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Ра сій скі рэ жы сёр Ва дзім Аб дра шы таў 
зняў свой пер шы фільм 
«Спы ні це Па та па ва!» у 29 га доў 
як дып лом ную пра цу 
на рэ жы сёр скім фа куль тэ це УДІ Ка 
і праз не ка то ры час стаў плён на 
су пра цоў ні чаць са сцэ на рыс там, 
а за раз ужо і рэ жы сё рам, 
Аляк санд рам Мін да дзэ. 
Су мес на яны ства ры лі адзі нац цаць 
кар цін, што бы лі за пі са ны 
ў ак тыў рус ка га арт ха ус на га кі но. Сам 
Ва дзім Аб дра шы таў 
з гэ тым не згод ны. Як ака за ла ся 
пад час на шай раз мо вы 
(рэ жы сёр пры яз джаў у Мінск 
на кі на фес ты валь «Ліс та пад», 
каб стаць стар шы нёй жу ры асноў на га 
кон кур су іг ра во га кі но), 
гэ та не адзі нае мер ка ван не кры ты каў, 
з якім ён не згод ны.

— На мой по гляд, з пер са на жаў ва шых 
філь маў мож на вы лу чыць шэ раг сла бых 
муж чын. Па чы на ю чы з Па та па ва з ва шай 
дып лом най пра цы і Ве дзя не е ва ў «Па ва ро-
це». У ней кім сэн се ў гэ ты шэ раг упіс ва ец ца 
і Бя лоў з «Па ля ван ня на ліс». Ці так гэ та?

— Не зу сім. Па та паў — не сла бы муж чы на. 
Ён прос та зра зу меў, што ні чо га, акра мя фар-
маль най ла яль нас ці да гра мад ства і дзяр жа вы, 
ад яго не па тра бу ец ца, та му ён фар маль на 
ла яль ны, фар маль на пра цуе на за вод зе, фар-
маль на на вед вае шко лу сы на. Ён ге ні яль ны ў 
сва ёй плас тыч нас ці і здоль нас ці пры ста соў-
вац ца — гэ та не сла басць ха рак та ру, а спо саб 
жыц ця. Ве дзя не еў, на пэў на, і праў да сла бы. 
Але Бя лоў — ча ла век, на ад ва рот, моц ны, ён 
спра буе «пад вярс таць» пад ся бе ма ла до га 
хлоп ца і пра па на ваць та му спо саб іс на ван ня. 
І хоць Бя лоў цер піць ня ўда чу, я не мог бы на-
зваць яго сла бым. Вось ге рой «Маг ніт ных бур» 
Ва ле ра — са праў ды сла бы муж чы на, пры чым 
яго сла бас цю ка рыс та юц ца пэў ныя сі лы.

— Ве дзя не еў у кар ці не «Па ва рот» шу кае 
спо саб па збег нуць па ка ран ня за тое, што 
збіў па жы лую жан чы ну, але ў вы-
ні ку доб ра ах вот на пры знае сваю 
ві ну. Гэ та ма раль ны вы бар ці стом-
ле насць?

— Так, ён ста міў ся зма гац ца... Гэ-
та су па ла і з вы ба рам — скла да ны 
комп лекс. Але, мяр ку ю чы па тым, як 
ён ся бе ад чу вае ў гэ тай гіс то рыі, я 
ду маю, Ве дзя не еў прос та бяз воль-
на мах нуў ру кой і ста міў ся так ся бе 
па во дзіць.

— Па ад ной з дра ма тур гіч ных 
фор мул, да тыч най у тым лі ку да 
са вец ка га кі но, доб рыя ўчын кі 
аба вяз ко ва пры вод зяць да шчас-
лі ва га кан ца. Вік тар Бя лоў у «Па-
ля ван ні на ліс» з вы са ка род ны мі 
па мкнен ня мі вы ра шае на кі ра ваць 
на пра віль ны шлях ма ла до га ча-
ла ве ка — гэ та яго доб ры ўчы нак. 
Але сіс тэ ма ла ма ец ца — хэ пі-эн ду 
не зда ра ец ца. Ча му?

— Та му што каш тоў нас ці і ба за выя ары ен-
ці ры, той спо саб жыц ця, які Бя лоў пра па нуе і 
на ват на вяз вае ма ла до му ча ла ве ку, са тле лі. 
«Трэ ба ад слу жыць у ар міі, аба вяз ко ва пра ца-
ваць на за вод зе, ажа ніц ца, зай мац ца спор там». 
Але гэ та га на столь кі ма ла, што ў вы ні ку і сам 
Бя лоў ад чу вае дэ фі цыт ней кай ду хоў нас ці. 
Ідэа ло гія ге ге мо на, гэта значыць на ша га ге роя, 
цер піць ня ўда чу, та му што на са май спра ве яму 
ня ма ча го пра па на ваць.

— Спы не ны цяг нік, па ра ход, які пай шоў 
на дно... Ці ма юць мес ца ў філь мах «Спы ніў-
ся цяг нік» і «Ар ма вір» алю зіі да гла баль ных 
па дзей?

— У да чы нен ні да кар ці ны «Спы ніў ся цяг нік» 
гэ тую тэм пе ра ту ру мож на пад няць штуч на і вы-
зна чыць ад сыл кі да ін шых па дзей, хоць мы іх 
не ме лі на ўва зе. Дзіў на ін шае: рас ка за ная на-
мі гіс то рыя ўжо пас ля вы ха ду філь ма ў пра кат 
ад бы ла ся ў, як ака за ла ся, іс ну ю чым го ра дзе 
Ка менск, хоць для нас гэ та бы ла вы ду ма ная 
наз ва. У гэ тым на се ле ным пунк це сыш ла плат-

фор ма і ўрэ за ла ся ў па са жыр скі цяг нік. А вось 
кар ці на «Ар ма вір» прэ тэн дуе на аб агуль нен не: 
даў но пра ржа ве лы ка ра бель то не, і пас ля кру-
шэн ня лю дзі на бе ра зе шу ка юць стра ча ныя 
ча ла ве чыя су вя зі. Гэ та фільм пра 1990-я.

— Ва шы філь мы, зня тыя ў су пра цоў ніц тве 
з Аляк санд рам Мін да дзэ, час та раз гля да юць 
як мас тац тва, якое пе рад ае «эк зіс тэн цыю 
са вец кай цы ві лі за цыі», рас кры вае па няц це 
«Hоmо Sоvеtісus». Што вы ад чу лі ў 1991 го-
дзе, ка лі на ва шых ва чах, мож на ска заць, 
раз бу ры ла ся вы ву ча е мае ася род дзе?

— Так, не ка то рыя кры ты кі звяз ва лі па няц це 
«Hоmо Sоvеtісus» з ма і мі філь ма мі. Але мно-
гія ін шыя ба чы лі глы бей. Як я ця пер ра зу мею, 
сэн са вы і эма цый ны аб' ём ма ім кар ці нам за бяс-
печ ва ла больш уні вер саль ная фак ту ра, інакш 
яны са ста рэ лі б яшчэ ў 1991 го дзе. На прык лад, 
геа гра фія і сэнс філь ма «Слу га» шы рэй шыя — 
ён пра ўла ду і сва бо ду, гас па да ра і ра ба. Я 
ўжо не ка жу пра «Па рад пла нет» — што там 
са вец ка га?

— А ці не мер ка ва ла ся, што ра ба леп ства 
пер са на жа «Слу гі» вы га да ва на са вец кай 
сіс тэ май?

— Га вор ка ідзе пра лад ча ла ве ча га гра мад-
ства ўво гу ле. Сіс тэ мы ў роз най сту пе ні ка рыс-
та юц ца ты мі ці ін шы мі якас ця мі ча ла ве ка. Ад но 
гра мад ства спра буе рэа лі за ваць най леп шае ў 
ча ла ве ку, ін шае — на ад ва рот. Дык вось усё, 
што ад бы ло ся ў 1991 го дзе, не ста ла ні для 
мя не, ні для Мін да дзэ не ча ка нас цю. Мы вы-
дат на ра зу ме лі, што ад бы ва ец ца. І пас ля рас-
па ду Са вец ка га Са ю за ка лі зіі за ста лі ся ты мі 
ж: раб-гас па дар, ча ла век-гра мад ства, сва бо-
да-не сва бо да, вай на-мір, муж чы на-жан чы на, 
ка хан не-ня на вісць.

— Ге роі ва шых кар цін шмат мер ныя. Як 
гэ та да ся га ец ца ў кі не ма то гра фе?

— Ка лі шмат мер насць мае мес ца быць, зна-
чыць, ге роі на эк ра не — не функ цыі, не плос кія, 
кар дон ныя фі гу ры, а жы выя лю дзі. Зна чыць, ня-
гле дзя чы на ўмоў нас ці кі не ма та гра фіч на га пла-
на, фільм па доб ны на жыц цё. А каб пер са наж 
зда ваў ся жы вым, трэ ба пра віль на пе ра даць і 
аб' ём на па ка заць яго ха рак тар. Гэ та пы тан не 
якас ці мас тац кай пра цы над воб ра зам.

— У якім ста но ві шчы, на ваш по гляд, сён-
ня зна хо дзіц ца ра сій скае кі но? Ці са праў ды 
яно зай шло ў ту пік?

— Яно зна хо дзіц ца ў цяж кім ста но ві шчы. 
Гро шай усё менш і менш, су мы ў каш та ры се 
ад па вед на так са ма, а пра кат філь маў на фе-
дэ раль ным уз роў ні не на ла джа ны: на эк ра ны 
трап ля юць тыя кар ці ны, якія, па мер ка ван ні 
пра кат чы каў, мо гуць са браць ка су, ас тат нія 
кар ці ны да хо дзяць да гле да ча з цяж кас цю. 
Доб рых філь маў ста но віц ца менш, та му што 
гро шай у кра і не ста но віц ца менш. Ня гле дзя чы 
на гэ та, ёсць аў та ры, хоць іх і не шмат, якія ў 
кі но ба чаць не толь кі вы твор часць та ва ру для 
ка сы, але і мас тац тва.

— Ці заў сё ды якасць філь ма за ле жыць 
ад сум у каш та ры се?

— Не заў сё ды. Але зда роўе так са ма нель га 
ку піць за гро шы, хоць яны да юць больш га-
ран тый на яго за ха ван не. За раз і дзяр жа ва, і 
спон са ры па вод зяць ся бе больш сціп ла і асця-

рож на, чым гэ та бы ло, ска жам, у 1990-х га дах. 
Тым не менш вар тае кі но ёсць — гэ та пра цы 
Мі ка лая Ха ме ры кі, рэ жы сё ра ад сло ва «кі на-
мас тац тва» (на прык лад, не каль кі га доў та му 
ён зра біў бліс ку чую кар ці ну «Сэр ца бу ме ранг»), 
Сяр гей Ло бан, аў тар «Ша пі то-шоу», мой ву чань 
Аляк сей Міз гі роў.

— Мо жа, ту пік кі но не ў апош нюю чар гу 
звя за ны са сцэ нар ным кры зі сам?

— Кры зіс не толь кі сцэ нар ны, ён на зі ра ец-
ца так са ма ў лі та ра ту ры, тэ ат ры, вы яў лен чым 
мас тац тве, му зы цы і звя за ны з ад сут нас цю 
ней кай ідэі, якая маг ла б апла да тва рыць усё 
мас тац тва. Як гэ та ад бы ло ся пас ля Дру гой 
су свет най вай ны ў Іта ліі: з'я ві ла ся вя лі кая 
па сі ле і пра ста це мас тац кая ідэя, якая пра-

ду гледж вае, што ча ла век, які ся дзіць 
по бач, не менш ці ка вы, чым маш таб-
ныя ба та ліі ці гла баль ная гіс то рыя. Па-
ча ла ся эпо ха італь ян ска га неа рэа ліз-
му, якая да ла нам, на прык лад, кар ці ну 
«Вы кра даль ні кі ро ва раў» Ві то рыа дэ 
Сі ка і апла да тва ры ла ўвесь кі не ма то-
граф, у тым лі ку са вец кі. Тут быў час 
«ад лі гі», і рэ не санс ай чын на га кі не-
ма то гра фа, не су мнен на, быў звя за ны 
з італь ян скі неа рэа ліз мам. Мас тац кая 
ідэя да ла штур шок і Но вай хва лі ў 
Фран цыі, не за леж на му кі но ў Аме ры-
цы, Гер ма ніі і гэ так да лей. А ка лі ідэі 
ня ма (на сён няш ні дзень яе ня ма), та-
ды ўзні кае кры зіс.

— А якая ідэя спа ра дзі ла но вую 
хва лю фран цуз ска га кі но?

— Тая ж — ці ка васць да прос та га 
ча ла ве ка. У ад ным мес цы ў адзін час 
са бра лі ся не каль кі вы біт ных лю дзей — 
Тру фо, Га дар, Ра мэр і ін шыя аў та ры, 

і на эк ра не з'я ві лі ся но выя ге роі. На прык лад, 
школь нік Ан ту ан Ду а нэль у кар ці не Фран суа 
Тру фо «400 уда раў», за якім рэ жы сёр піль на 
со чыць і з гу ма ніс тыч най па зі цыі вы бу доў вае 
яго свет, праз які пе рад ае стан ро зу маў і душ 
на огул. Цяпер мас тац тва стра ці ла ці ка васць 
да ча ла ве ка, а раз так, то і ча ла ве ку яно не-
ці ка вае.

— Да гэ та га ча су чу ец ца мер ка ван не, што 
кі но — прос та эк лек ты ка, маў ляў, са бра ла ў 
са бе жы ва піс, тэ атр, му зы ку...

— Гэ та ка жуць не пісь мен ныя лю дзі, а не пісь-
мен ных лю дзей у нас боль шасць.

— У нас жа ўсе па га лоў на з вы шэй шай 
аду ка цы яй.

— Гэ та не за бяс печ вае пісь мен насць. Больш 
за тое, лю дзей, якія ад чу ва юць мас тац тва, — 
адзін кі. Да лё ка не кож ны ў вя ліз най за ле кан-
сер ва то рыі ад чу вае му зы ку. Тое ж у да чы нен ні 
да паэ зіі, вы яў лен ча га мас тац тва, кі но, у рэш це 
рэшт.

— Сваю пер шую пра цу — дып лом-
ную — вы зня лі ў 29 га доў. Ці згод ны з 
мер ка ван нем, што аў тар па ві нен не прос та 
ва ло даць тэх ні кай, але ў пер шую чар гу 
неш та з ся бе ўяў ляць, што на пра цоў ва-
ец ца з уз рос там?

— Для ства рэн ня кі но трэ ба мець хоць мі-
ні маль ны жыц цё вы во пыт. У твор чых ВНУ 
вы кла да юц ца сэн саў тва раль ныя рэ чы, але 
дра ма тур гі, рэ жы сё ры, на огул аў та ры па він-
ны атрым лі ваць аду ка цыю і ад са мо га жыц ця. 
Сён ня, на жаль, ідэа льным абі ту ры ен там лі-
чыц ца ўча раш ні школь нік. Гэ та слаў ная мо-
ладзь, ча сам, не су мнен на, та ле на ві тая, але 
мож на за ду мац ца, аб чым, улас на ка жу чы, 
яна бу дзе рас па вя даць гле да чу? Ёсць два ва-
ры ян ты: яна мо жа аль бо пе ра каз ваць і пе рай-
маць, аль бо рас па вя даць пра тое, што ве дае, 
але ў та кім вы пад ку па він на быць га то ва да 
та го, што гле да чу гэ та бу дзе неці ка ва. Твор-
чыя ін сты ту ты над звы чай «па ма ла дзе лі», 
што аба вяз ко ва пры вя дзе да ін фан ты лі за-
цыі змес ту эк ра на і тэ ат раль ных пад мост каў. 
Ка лі я ву чыў ся ва УДІ Ке, з двац ца ці сту дэн таў 
у нас бы лі толь кі два ўча раш нія школь ні кі. 
Асно ву ж скла да лі да рос лыя лю дзі з роз ных 
сфер, і гэ тая роз насць да зва ля ла ў пра цэ се 
на ву чан ня яшчэ і аб мень вац ца жыц цё вым 
во пы там.

— Вы згад ва лі, што кі но мо жа быць мас-
тац твам, а мо жа — та ва рам для ка сы. А што 
та кое мас тац тва кі но?

— Пы тан не ў на яў нас ці або ад сут нас ці кі-
на паэ ты кі, кі на мо вы. Ка лі ў эк ран ным мас-
тац тве гіс то рыя рас па вя да ец ца не кі не ма та-
гра фіч ным спо са бам, атрым лі ва юц ца ўся го 
толь кі «га во ра чыя га ло вы». Але ўспом ні це 
фе но мен Ку ра са вы, Берг ма на, Фе лі ні, Ан-
та ні ё ні, Ху цы е ва. Зда ва ла ся б, тэх на ло гія 
ад ноль ка вая: у асно ве ўсіх філь маў ля жаць 
сцэ на рыі, ро лі вы кон ва юць ак цё ры, вы ка-
рыс тоў ва ец ца, умоў на ка жу чы, цэ лу ло ід ная 
плён ка, але якасць кі на мо вы ад роз ні ва ец ца. 
Ка ра цей, мас тац тва кі но вы зна ча ец ца та ды, 
ка лі вы не мо жа це пе ра ка заць уба ча нае на 
эк ра не, а ка лі пе ра каз ва е це, стра шэн на спра-
шча е це. На шу гу тар ку да во лі прос та зняць. 
Да стат ко ва па ста віць ка ме ру, зняць агуль ны 
план, по тым вас, мя не — і га то ва. Але гэ та 
толь кі лі та раль на за пі са ная раз мо ва. А мож на 
зняць на шу гу тар ку та кім чы нам, што ў кад ры 
бу дзе пры сут ні чаць неш та яшчэ. Што на зы-
ва юць ат мас фе рай, та наль нас цю, жан ра вым 
зру хам, умоў нас цю. Быц цам бы аб са лют ная 
фак таг ра фія, але ёсць яшчэ неш та, што пе ра-
даец ца кі на мо вай. У гэ тым фе но мен кі но.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

�

Ва дзім АБ ДРА ШЫ ТАЎ:

«Мас тац тва стра ці ла ці ка васць да ча ла ве ка, 
а раз так, то і ча ла ве ку яно не ці ка вае»

«Рас ка за ная на мі гіс то рыя 
ўжо пас ля вы ха ду філь ма ў пра кат 
ад бы ла ся ў, як ака за ла ся, іс ну ю чым 
го ра дзе Ка менск, хоць для нас 
гэ та бы ла вы ду ма ная наз ва».

«Як я ця пер ра зу мею, сэн са вы 
і эма цый ны аб' ём ма ім кар ці нам 
за бяс печ ва ла больш уні вер саль ная 
фак ту ра, інакш яны са ста рэ лі б 
яшчэ ў 1991 го дзе».

«Тэх на ло гія ад ноль ка вая: у асно ве 
ўсіх філь маў ля жаць сцэ на рыі, 
ро лі вы кон ва юць ак цё ры, 
вы ка рыс тоў ва ец ца, умоў на ка жу чы, 
цэ лу ло ід ная плён ка, але ж якасць 
кі на мо вы ад роз ні ва ец ца».

«На шу гу тар ку да во лі прос та зняць. 
Да стат ко ва па ста віць ка ме ру, зняць 
агуль ны план, по тым вас, мя не — 
і га то ва. Але гэ та толь кі лі та раль на 
за пі са ная раз мо ва».

Ва дзім Аб дра шы таў з жон кай — мас тач кай На тэ лай Та і дзэ — на «Ліс та па дзе».

Іры на Му раў ё ва і Ула дзі мір Гас цю хін у філь ме «Па ля ван не на ліс».


