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«На «Ліс та па дзе» я пры сут ні чаю трэ-
ці раз, але та кую вя лі кую ўзна га ро ду 
атрым лі ваю ўпер шы ню. У Мін ску я быў 
дзе сяць га доў та му, але па знаю ву лі цы, 
скры жа ван ні, пло шчы, і, без умоў на, ён 
па пры га жэў, стаў цу доў ным, еў ра пей-
скім го ра дам».

Мож на мер ка ваць, што фес ты валь 
пры ня се вы со кі ўзро вень за да валь нен-
ня: так, як пры го жа, на дроб ныя ас кеп кі, 
раз бі ла ся аб шта тыў кі на ка ме ры спе-
цы яль на пад рых та ва ная для цы ры мо ніі 
та лер ка. Го нар здзейс ніць тра ды цый ны 
акт, які сім ва лі зуе ад крыц цё Мінск ага 
між на род на га кі на фес ты ва лю «Ліс та-
пад», на гэ ты раз XXІІ, быў пра да стаў-
ле ны ды рэк та ру кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм» Іга ру Порш не ву.

Фільм ад крыц ця — «Да лі на лю бо ві» 
Гі ё ма Нік лу — быў па ка за ны тут жа, у 
Па ла цы Рэс пуб лі кі.

Свя та па ча ло ся.
Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 

katsyalovich@zviazda.by

ВЯ ЛІ КАЯ 
ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 

АД КРЫЦ ЦЯ

ПРА ФІЛЬМ
— Га лоў ная мо ва, якую ра зу ме-

юць усе, — мо ва ка хан ня. Я ду маю, 
нас аб' яд нае кі но, і кож ны па знае 
ся бе — сваю шчас лі вую ці, мо жа 
быць, ня шчас ную гіс то рыю ка хан-
ня. Мы ўсе ад ноль ка ва шчас лі выя і 
ў ад ноль ка вай сту пе ні ня шчас ныя. 
Тое, што мо жа нас ура та ваць у гэ тым 
жыц ці, — гэ та мас тац тва.

Ча му «Да куч лі выя рыт мы»? Сло-
ва «рытм» па-фран цуз ску мае не-
каль кі зна чэн няў. Так, ёсць му зыч ны 
рытм, та му што ге ра і ня — му зы кант. 
Так са ма рытм пра цы пра ра ба, та-
му што гэ та га лоў ны ге рой. І рытм 
біц ця сэр ца — гэ та ка хан не. Да куч-
лі вы — па-фран цуз ску на стой лі вы, 
але не дзе ба лю чы, та му што ге ра і-
ня — ра ні мая іс то та.

Я не вы пад ко ва зра бі ла га лоў ным 
пер са на жам дзяў чы ну-ві я лан чэ ліст-
ку. Яна заў сё ды імк нец ца да аб са лю-
ту — як му зы кант, як ар тыст, яна не 
пры мае фаль шу, ме на ві та та му не 
мо жа зра зу мець, ча му яе муж чы на ў 
іх ад но сі нах не імк нец ца ўдас ка наль-
вац ца. Яна ду мае, што ў ка хан ні, як і 
ў му зы цы, не да пу шчаль ны фальш. 
А ў жыц ці не так. Не вы пад ко ва на-
стаў нік му зы кі Ула дзі мір яе пы та ец-
ца: «Чым жа ты зай ма ла ся ўсе гэ-
тыя га ды?» — «Я ка ха ла». — «Ну 
і што?» — «А больш я не ка ха ная». 
Ён імк нец ца да ка заць, што му зы-
ка здоль ная вяр нуць яе да жыц ця. 
Мне зда ец ца, што праз му зы ку, праз 
мас тац тва мож на знай сці но вы сэнс 
па ку там. Яна па кі ну ла му зы ку дзе-
ля ка хан ня да муж чы ны, і ме на ві та 
дзя ку ю чы гэ та му ка хан ню зноў хо ча 
за няц ца му зы кай. У вы ні ку Мар го 
пры хо дзіць да та го, што лепш па ру-
шыць гэ тае ка хан не, чым змі рыц ца з 
тым, якую фор му яно на бы ло ця пер. 
У ма ёй ге ра і ні, як у Эмы Ба ва ры, 
бы ло ўсё, каб быць шчас лі вай, але 
яна імк ну ла ся да аб са лю ту. Вель мі 
час та, ка лі я са джу ся ў Па ры жы ў 
так сі, мне кі роў цы ка жуць: «Зна ё мы 
твар. Як вас за вуць?». Я заў сё ды 
ад каз ваю: «Эма Ба ва ры...»

ПРА КА ХАН НЕ
— На па чат ку ма ёй аў тар скай 

кар' е ры ў кі но ў якас ці рэ жы сё ра быў 
фільм «По пел і кроў». Паз ней мне 
за ха це ла ся рас ка заць пра ка хан не, 
але не ў яго па чат ку, а ў кан цы. Та му 
што мне зда ец ца, што ка лі гіс то рыя 
ка хан ня толь кі па чы на ец ца, мы сля-
пыя ў ап'я нен ні жарс цю. А во чы ў нас 
ад кры ва юц ца, ка лі гіс то рыя ка хан-
ня пры хо дзіць да за вяр шэн ня, шмат 
што ста но віц ца зра зу ме ла. Ка лі я 
па ча ла шмат чы таць у 14-15 га доў, 
то га лоў ная тэ ма, якая мя не ці ка ві-
ла ў кні гах, — ка хан не. Я пра чы та ла 
амаль усё з рус кай про зы, мне та ды 
зда ва ла ся, што толь кі рус кія мо гуць 
рас па вя даць пра не раз дзе ле нае ка-
хан не. Я заў сё ды ад да ва ла пе ра ва-
гу «Ган не Ка рэ ні най» пе рад «Ма дам 
Ба ва ры».

Га лоў нае — як ка заць пра ка хан-
не. Та му што ў ка хан ні ёсць мес ца 
цу ду, а пра цу ды га ва рыць ро зу мам 
нель га. Я ад даю пе ра ва гу раз мо вам 
не пра тое, як па чы на ец ца ка хан не, а 
пра тое, чым яно за кан чва ец ца. Для 
мя не ка хан не — гэ та ба раць ба. Для 
мя не са мае га лоў нае — здоль насць 
ка хаць. З не ка то рай не цярп лі вас цю, 
з па мыл ка мі, якія мы ро бім, — усё 
гэ та ка хан не. У фран цуз скім кі но 
заў сё ды ёсць мес ца ка хан ню, заў-
сё ды ёсць мес ца жан чы не. Та му ў 
фран цуз скім кі не ма то гра фе на шмат 
больш ро ляў для жан чын у па раў нан-
ні з аме ры кан скім.

Гэ тая гіс то рыя вы ду ма ная. Я там 
ёсць ва ўсіх пер са на жах па кры се. 
І ў жан чы не, і ў муж чы ну. І на ват у 
на стаў ні ку му зы кі.

Га лоў ная ге ра і ня ка хае, але яна 
за ка ха ная ў сваё ка хан не і не мо-
жа па га дзіц ца, што яно ады хо дзіць. 
Яно не тое, што бы ло на па чат ку. 
На рэш це яна ра зу мее, што ка хан не 
за кан чва ец ца па яе ві не, та му што 
яна больш лю бі ла сваё па чуц цё, чым 
прад мет сва ёй страс ці.

Я лі чу, што па доб ныя жан чы ны 
спаль ва юць сваё жыц цё дзе ля ка-
хан ня да ка хан ня. Ім час та не ха-

пае муд рас ці, фі ла со фіі, стра тэ гіі, 
каб су праць ста яць рэ аль нас ці. Та му 
што адзі ныя пер са на жы ў лі та ра ту-
ры, якія жы вуць ка хан нем і ад яго 
ж гі нуць, — гэ та Ра мэа і Джуль е-
та. Ме на ві та та му я люб лю «Яў ге на 
Ане гі на», та му што, ка лі вы ака за-
лі ся ў жыц ці по бач з ка хан нем, вы 
мо жа це ўжо лі чыць, што жыц цё ўда-
ло ся. Я па мя таю эпі зод, ка лі Врон-
ска му па ве дам ля юць пра смерць 
Ган ны Ка рэ ні най, ка жуць, што яна 
скон чы ла жыц цё са ма губ ствам, а ён 
ся дзіць у гэ ты час у цяг ні ку, у цяп ле, 
у яго ба ляць зу бы — ме на ві та гэ тым 
ён за ня ты, а не тра ге ды яй. Яшчэ ў 
ма ла до сці я зра зу ме ла, што пры-
чын, ча му мы ўлюб ля ем ся ў та го ці 
ін ша га ча ла ве ка, ня ма, прос та так 
зда ра ец ца.

ПРА ТВОР ЦАЎ
— На пэў на, са мы вя лі кі ўплыў 

вя лі кіх рэ жы сё раў, з які мі да вя ло-
ся пра ца ваць, — гэ та іх эн ту зі язм, 
іх энер гія, якая мне пе ра да ва ла ся. 
Ве да е це, кож ны з іх ва ло даў уні каль-
ным сты лем, кож ны зна хо дзіў свае 
дэ та лі ў гіс то ры ях, якія рас каз ваў, 
у кож на га з іх быў асаб лі вы по гляд 
на свет і на кі но. Але ўсіх аб' яд ноў-
вае страсць, тое жа дан не пра ца ваць, 
якое яны пра яў ля лі. Я заў сё ды ду-
ма ла, што быць акт ры сай і рэ жы сё-
рам — вя лі кі дар. Гэ та тая Бос кая 
лас ка, якая на нас сы хо дзіць, і мож на 
на та ляц ца кож ным ім гнен нем гэ тай 
лас кі.

Мне вель мі спа да ба ла ся пі саць 
сцэ на рыі, та му што я па на ту ры 
вель мі са мот ны ча ла век, я не люб-
лю свец кае жыц цё, у мя не не вель мі 

шмат сяб роў, і ка лі я са сва ім сшыт-
кам, са сва і мі пер са на жа мі за ста ю ся 
сам-на сам, гэ та так, ні бы та я прый-
шла на спат кан не. Ка лі я скон чы ла 
пер шую вер сію сцэ на рыя, па ка за-
ла яго ад на му ча ла ве ку, то па чу ла: 
«Гэ та ней кая бес сэн соў ная гіс то рыя, 
яна ж за ка ха ла ся ў крэ ты на». Та ды я 
пе ра ра бі ла сцэ на рый і пе ра пра ца ва-
ла ро лю муж чы ны. Што мне асаб лі ва 
спа да ба ла ся ў гэ тай пра цы: мож на 
раз ва жаць і на ват спра чац ца, сва-
рыц ца на конт лю дзей, якіх на огул не 
іс нуе. Мне вель мі па да ба ец ца, што 
пас ля пра гля ду філь ма ці спек так-
ля ў тэ ат ры мож на гэ так са ма жы ва 
спра чац ца, як пас ля пра гля ду фут-
боль на га мат ча.

Я ні ко лі не ўме ла ганд ля ваць ды-
ва на мі. Ка лі апы ну ла ся на пе ра мо вах 
з ба га ты мі людзь мі, то на пы тан не, 
для якой уз рос та вай ка тэ го рыі гэ тая 
гіс то рыя, у мя не не бы ло ад ка зу, ад-
па вед на, ня ма ар гу мен таў, каб пе-
ра ка наць, на вош та гэ та па трэб на. 
Я заў сё ды раб лю кар ці ны з вель мі 
ма лень кім бюд жэ там, і я за ўва жы ла, 
што на ка ман ду, на ак цё раў і тэх ніч-
ную гру пу гэ та ўплы вае та кім чы нам, 
што кож ны ста ра ец ца як ма га больш 
дас ка на ла зра біць сваю пра цу.

ПРА АК ЦЁ РАЎ
— Я не ве даю, для ка го з ак цё раў 

пі шу ро лі. А по тым рап там ні бы та 
ма лан ка раз ры ва ец ца, і я ра зу мею: 
гэ та той вы бар. Ка лі я скон чы ла сцэ-
нарый, то ўсё ду ма ла: ня ма ро лі для 
Жэ ра ра Дэ па рдзьё, і ён сам, ка лі 
пра чы таў, па га дзіў ся з гэ тым. По тым 
я зра зу ме ла: вось жа свя тар, яго за-
вуць Віль дзьё — як Дэ па рдзьё.

Скла да насць су мес най пра цы 
бы ла ў тым, што ка ман да ін тэр на-
цы я наль ная, зды ма лі па тэх ніч ных 
пры чы нах у Пар ту га ліі, дзе не га во-
раць на ма ёй мо ве, мне пры хо дзі-
ла ся раз маў ляць па-анг лій ску. Але 
я за ўва жы ла ад ну рэч: усе ак цё ры 
ад ноль ка выя — япон скія, рус кія, 
фран цуз скія... Ка лі ты ка жаш: «Ма-
тор!» — па чы на ец ца дзе ян не, ад чу-
ва ец ца страсць, ад рэ на лін.

Ад ной чы я пра ца ва ла з рэ жы сё-
рам, які га ва рыў толь кі па-кі тай ску, 
але я дзіў ным чы нам зра зу ме ла 
ўсё, што ён ад мя не ха цеў. У той 
жа час я пра ца ва ла з Ан та ні ё ні, які 
да та го мо ман ту быў ужо вель мі 
хво ры, не мог га ва рыць, але мы 
так са ма ад но ад на го ра зу ме лі. Ак-
цё ры — гэ та свай го ро ду са ба кі. 
Яны дзей ні ча юць па ад чу ван ні. Ма-
ла бюд жэт ныя здым кі — заў сё ды 
скла да ная пра ца, але тое, дзе ля 
ча го вар та пра ца ваць. На са мрэч 
ней кія зда рэн ні на пля цоў цы мо-
гуць ака зац ца на ка рысць філь му. 
Та му што, ка лі вы на пля цоў цы, то 
ўсё, што ад бы ва ец ца, трэ ба ўспры-
маць як да ру нак Бо жы і вы ка рыс-
тоў ваць. Ні ў якім вы пад ку не трэ ба 
іс ці на су пе рак аб ста ві нам. Нех та 
ска заў: свет на ле жыць та му, хто 
ўмее з гэ тым све там пра ца ваць. 
Гэ так жа і ў кі но.

Для мя не кож ны но вы фільм — 
неш та асаб лі вае, як ма лень кае 
ства рэн не Су све ту тут і ця пер. Мне 
зда ец ца, як толь кі ак цёр па га джа ец-
ца на ро лю, ра ду ец ца, што ўва саб-
ляе гэ та га пер са на жа, — у гэ ты ж 
мо мант ге рой яму па чы нае цал кам 
на ле жыць. На са мрэч на мес цы кож-
на га з ак цё раў мог бы апы нуц ца ін-
шы, больш вя до мы. Але толь кі той, 
хто па лю біў свай го ге роя, мо жа яго 
ўва со біць най леп шым чы нам.

ПРА ІДЭА ЛЫ
— Ідэа льны муж чы на для мя не — 

той, які ка хае і яко га ка ха юць. Ка хан-
не — вось мой ідэ ал.

Тое га лоў нае, што змог пе ра даць 
мне баць ка, — не за леж насць, сва-
бо да ду мак, што я за хоў ваю да гэ-
туль.

Для мя не ідэа льны фільм — той, 
які дае пра гу жыць да лей. На ват ка лі 
вы пры хо дзі це ў кі на тэ атр і гля дзі це 
неш та тра гіч нае ці дра ма тыч нае, а 
сы хо дзі це з ад чу ван нем та го, што 
хо ча це да лей жыць, — зна чыць, гэ-
та той фільм. Вік тор Гю го ў ад ной 
са сва іх па эм пі ша: «Жы ве той, хто 
зма га ец ца».

За пі са ла Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
tsimoshyk@zviazda.by
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ІМК НЕН НЕ ДА АБ СА ЛЮ ТУ
Фа ні АР ДАН: фан тас тыч на пры го жая і не ве ра год на шчы рая

Плынь аба яль нас ці... Фран цуз ская жан чы на, для мно гіх 
бе ла рус кіх ама та раў кі но яна ста ла сім ва лам ка хан ня, 
за якое мож на ад даць усё. Фа ні Ар дан аса біс та ў Мін ску 
прад ста ві ла свой фільм «Да куч лі выя рыт мы», 
над якім пра ца ва ла як аў тар сцэ на рыя і рэ жы сёр. 
Але са мім пры ез дам ства ры ла для нас маг чы масць атры маць 
аса ло ду яшчэ і ад зно сін: гле да чы маг лі вы ка заць свае дум кі, 
за даць пы тан ні. Яна ад каз ва ла са страс цю ча ла ве ка, 
які лю біць кі но і хо ча, каб яго як ма га лепш зра зу ме лі. 
Мы зна ё мім на шых чы та чоў з най больш ці ка вы мі ад ка за мі 
на пы тан ні гле да чоў і жур на ліс таў: «зор ка» су свет на га эк ра на 
рас каз ва ла пра фільм, але ад на ча со ва пра ся бе.
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У Дзе ла вым і куль тур ным 
комп лек се Па соль ства 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у Ра сій скай Фе дэ ра цыі ві та лі 
на ша га зем ля ка — вя до ма га 
рус ка га і бе ла рус ка га 
пра за іка Але ся КА ЖА ДУ БА. 
І хоць ён даў но жы ве 
ў Маск ве, сва ім мас тац кім 
та лен там слу жыць 
і Бе ла ру сі, род най 
ган ца віц кай ста рон цы, 
дзе зра біў пер шыя свае 
кро кі па жыц ці. А гэ тым 
ліс та па даў скім днём 
маск ві чы са бра лі ся на 
прэ зен та цыю но вай кні гі 
Але ся Ка жа ду ба — «Вы па дак 
на Ні кіц кай», якая па ба чы ла 
свет у вы да вец тве 
«У Никитских во рот».

Як пра за ік, лі та ра тар, які ўнік ае 
ў сут насць ча ла ве чых ста сун каў з 
на ва коль ным све там, як тон кі мас-
так сло ва і раз важ лі вы псі хо лаг, 
член пісь мен ніц кіх са юзаў Ра сіі і 
Бе ла ру сі Алесь Ка жа дуб ад зна ча-
ны лі та ра тур ны мі прэ мі я мі Мі ха і ла 

Шо ла ха ва, Іва на Бу ні на, прэ мі яй 
Ан то на Дэль ві га «За вер насць Сло-
ву і Ай чы не». А яшчэ на Бе ла ру сі 
доб ра ве да юць унё сак зем ля ка ў 
пра па ган ду бе ла рус кай лі та ра ту ры 
са ста ро нак «Литературной га зе-
ты». Га зе та ў га зе це «Лад», якую 
вы пус каў у «ЛГ» Алесь Ка жа дуб, 
для мно гіх ста ла твор чым мос там з 
Бе ла ру сі ў шы ро кі свет, най перш — 
у Ра сіі і тых кра і нах, дзе ша ну юць і 
ве да юць рус кую мо ву.

На прэ зен та цыі ў бе ла рус кім па-
соль стве пра твор часць Але ся Ка жа-
ду ба шмат доб рых слоў ска за лі пісь-
мен ні кі і жур на ліс ты Вік тар Про нін, 
Іван Са бі ла, Лю боў Тур бі на, Мі ха іл 
Па поў, Юрый Ба ра наў, Сяр гей Каз-
на чэ еў, Пётр Ла дон шчы каў, Анд рэй 
Ва ран цоў, Пётр Ка лі цін і ін шыя сяб ры 
і ўваж лі выя чы та чы тво раў на ша га 
зям ля ка.

На га да ем, што ў апош нія га ды 
дзве кні гі Але ся Ка жа ду ба — «Элік-
сір жыц ця» і «Русь і Літ ва»— па ба чы-
лі свет у Мін ску, у Вы да вец кім до ме 
«Звяз да».

Сяр гей ШЫЧ КО.

У Маск ве пра хо дзіць VІІІ Фо рум еў ра пей скіх і азі яц кіх ме-
дыя (ФЕ АМ-2015) пад наз вай «Устой лі вае парт нёр ства ў 
не ста біль ным све це». Удзел у аў та ры тэт ным пра фе сій ным 
сім по зі у ме, які па тра ды цыі ар га ні зоў вае між на род нае 
ін фар ма цый нае агенц тва «Россия сегодня», пры ма юць і 
кі раў ні кі бе ла рус кіх мас ме дыя.

На фо ру ме аб мяр коў ва юц ца пы тан ні вы клі каў і ры зык у еў ра зій-
скай ін фар ма цый най пра сто ры. Ся род тэм для аб мер ка ван ня су поль-
нас цю з мно гіх пост са вец кіх кра ін — зме ны па лі тыч най і эка на міч най 
кан фі гу ра цый Еў ра зіі і ад люст ра ван не гэ тых пра цэ саў у СМІ, ін фар-
ма цый ны эк стрэ мізм, уплы вы знеш не рэ гі я наль ных гуль цоў на ін фар-
ма цый ную пра сто ру Еў ра зіі, ме ры па за бес пя чэн ні ін фар ма цый най 
бяс пе кі, СМІ як ін стру мент дыя ло гу на пост са вец кай пра сто ры.

Ся род удзель ні каў, гас цей фо ру му — га лоў ны рэ дак тар сай та 
«РИА Новости Украина» Кі рыл Вы шын скі, шэф-рэ дак тар га зе ты 
«Ка зах стан ская пра вда» Са біт Мал ды ба еў, ге не раль ны ды рэк тар 
Цэнт ра па лі тыч най кан' юнк ту ры (Ра сія) Сяр гей Мі хе еў, на мес нік 
га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Известия» Ба рыс Мя жу еў, ды рэк тар 
на цы я наль на га ін фар ма цый на га агенц тва «Ка бар» (Кыр гыз стан) 
Ку бан Та бал дзі еў.

Кас тусь ХА ДЫ КА,
г. Маск ва, Ра сій ская Фе дэ ра цыя.
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ДЗВЕ СТА ЛІ ЦЫ — 
У СЭР ЦЫ

Ме дый нае су пра цоў ніц тваМе дый нае су пра цоў ніц тва  ��

УСТОЙ ЛІ ВАСЦЬ 
У НЯ ЎСТОЙ ЛІ ВЫМ 
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