
ПРЫ ЕМ НЫ ЛІК БЕЗ
У пэў ным сэн се філь мы «УНОВИС» і «Вя лі кае па да рож жа кня зя Мі ка лая Хрыс-

та фо ра Ра дзі ві ла Сі рот кі», зроб ле ныя ў тэ ле ві зій ным фар ма це і за клі ка ныя да-

ваць гле да чам но выя ве ды, ста лі най леп шым кі на пра дук там «Ле та пі са» за мі ну-

лы се зон. Бо цал-

кам ад па вя да юць 

сва ёй ка тэ го рыі і 

сва ім функ цы ям. 

Ка лі на аў тар скай 

да ку мен та ліс ты-

цы, на за вём гэ та 

так, ві да воч на, 

ад люст роў ва ец ца 

аб ме жа ва насць у 

ча се (маг чы ма, не 

толь кі ў ча се), то 

больш зра зу ме лыя 

ка но ны тэ ле ві зій-

ных да след чыц кіх 

пра ек таў да зва ля-

юць ім трап ляць у яб лы чак без асаб лі вых прэ тэн зій на вы со кае мас тац тва.

Пер шы з на зва ных пра ек таў, зня ты Яў ге нам Сяць ко, ві зу а лі за ваў Ві цебск 

1920-х, ка лі сю ды пры ехаў Ка зі мір Ма ле віч і ства рыў су пол ку сцвяр джаль ні каў 

но ва га мас тац тва УНОВИС. Улас на тую су пол ку, з якой па чы наў ся су прэ ма тызм 

і ўплыў Ма ле ві ча на су свет нае мас тац тва. З ак цё ра мі, ка мен та ры я мі мас тацт ва-

знаў цаў, на вед ван нем му зе яў і га ле рэй фільм пра са чыў за па дзея мі ста га до вай 

даў ні ны і сцвер дзіў, што Ві цебск з'яў ля ец ца ра дзі май су прэ ма тыз му.

У філь ме «Вя лі кае па да рож жа кня зя Мі ка лая Хрыс та фо ра Ра дзі ві ла Сі рот-

кі» Юрыя Ці ма фе е ва мож на ўба чыць у звы чай ным жыц ці не са мае да ступ нае 

ві до ві шча — ад крыц цё граб ніц з ра дзі ві лаў скай крып ты кас цё ла Бо жа га це ла ў 

Ня сві жы. Уні каль ная для Бе ла ру сі тра ды цыя па ха ван ня па ча ла ся ў ХVІ ста год-

дзі з да зво лу Па пы Рым ска га, яко га па пра сіў Мі ка лай Ра дзі віл Сі рот ка. Князь 

здзейс ніў па лом ніц тва ў Егі пет, ванд ра ваў па Еў ро пе і пры вёз на бе ла рус кую 

зям лю неш та но вень кае, што ўжо ў на шым ста год дзі ха вае шмат па та ем на га і 

пры ваб на га.

Зды мач ная гру па прай шла па сля дах кня зе вай ванд роў кі і па ка за ла граб ні-

цу — у ёй зна хо дзіц-

ца 72 сар ка фа гі — 

ва ўсёй паў на це, ад 

ХVІ ста год дзя да 

су час ных да сле да-

ван няў.

Па ка заль на, што 

два філь мы па 52 хві-

лі ны (са мы вя лі кі для 

да ку мен та ліс таў кі на-

сту дыі хро на мет раж) 

рас каз ва юць пра тую 

вы со кую куль ту ру, 

якая на ра джа ла ся 

на на шай тэ ры то рыі 

і якой нам сён ня ня-

рэд ка не ха пае.

«СВАЕ» ТЭ МЫ: «ПО ЛАЦ КІ ВАЛЬС»
Воль га Да шук, у сваю чар гу, знай шла вель мі сім па тыч на га ге роя — Ва сі-

ля Гра ноў ска га, што жы ве ў вёс цы на По лач чы не, іг рае на ба я не, пра во дзіць 

ма са выя ме ра пры ем ствы, скла дае пес ні і з'яў ля ец ца кі раў ні ком на род на га 

хо ру. Са ўндтрэ кам да філь ма «По лац кі вальс» ста ла ад на з кам па зі цый аў-

тар ства Ва сі ля, які сам яе з мяс цо вым ак цэн там і вы кон вае.

Кар ці на са бра ла сім па тыч ныя эпі зо ды і скан цэнт ра ва ла ся на твор чым 

жыц ці пра він цыі: Ва сіль у за па ле пе ра раб ляе чу жы тэкст, які му сіць стаць 

гім нам прад пры ем ства, пры хо дзіць да сва іх спя ва чак, што за вод зяць пес ні 

пад яго ба ян, флір туе з су сед кай, раз ва жае пра аса біс тае жыц цё, ра зам з 

хо рам едзе на вы ступ лен не.

Фільм, без прэ тэн зій на ней кую жыц цё вую праў ду ці кі на эфек ты, поў ны 

пра він цый най ча роў нас ці і не па тра ба валь нас ці свай го ге роя. На рэш це вёс ка 

на вя лі кім эк ра не не прос та не зні кае, але і жы ве поў ным твор чым жыц цём, 

дзе ёсць мес ца ся мей ным дра мам, «гаст ро лям», івэн там, кам па зі тар ству і 

пес ням.

Вод га ла сы бур ных дзён не ка лі шмат ты сяч ных бе ла рус кіх па се лі шчаў за-

хоў ва юц ца ў спе вах вя сё лых і дзёрз кіх ба бу лек і гу ках Ва сі лё ва ба я на. А сам 

Ва сіль — са праўд ны ге рой, поў ны не ча ка ных ру хаў, жар таў і вы ра заў тва ру.
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 Тым ча сам
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра цуе на Бер лі на ле

7 лю та га ў Бер лі не рас па чаў ся 69 Між на род ны бер лін скі кі на фес ты валь, адзін з най га лоў ней-

шых кі на фо ру маў све ту. Між на род нае жу ры, якое пры су джае «За ла то га мядз ве дзя» і «Ся рэб ра-

ных мядз ве дзяў» (не каль кі) сё ле та ўзна чаль вае фран цуз ская акт ры са Жуль ет Бі нош, вя до мая па 

ро лях у філь мах Кшыш та фа Кесь лёў ска га, Мі ха э ля Ха нэ ке, Аба са Кі а рас та мі, Клер Дэ ні, Аліўе 

Аса яса ды ін шых аў та раў.

У дні фес ты ва лю, з 7 да 14 лю та га, у Бер лі не ма юць ад быц ца прэм' е ры но вых філь маў Агнеш кі 

Хо ланд, Чжа на Ім оу, Фран суа Азо на, Фа ці ха Акі на, Дэ ні Ка тэ, Анд рэ Це шы нэ, якія ўдзель ні ча юць 

у асноў най кон курс най пра гра ме, што скла да ец ца з 23 філь маў.

Апроч асноў на га кон кур су фес ты валь па каз вае кон курс ныя сек цыі «Па на ра ма», «Фо рум», 

«Рэт ра спек ты ва» і ін шыя.

Па дзеі і пра гра ма Бер лі на ле ў пэў ным сэн се фар мі ру юць бу ду чыя ары ен ці ры су свет на га кі не ма-

то гра фа, но выя па зі цыі ў на цы я наль ных пра ка тах (у тым лі ку бе ла рус кім) і пе ра ва гі фес ты валь ных 

ад бор шчы каў.

За тым, што бу дзе ад бы вац ца і па каз вац ца на Бер лі на ле, «Звяз да» пра со чыць улас ны мі 

ва чы ма.

Кі на кро кіКі на кро кі ЧЫМ БА ГА ТЫ?
Новыя да ку мен таль ныя філь мы: пра што зды мае На цы я наль ная кі на сту дыя

«Бе ла русь фільм» па ка заў нам ство ра ныя за мі ну лы год 

да ку мен таль ныя кар ці ны, пры чым з ага вор кай: рэ жы сё ры, 

маў ляў, на рэш це зай ма лі ся «сва і мі» тэ ма мі. Ага вор ка важ ная, 

та му што да гэ туль сту дыя да ку мен таль на га кі но «Ле та піс» 

больш вы кон ва ла за ка зы, якія вель мі ўмоў на ўпіс ва лі ся ў 

кан тэкст мас тац тва, ін та рэс да яе пра дук ту імк лі ва па даў. 

Але вось, зда ец ца, кі ру нак вет ру змя ніў ся і на «Бе ла русь філь ме» 

з'я ві лі ся пры ваб ныя кар ці ны аб пра цы хут кай да па мо гі, 

шах цё рах і кі раў ні ку на род на га хо ру ў пра він цыі, пра УНОВИС 

і па ха валь ную тра ды цыю Ра дзі ві лаў. Па гам бург скім ра хун ку, 

ні чо га звыш на ту раль на га, а для «Ле та пі са» апош ніх га доў — 

доб рыя пе ра ме ны.

«СВАЕ» ТЭ МЫ: «ЛЕ БЕ ДЗІ»
Вя до мая да ку мен та ліст ка Га лі на Ада мо віч зра бі ла «са праўд ны» да ку мен таль ны фільм аб 

пра цы хут кай да па мо гі. Ён на зы ва ец ца «Ле бе дзі», ад па зыў но га, якім ка рыс та юц ца су пра цоў-

ні кі свет ла гор скай «хут кай», і 

па каз вае, што ў не ка то рых пра-

фе сій ася род дзе ў боль шас ці 

сва ёй не пры го жае, бруд нае і 

хво рае.

Рэ жы сёр пра вя ла са сва і мі 

ге ро я мі пэў ны час і за фік са ва-

ла, як тут пры ма юць зван кі, вы-

яз джа юць па вы клі ках і ў якіх 

да мах у вы ні ку аказ ва юц ца, 

па ка за ла гу мар ра бот ні каў, іх 

сва бод ныя хві лі ны і па во дзі ны 

па цы ен таў. «Упры го жы ла» су-

мнеў най пры ем нас ці кар цін ку 

рыт міч ны мі са ўндтрэ ка мі.

Ме на ві та над звы чай най 

фак ту рай, якая вы клі кае то агі-

ду, то смех, то жаль, то яшчэ 

бог ве дае што, кар ці на і каш-

тоў ная, бо асаб лі вай аў тар скай 

апра цоў кай яна не вы зна ча ец-

ца. З пунк ту гле джан ня ві зу а лу 

гэ та адзін з са мых ба га тых і, 

да рэ чы, сме лых да ку мен таль ных філь маў кі на сту дыі апош ня га ча су.

З ім ты ба чыш, якім бы вае жыц цё, у якіх умо вах жы вуць лю дзі і з якіх пры чын яны 

хво рыя — а хво рыя яны час та 

праз са міх ся бе. Не цэн зур ная 

лек сі ка, п'я ныя па цы ен ты, за-

пу шча ныя да мы і дрэн на за-

бяс пе ча ная хут кая, што му сіць 

вы ра тоў ваць лю дзей ад цяж ка-

га па хмел ля, — усё гэ та не дзе 

по бач, хоць за ўваж ным мо жа 

быць толь кі на кі на эк ра не.

Яшчэ ад ну цяж кую і, да рэ чы, не бяс печ ную 

пра цу, пра якую мы ма ла ве да ем, па каз вае Вік-

тар Аслюк, што са зды мач най гру пай па ехаў да 

шах цё раў на «Бе ла русь ка лій» і знай шоў ся род 

іх ге ро яў свай го філь ма «Шах цё ры» — баць ку і 

сы на, якія пра вод зяць пад зям лёй ледзь не боль-

шую част ку жыц ця.

Тут пра сто ру за ня ла цем ра пад зя мел ля, пры-

го жы пе ра ліў па ро ды і су час ны спо саб зда бы чы 

ка лію. Свое асаб лі вая эс тэ ты ка шы ро кіх пра ез-

даў — так, ця пер тут пе ра мя шча ец ца буй на га-

ба рыт ная тэх ні ка, а не шах цё ры з кір ка мі — пад 

ма на тон ныя гу кі ме ха ніз маў скла ла ся ў пэў ны 

цыкл вы твор час ці. Па куль гле да чу лі та раль на 

рас каз ва ец ца, як тут усё ад бы ва ец ца, мож на ад-

клю чыц ца ад сэн саў асоб ных эпі зо даў, бо рытм 

апа вя дан ня, цык ліч насць, туск лае асвят лен-

не ста но вяц ца свое асаб лі вай кі на фор май, што 

пе рад ае ме ха ні за ва насць пра цэ су і хо лад насць 

ма шы не рыі. Неш та па доб нае бы ло зроб ле на ў 

ка над скім філь ме Дэ ні Ка тэ «Гэ та ра дасць бы ла 

дас ка на лай».

Па куль гэ та ма шы не рыя па нуе над ча ла ве-

кам, пры хо дзіць ла гіч ны ў струк ту ры стуж кі ка нец 

пра цоў на га дня, ка лі шах цё ры мы юць ру кі пе рад 

сы хо дам, і мы ба чым, які мі кус тар ны мі спо са ба мі 

су пра цоў ні кі вы му ша ны пры ста соў вац ца да звы-

чай ных бы та вых рэ чаў. Тут па нуе ма шы не рыя, а

тыя, хто ў гэ тым пад зя мел лі, прос та вы кон ва юць 

функ цыі...

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«СВАЕ» ТЭ МЫ: «ШАХ ЦЁ РЫ»


