
Гэ та га чул лі ва га ві зі ту, на пэў-

на, не бы ло б, ка лі б не «спеў ка» 

па соль ства Фран цыі ў Бе ла ру сі і 

«Май стэр ні Ула дзі мі ра Бо ку на», 

то-бок па сла і рэ жы сё ра. Спа дар 

Дзідзье Кан эс пад час вы ка нан ня 

сва ёй дып ла ма тыч най мі сіі ў на шай 

кра і не да ве даў ся пра са вец кую рэ-

па тры я цыю і па чаў на но сіць ві зі ты 

бы лым гра ма дзя нам Фран цыі, а не-

ка то рым на ват вы да ваць (вяр таць) 

фран цуз скія да ку мен ты.

Ледзь не па ўсім све це выхадцы 

з гэтых тэрыторый праз на стой лі вую 

агі та цыю прад стаў ні коў ад па вед ных 

струк тур у та вар ных ва го нах пе ра-

яз джа лі ў ба га ты і шчас лі вы, як яны 

ду ма лі, Са вец кі Са юз. Не ка то рых 

пас ля пе ра ся чэн ня гра ні цы ад ра зу 

арыш тоў ва лі, не ка то рых не да во зі лі 

да род ных га ра доў, не ка то рых пры-

во зі лі ў стро га пры зна ча ныя мес цы, 

але ва ўсіх за бі ра лі фран цуз скія паш-

пар ты, так што вяр нуц ца ім бы ло не-

маг чы ма. Па сло вах Яні ны Сташ ко, 

яе ма ці пас ля пе ра ез ду ў СССР па сі-

ве ла лі та раль на за не каль кі дзён.

Рэ па тры я цыя — ад на з со цень 

тра гіч ных хва ляў, спра ва ка ва ных са-

вец кай ула дай, і Жа нін з'яў ля ец ца не 

прос та яе свед кай, але і ўдзель ні цай 

(гле дзя чы на моц ную га лоў ную ге ра-

і ню, не хо чац ца ка заць «ах вя рай», 

але ў цэ лым сло ва ў гэ тым вы пад-

ку слуш нае). Пра вяр тан не са вец кіх 

гра ма дзян на ра дзі му рас каз ва юць 

і ін шыя ге роі, у асноў ным дзе ці рэ-

па тры ян таў, але га лоў най вар тас цю 

філь ма за ста ец ца, ка неш не, ап ты-

міс тыч ная, жар таў лі вая, стой кая 

Жа нін. Над звы чай ную ге раі ню гэ-

тым ра зам кі не ма та гра фіс ты знай-

шлі для свай го пра ек та — яна тут 

і фак ту ра, і дра ма тур гія, і ман таж. 

Кад ры, дзе ёсць Яні на Сташ ко, вар-

тыя ўва гі ўжо са мі па са бе.

Амаль што «грун тоў на» кар ці на 

асвят ляе рэ па тры я цыю не толь кі як 

гіс та рыч ную з'я ву праз тых, хто ака-

заў ся да тыч ным да яе ві роў, але і як 

масш таб ную дра му праз яе пры знан-

не афі цый ны мі струк ту ра мі. Та му 

сю ды ўклю ча ны шмат лі кія эпі зо ды, 

дзе га лоў най дзе ю чай асо бай ста-

но віц ца Дзідзье Кан эс, што на вед вае 

рэ па тры ян таў і гу та рыць з імі, за пра-

шае іх у сваю рэ зі дэн цыю, пе рад ае 

ім у ру кі фран цуз скія паш пар ты.

Хва ля пе ра ся лен няў бы лых са-

вец кіх гра ма дзя н пе ра стае быць 

рэч чу ў са бе, не пры зна ным не па ра-

зу мен нем: яе іні цы я та ры, вя до ма ж, 

не ме лі маг чы мас ці пры нес ці свае 

пра ба чэн ні, за тое з'я ва ад гу ка ец-

ца ў су час ных дзея чах. Кро кі ў бок 

га рад скіх ква тэр і ху тар скіх да моў 

рэ па тры ян таў, хоць у якас ці хут чэй 

вы клю чэн ня і здзейс не ныя дып ла-

ма там з за меж жа, грэ юць ду шу, па-

коль кі ў цэ лым ах вя ры са вец кіх пера-

тур ба цый для сён няш ня га афі цый на-

га дыс кур су, лі чы, згуб ле ныя.

Та му яшчэ больш вы ключ най і 

важ най вы гля дае ар га ні за ва ная спе-

цы яль на для Жа нін па езд ка ў Фран-

цыю, дзе яна на ра дзі ла ся і пра жы ла 

амаль сям нац цаць га доў. Тут яе су-

стрэ лі ў му зеі, каб па ка заць ад мыс-

ло вую кні гу, у якой за рэ гіст ра ва ны 

ко ліш ні пры езд у Ла лен яе баць коў, і 

за пра сі лі ў мэ рыю, дзе ўзна га ро дзі лі 

па мят ным ме да лём, але што най-

больш пры го жа і ўзру шаль на — пра-

вя лі да до ма, дзе яна не ка лі жы ла, 

зва дзі лі на свя тую ім шу ў род ным 

кас цё ле і су стрэ лі ў шко ле, у якой 

Жа нін не ка лі ву чы ла ся. Улас на да 

гэ тых мо ман таў і рых туе пе рад гіс-

то рыя, улас на тут і ра зу ме еш бяз лі-

тас насць са вец кай ула ды.

Тым не менш кар ці на асаб лі ва не 

аб ця жар вае: жы вая, не ака дэ міч ная, 

«лі бе раль ная» ма не ра зды мак су-

пра ва джае ў свет Яні ны Сташ ко з яе 

са ба ка мі Трам пам і Аба мам, а праз 

ап ты мізм га лоў най ге ра і ні ўсе ня го-

ды не як страч ва юць у ва зе. 

Вось я ўсё і рас ка за ла! Прэм' е-

ра філь ма ад бы ла ся ў Falcon Club 

Бу цік Кі но 10 лі пе ня — на яе пры-

язджалі са ма Яні на Сташ ко, якая 

па дзя ка ва ла і за фільм, і за па да-

рож жа, яе сын, дзе ці рэ па тры ян таў 

і Дзідзье Кан эс. Сён ня, 13 лі пе ня, 

кар ці на «Жа нін» бу дзе па ка за на на 

тэ ле ка на ле АНТ.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.
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Для гле да чоў тут у ад-

ным фла ко не пры за па ша-

ны трап ныя жар ты, са спенс 

і дра ма тызм — кар ці на мя-

няе жан ры як паль чат кі, і 

тое, што па чы на ец ца ка ме-

ды яй, пра цяг ва ец ца тры ле-

рам, по тым тра ге ды яй, кан-

ча ец ца дра май да рэм ных 

на дзей. За кошт струк ту ры 

фільм вый грае бяс спрэч на, 

і не толь кі та му, што за баў-

ляе гле да ча раз на стай нас-

цю сты ляў, але і та му, што 

транс люе ня ўстой лі васць і 

не на дзей насць ста но ві шча, 

якое ства ра ец ца ў гра мад-

стве пры кла са вай ня роў на-

сці. Да та го ж усе част кі Пон 

Чжун Хо спа лу чае ём ка і ар-

га ніч на, так што ў кож ную 

но вую рэ ча іс насць улі ва еш-

ся лёг ка і не за ўваж на.

Гіс то рыя раз ва роч ва ец-

ца ва кол дзвюх сім па тыч-

ных ся мей, бед най і ба га-

тай. У кож най ча ты ры ча ла-

ве кі — баць кі, дач ка і сын, 

та му іх нель га не па раў ноў-

ваць. Сям'я Кім Кі Тэ ка жы ве 

ў пад валь ным па мяш кан ні 

і за раб ляе толь кі тым, што 

да во лі не ахай на склад вае з 

за га то вак ка роб кі для пі цы. 

Ад ной чы ся бар рэ ка мен дуе 

Кі У, сы на Кі Тэ ка, у якас-

ці рэ пе ты та ра анг лій скай 

у ба га ты дом. Сяст ра пад-

раб ляе дып лом, баць ка ка-

жа: «Я га на ру ся та бой», — 

і Кі У пер шым трап ляе ў 

сям'ю міс та ра Па ка. За са-

бой ён пры цяг вае сяст ру як 

на стаў ні цу ма ля ван ня, тая 

пад строй вае зваль нен не 

кі роў цы і пра па нуе на яго 

мес ца свай го баць ку, на-

рэш це, яны ра зам псу юць 

воб раз хат няй ра бот ні цы, і 

гэ тую па са ду праз пэў ныя 

ма ні пу ля цыі зай мае ма ці. 

Па кі не па да зра юць, што іх 

ка тэдж за ня лі са ма зван цы, і 

з'яз джа юць на пік нік, а Кімы 

ар га ні зу юць са бе ся мей ную 

ве ча ры ну ў шы коў ным гас-

па дар скім до ме — з гэ та га 

мо ман ту па чы на ец ца тры-

лер.

З раз віц цём па дзей усё 

больш ра зу ме еш, што сім-

па тыч ных сем' яў тут не дзве 

і Кімы ў воб раз пра ста душ-

най абяз до ле най бед нас ці 

не ўпіс ва юц ца. Дак лад на 

не дур ныя дач ка з сы нам з 

пэў ных пры чын не мо гуць 

тра піць у вы шэй шую лі гу: 

Кі У не каль кі ра зоў па сту-

паў ва ўні вер сі тэт, але ён 

там не ву чыц ца, Кі Джон 

мае свае та лен ты, але не 

мо жа іх ска рыс таць. Раз-

віц цё ге ро яў су ты ка ец ца з 

са цы яль ны мі пе ра шко да мі, 

та му сын не мо жа на няц ца 

на ра бо ту без пад роб ле на-

га дып ло ма, а ўся сям'я не 

мо жа пра су нуц ца да сон ца 

без пад ма ну і не сум лен ных 

інт рыг.

«Па ра зі ты» — а ў па раў-

на нні з Па ка мі Кімы вы гля-

да юць та таль ны мі ад ма-

роз ка мі — пе ра тва ра юц ца 

ў гіс то рыю пра «на ту раль-

на га ча ла ве ка» Жан-Жа-

ка Ру со, пер ша па чат ко ва 

доб рую пры ро ду яко га псуе 

цы ві лі за цыя, то-бок са цы-

яль ныя ўмо вы і ня роў насць. 

Па кі, па куль іх дом зай ма-

юць ма раль ныя мон стры, 

даб ра душ на куп ля юц ца на 

кож ны пад ман і аб мяр коў-

ва юць пах но ва га кі роў цы. 

Не фа на бэ рыс ты ай ціш нік, 

на іў ная жон ка, звы чай ныя 

дзе ці про ці па стаў ля юц ца 

вы крут лі вай, са пса ва най і 

бес прын цып най сям'і Кімаў, 

ка ра цей, ба гац це — бед-

насці.

Мы не ба чым у Кімаў 

ні я кіх згры зот сум лен ня 

на ват пас ля да во лі жорст-

кіх учын каў. А на што яны 

здоль ныя дзе ля за ха ван ня 

сва іх мел кіх па зі цый аб слу гі, 

вар та па гля дзець: Пон Чжун 

Хо фік суе гэ тае здраб нен-

не каш тоў нас цяў і не су раз-

мер насць па між вы сіл ка мі і 

мэ та мі. Па вя лі кім ра хун ку 

ня знач ныя па са ды ро бяц ца 

ў бед ня коў з пад ва ла на го-

дай не толь кі для пад ма ну, 

але і фі зіч ных рас праў, ча го 

яны дак лад на не вар тыя.

Пе ра ацэнь ван не звы чай-

ных рэ чаў праз зга лен не і 

ня го ды бы ло ўлас ці ва і са-

вец ка му ча ла ве ку, ка лі бы-

та выя рэ чы не на бы ва лі ся, 

а «зда бы ва лі ся», ад ча го і 

вы рас та лі ў сва ёй знач нас-

ці. Гэ та ў цэ лым не па збеж на 

пры бед нас ці, пы тан не толь-

кі ў рас паў сю джа нас ці: у Са-

вец кім Са ю зе, на прык лад, 

та кая з'я ва ста ла ха рак та-

рам эпо хі, але на зі ра ец ца ў 

боль шай ці мен шай сту пе ні 

шмат дзе і ў сён няш няй Бе-

ла ру сі таксама. Та му нам 

доб ра зра зу ме ла, пра што 

ка жа Пон Чжун Хо, пры-

чым ка жа з пе ра сця ро гай: 

маў ляў, та кія тэн дэн цыі не 

прос та ад моў ныя ў куль тур-

ным ці яшчэ якім сэн се, але 

і не бяс печ ныя.

Згод на з «Па ра зі та мі», 

не бяс пе ка ха ва ец ца як у 

сля пой ка рыс лі вас ці і пра зе 

леп ша га жыц ця, так і ў на ту-

раль на ўзні ка ю чым про ці па-

стаў лен ні ба га тых бед ным: 

у філь ме га лоў нае зла чын-

ства здзяйс ня ец ца ўсё ж не 

дзе ля вы год, а з-за ім пуль-

су, спра ва ка ва на га аб раз-

лі вай грэб лі вас цю да па ху 

ча ла ве ка ні жэй ша га кла са. 

Пер са наж, яко га чап ляе гэ-

тае не на ўмыс нае пад крэс-

лі ван не яго не ад па вед нас ці 

стан дар там вы шэй ша га са-

слоўя, ха ця б у та кой дро-

бя зі, за вяр шае гіс то рыю 

тра ге ды яй.

Усё ж та кі ан ты ге ро яў у 

Пон Чжун Хо ня ма: што Па кі, 

што Кімы з'яў ля юц ца ах вя ра-

мі, і ўсе — ах вя ра мі кла са вай 

ня роў на сці. Тым больш рэ-

жы сёр ні ко га не ідэа лі зуе і 

пра сва іх ба га цеяў так са ма 

вы каз ва ец ца з пэў най іро ні-

яй — праз іх ах во часць да 

ўся го аме ры кан ска га, не пра-

зор лі васць і круг лую аб ла по-

ша насць. Як і Ру со, шляхам 

па раў на ння дзвюх сем' яў і 

за кру час тым сю жэ там Пон 

Чжун Хо ро біць га лоў ным ан-

ты ге ро ем цы ві лі за цыю, што 

сва ёй не спра вяд лі вай ас но-

вай з «чыс та га» ча ла ве ка 

фар мі руе мон стра.

Цу доў на, што і закан чва-

юц ца «Па ра зі ты» не зла чын-

ствам, то-бок пра та коль най 

кан ста та цы яй, маў ляў, са-

цы яль ная ня роў насць пры-

во дзіць да тра ге дый, а жан-

ра вым пе ра клю чэн нем на 

дра му з кра наль ны мі ма ра мі 

Кі У, якім, ві даць, не збыц ца. 

Ну а ча го ха цець: што Жан-

Жак Ру со ў XVІІІ ста год дзі, 

што Пон Чжун Хо ў XXІ — 

усё пра тое ж.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На эк ра нахНа эк ра нах

Хто монстр, а хто — ах вя ра 
Уладальнік Залатой пальмавай галіны ідзе ў беларускім пракаце

Ф
ІЛЬМ «Па ра зі ты», які не каль кі мі жан ра мі 

вір ту оз на, кур' ёз на, энер гіч на рас каз вае 

пра між кла са вую прор ву і дае зра зу мець, 

што яна — не крыўд ная да насць, а тра ге дыя, 

паказваецца ў кінатэатрах. Жу ры Кан ска га 

кі на фес ты ва лю, што прай шоў у маі, ад да ла 

кар ці не За ла тую паль ма вую га лі ну, чым уша на ва ла 

ны ю чую тэ му, над звы чай на пра ду ма ную 

дра ма тур гію і рэ жы сёр скую строй насць вя до ма га 

ў Азіі аў та ра Пон Чжун Хо.

Кі на кро кіКі на кро кі

Не ка то рых пас ля 
пе ра ся чэн ня гра ні цы ад ра зу 
арыш тоў ва лі, не ка то рых не 
да во зі лі да род ных га ра доў, 
не ка то рых пры во зі лі ў стро га 
пры зна ча ныя мес цы, але 
ва ўсіх за бі ра лі фран цуз скія 
паш пар ты.

«Мар сель е за» на бе ла рус кім ху та ры
Як рэ па тры янт ка на вед ва ла род ны фран цуз скі го рад

У шас нац ца ці га до вым уз рос це імігранцкая дач ка бе ла рус кіх 

іміг ран таў Жа нін з фран цуз ска га го ра да Ла лен ра зам з сям' ёй 

тра пі ла пад ста лін скую кам па нію па рэ па тры я цыі і пе ра еха ла ў 

Са вец кі Са юз. У 1946 го дзе дзяў чы на апы ну ла ся на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі і пра жы ла тут усё жыц цё, ус па мі на ю чы род ны га ра-

док, мо ля чы ся на фран цуз скай і спя ва ю чы «Мар сель е зу». Але 

ж рап там у 88 га доў Яні на Сташ ко атры ма ла маг чы масць на ве-

даць Ла лен і пе ра адо ле ла дзе ля гэ та га 1700 кі ла мет раў. Слё зы, 

жар ты, эмо цыі: пра са вец кую рэ па тры янт ку, яе ўспа мі ны, жыц цё 

і вяр тан не ў го рад дзя цін ства рас каз вае да ку мен таль ная стуж ка 

Ула дзі мі ра Бо ку на, якая так і на зы ва ец ца — «Жа нін».


