су ты кац ца 

з су час ны мі бе ла рус кі мі кі не ма-

та гра фіс та мі, якія раз горт ва юць 

дзе ян не філь маў не на ты по вых 

цэнт раль ных га рад скіх ла ка цы ях, 

а ў спаль ных ра ё нах, да во дзіц ца 

не час та, а Баж ко, зноў жа па ня-

ве дан ні, зра біў уні каль ны зле пак 

мес ца ў ча се.

На ват ка лі не ўліч ваць шмат лі-

кія аф лайн-пра гля ды ў ну ля выя, 

трэш-ба е ві кі Баж ко апы нуц ца ў 

лі ку са мых па пу ляр ных не за леж-

ных бе ла рус кіх філь маў — толь кі 

ў ад на го «Тэр мі на та ра 5» на бя-

рэц ца больш за сто ты сяч пра-

гля даў на YouTube.

Пад рых та ва ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Вік тар АСЛЮК, рэ жы сёр:

— І для свай го ча су, і ў 

ас пек це гіс то рыі кі но не звы-

чай ны мі з'яў ля юц ца філь мы 

Вік та ра Да шу ка кан ца 1970 — 

па чат ку 1980-х — тое, што ён 

ра зам з Але сем Ада мо ві чам 

рас па вя дае ў цык ле «Я з вог-

нен най вёс кі», само па са бе 

вы дат ны да ку мент, і най вя-

до мей шая се рыя рэ жы сё ра 

«У вай ны не жа но чае аб ліч ча» 

па вод ле сцэ на рыя Свят ла ны 

Алек сі е віч.

У апош няй Да шук стаў на-

ва та рам праз спе цы фіч нае 

вы ка ры стан не хро ні кі: звы-

чай на ў да ку мен таль ным кі-

но яна вы сту пае быц цам бы 

са мой рэ аль нас цю, а ён узяў 

хро ні ку і по бач са звы чай ны мі 

сінхронамі, тым, што на зы ва-

ец ца «га ло вы, якія га во раць», 

зра біў яе зна кам ірэ аль нас ці: 

яна моц на рас цяг ну тая, і ў гэ-

тай «раз дру коў цы» не толь кі 

мож на раз гле дзець дэ та лі, тут 

сам час ідзе па-ін ша му, ві зуа-

ль на кі но ста но віц ца вель мі кі-

не ма та гра фіч ным да ку мен там. 

Пры ёмы Да шу ка ад зна чаў Мі-

ха іл Ям поль скі, адзін з са мых 

вы дат ных аў та раў пра кі но — 

та ды яны са праў ды бы лі аб са-

лют на но вы мі і ра бі лі кар ці ны 

рэ жы сё ра аван гар дам.

Да шук пра ца ваў як тон кі 

псі хо лаг, за да ваў дак лад ныя 

пы тан ні і рас кры ваў лю дзей — 

нель га бы ло тры га дзі ны га ва-

рыць і по тым вы бі раць най леп-

шае, трэ ба, каб на стуж ку ўсё 

па трэб нае бы ло ска за на не па-

рыў на, што вымагала вя лі кай 

псі ха ла гіч най плас ты кі і ўмен ня 

пра ца ваць з людзь мі.

По тым рэ жы сёр доў га ман-

ці ра ваў і шу каў на леж ны рытм, 

але ла пі дар нае, дак лад нае ра-

шэн не ад па чат ку не да зва ля ла 

тра піць у фільм не ча му вы пад-

ко ва му, а хро ні ка тут ста на ві-

ла ся быц цам ві зу а лі за ва ны мі 

ўспа мі на мі жан чын, якія прад-

стаў ля лі свае апо ве ды, — зда-

ва ла ся б, усё тра ды цый на, але 

та кая фор ма ака за ла ся ідэа-

льнай для па ка зу жу дас ці вай-

ны, ві зу аль ныя фін ціф люш кі 

на штам па ва ных філь маў пра 

вай ну ў па раў на нні з гэ тым ма-

тэ ры я лам вы гля да юць фаль-

шы вы мі.

Да рэ чы, ка лі га ва-

рыць пра аван гард насць у 

сур'ёзным даку мен таль ным 

кі но, а эксперы мен таў, між ін-

шым, ха па ла, вар та зга даць 

і фільм «Ві цеб ская спра ва» 

1989—1991 года — ён вы гля-

дае тра ды цый най кар ці най з 

дык тар скім тэкс там аў та ра, 

але ме на ві та тут Да шук да во-

дзіць свой пры ём пра цы з хро-

ні кай і фотаздымкамі да мак сі-

маль на га ўзроў ню. Гэ та ці ка ва 

зроб ле на плас тыч на — мож-

на ад клю чыць гук і ўба чыць, 

на прык лад, як ка ме ра доў га 

шу кае і зна хо дзіць ша лё ны 

по зірк за бой цы Мі ха се ві ча, як 

вы хап ле ным стоп-кад рам па-

шы ра ец ца пра сто ра філь ма. 

«Ві цеб ская спра ва» ў свой час 

бы ла не да ацэ не на, за тое цыкл 

«У вай ны не жа но чае аб ліч ча», 

ду маю, быў для Вік та ра Да шу-

ка зор ным ча сам.

«КРАЙ ТУЖ ЛІ ВЫХ 
ПЕ СЕНЬ» 

(«Бел ві дэа цэнтр», 1998)
Ан та ні на КАР ПІ ЛА ВА, кі на знаў ца:

— Філь му амаль чвэрць ста год дзя, і ўжо сён ня бач-

на, на коль кі яго рэ жы сёр быў муд ры ў сваім прагнозе. 

«Край туж лі вых пе сень» уяў ляе са бой да сле да ван не 

бе ла рус ка га мен та лі тэ ту, псі ха ла гіч ны парт рэт эт на су 

ў яго са цы яль ным кан тэкс це.

Праз хро ні ку 1930-х га доў, а пра ца з хро ні кай тут 

прос та ма гут ная, кар ці на па каз вае Па лес се — рэжы-

сёр ства рае свое асаб лі вую му зыч на-плас тыч ную 

кам па зі цыю, аб са лют на ў рус ле ран ня га Аслю ка і яго 

эск пе ры мен таў, дзе па сут нас ці ня ма ні вод на га сло ва, 

толь кі вер шы Ян кі Ку па лы з яго зна ка мі ты мі рад ка мі 

«Ад пра дзе даў спа кон вя коў мне за ста ла ся спад чы на» 

ў якас ці рэ фрэ на. І вось у по бы це і жыц ці Па лес ся не-

дзе на мя жы з Бран шчы най, у тым, як зман ці ра ва ны 

ма тэ ры ял, у над звы чай ным му зы каль ным ра дзе, што 

яго су пра ва джае, за ка дзі ра ва ны воб раз на ро да.

У кар ці ну, што прад стаў ляе аў тар скі роз дум пра бе-

ла рус кі лёс, Вік тар Аслюк за кла дае не ка то рыя змроч-

насць і сму так, на са мрэч улас ці выя на ша му мен та-

лі тэ ту. Я ўспа мі наю, як па да ро зе не ідуць, а прос та 

цяг нуц ца ся ля не з ха ту ля мі, быц цам на кі роў ва юц ца ў 

ні ку ды — мі ма во лі ўспа мі на юц ца зноў жа ку па лаў скія 

рад кі «А хто там ідзе ў агром ніс тай та кой гра ма дзе?». 

На са мрэч тут не ўсё так сум на: у цу доў ным ві дэа ра дзе 

ёсць ма ла цьба, це раб лен не льну, бе ла рус кія аб ра-

ды, я пом ню, коль кі тут сме ха, іг ры шчаў, ка ра го даў. 

Але тым не менш фільм за па дае ў ду шу і ўра за ец ца 

ў па мяць шчым лі вай ін та на цы яй — інтанацыяй да-

след чы ка, які гля дзіць на прад мет не з абы яка вас цю 

на ву коў ца, а з тры во гай на зі раль ні ка.

За кад рам гу чаць на род ныя пес ні ў вы ка нан ні Тац-

ця ны Мар хель, яны ў сваю чар гу на сы ча юц ца пе ра-

зво нам, а гэ та рэд кі вы па дак, ка лі гу ка вы кам па нент 

у Вік та ра Аслю ка іг рае та кую вя ліз ную ро лю — по тым 

рэ жы сёр ад мо віц ца ад аў тар скай му зы кі і пя рой дзе 

да моў най і шу ма вой пар ты ту ры.

На рэш це, чым ад роз ні ва ец ца кі но рэ жы сё ра і 

«Край туж лі вых пе сень» у пры ват нас ці, дык эк зіс-

тэн цы яль ным ра зу мен нем маў чан ня: Вік тар Аслюк 

не ўмеш ва ец ца ў скла да ную па бу до ву ві зу аль на-гу ка-

вой кам па зі цыі, не рас стаў ляе ак цэн ты «указующим 

перс том», не пры му шае гле да ча спы няц ца на кан-

крэт ных мо ман тах.

На ме ча ная ў стуж цы тэ ма над звы чай да рэ чная ў 

сён няш ні час, а наз ва, што ад сы лае да ры саў бе ла-

рус кай мен таль нас ці, уво гу ле ак ту аль ная як ні ко лі, 

але ця пер я б па ста ві ла ў ёй пы таль нік.

«АПОШ НІ ХЛЕБ» БА РЫ СА СЦЯ ПА НА ВА 
(«Бе ла русь фільм», 1963)

«TЫRMENATR 4» І «ТЭР МІ НА ТАР 5: СМЕРЦЬ ГА ЛІ ВУ ДА» ІЛЬІ БАЖ КО 
(ама тар ская сту дыя Kefіr-Profіt, 2004—2005)

«У ВАЙ НЫ НЕ ЖА НО ЧАЕ АБ ЛІЧ ЧА» ВІК ТА РА ДА ШУ КА 
(студыя «Летапіс», 1981—1984)
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