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— Рас ка жы це пра сту дыю 

«Ле та піс» 1970-х, ка лі вы прый-

шлі ту ды пра ца ваць.

— Я тры нац цаць га доў ду маў 

пра мо мант, ка лі пе ра ступ лю па-

рог кі на сту дыі, бо з сё ма га кла-

са ве даў, што ста ну апе ра та рам. 

Мі кі та Хру шчоў та ды быў у вя-

лі кіх экс пе ры мен тах, з дру го га 

кур са Ле нін град ска га ін сты ту та 

кі на  інжы не раў мя не за бра лі ў ар-

мію — тры га ды ся дзеў за пло-

там у ра кет ных вой сках, а ка лі 

вяр нуў ся, Мі кі ты Сяр ге е ві ча з яго 

экс пе ры мен та мі ўжо не бы ло. У 

Ле нін гра дзе я стаў сак ра та ром 

рай ка ма кам са мо ла. Я са праў-

ды быў та кой ве ры ча ла век, мой 

баць ка быў шчы ры ка му ніст, а 

для мя не ён быў аў та ры тэ там, 

та му пра па но ву ўсту піць у пар-

тыю ўспры няў з вя лі кім го на рам. 

У рэш це рэшт я ўсё роў на вяр-

нуў ся ў Мінск, каб тра піць у кі но. 

На чаль нік ад дзе ла кад раў кі на-

сту дыі, бы лы кэ дэ біст, чы таў маю 

ха рак та рыс ты ку і ў яго рас шы ра-

лі ся во чы: ён не ра зу меў, ча му з 

рай ка ма кам са мо ла я прый шоў 

у «гэ та ба ло та». На «Бе ла русь-

філь ме» ду ма лі, я з'е хаў з Ле нін-

гра да аль бо з-за жан чы ны, аль бо 

з-за та го, што «пра піў сцяг». Я 

прый шоў ту ды асіс тэн там апе ра-

та ра, по тым стаў апе ра та рам і, 

на пэў на, ім бы і за стаў ся, ка лі б 

не гі бель рэ жы сё ра Ар ка шы Ру-

дэр ма на, з якім я пра ца ваў. Ён 

зды маў, на прык лад, Чэ хію ў 1968 

го дзе: па ехаў ту ды як эк скур сант, 

а сам за піс ваў Аляк санд ра Дуб-

ча ка і Кі ры ла Ма зу ра ва, які па 

сут нас ці кі ра ваў са вец кай апе-

ра цы яй у Пра зе. Ар ка шу вы му сі лі 

сыс ці з кі на сту дыі з-за кар ці ны 

«Тэ атр ча соў пе ра бу до вы і га-

лос нас ці» пра тое, як у Бе ла ру сі 

за ба ра ня лі твор часць Ша га ла. Кі-

но па кла лі на па лі цу, а Ру дэр ман 

скраў плён кі і з'е хаў у Маск ву.

— У да ку мен та ліс таў сту дыі 

«Ле та піс» та ды бы ло шмат маг-

чы мас цяў?

— «Ле та піс» зай маў на «Бе ла-

русь філь ме» цэ лы па верх, не каль-

кі ка бі не таў — толь кі рэ дак та ры 

ад дзе лаў. Асоб на, на прык лад, 

іс на ва лі ад дзел хро ні кі і кі на ча-

со пі саў, ад дзел да ку мен таль на га 

і на ву ко ва-па пу ляр на га кі но, быў 

вя лі кі ад дзел за каз ных філь маў, 

у якім лю бое прад пры ем ства маг-

ло зра біць за мо ву — сту дыя та кім 

чы нам за раб ля ла гро шы. Пер шы 

фільм, дзе мне да ве ры лі зняць 

дру гую част ку, між ін шым, на зы-

ваў ся «Трак тар МТЗ-80». У кож на-

га апе ра та ра бы ла свая ка бі на, а 

крэс лаў у ка лі до ры не ха па ла для 

на вед валь ні каў. У гэ тых ка бі нах мы 

бяс кон ца дыс ку та ва лі і спра ча лі ся, 

на «Ле та пі се» быў моц ны ка лек тыў 

і са праўд нае твор чае жыц цё — мы 

збі ра лі ся пас ля свят аль бо дэ ман-

стра цый, вы пі ва лі, раз маў ля лі. 

Кан флік ты і кан ку рэн цыя так са ма 

бы лі: кож ны ха цеў узяць са бе най-

леп шае кі но, на прык лад, юбі лей ны 

фільм «Пра ма туль мож на ка заць 

бяс кон ца», пра які за ве да ма шап-

та лі, што ён бу дзе вы лу чац ца на 

дзяр жаў ную прэ мію. Апе ра та ра мі 

та ды бы лі Ва ло дзя Цас люк, Ся ро-

жа Пят роў скі і Ана толь Алай, ця пер 

на род ны ар тыст, хоць гэ та смеш на, 

мы ўжо па жар та ва лі, што пры нам сі 

мес ца на Мас коў скіх мо гіл ках яму 

за бяс пе ча на. Тыя, хто прый шоў на 

кі на сту дыю пас ля 2000-га, та ко га 

ві ра ван ня жыц ця ўжо не ба чы лі і 

не ўба чаць.

— Коль кі да ку мен таль ных 

філь маў у год та ды ства ра ла ся?

— Вя лі кая коль касць, штук 

трыц цаць-со рак. Вя до ма, сю ды 

ўва хо дзяць і кі на ча со пі сы кштал ту 

«Сель ская гас па дар ка» і «Пі я нер 

Бе ла ру сі», але аў тар ска га кі но так-

са ма ха па ла. Толь кі па слу хай це гэ-

тыя проз ві шчы: Ада мо віч, Ада мчык, 

Алек сі е віч, Ба ра ду лін, Ба чы ла, 

Брыль, Воль скі, Гу ба рэ віч, Ка рат-

ке віч, Ма ка ё нак, На ву мен ка... Гэ-

та сцэ на рыс ты філь маў «Ле та пі-

су», пры чым не вя лі кая іх част ка. 

Што ні імя — кла сік лі та ра ту ры, 

для сту дыі гэ та бы ло прэ стыж на, 

і, вя до ма ж, не Брыль пры хо дзіў 

і ка заў: «Вазь мі це ў мя не сцэ на-

рый», — а да Бры ля пры хо дзі лі. 

Сён ня гэ та бу дзе ледзь не адзін 

Ула дзі мір Ма роз (вя ду чы рэ дак тар 

сту дыі «Ле та піс». — Аўт.) і, мо жа 

быць, рэ жы сёр у якас ці аў та ра 

сцэ на рыя. Не ўсё, вя до ма ж, бы-

ло глад ка і чыс та ў тыя ча сы, але 

кі но зды ма ла ся шмат. З Ру дэр ма-

нам, на прык лад, мы зра бі лі фільм 

пра раз вед чы цу — за кі ну тую пад 

Мінск вен гер ку, якая за ка ха ла-

ся ў кі раў ні ка гру пы, на ра дзі ла 

ад яго дзі ця, а той у рэш це рэшт 

яе за біў. Кі раў ніц тва «Бе ла русь-

філь ма» бы ло ў па ні цы: Вя лі кая 

Ай чын ная вай на па каз ва ец ца так 

не ад на знач на! Ка лі на кі на сту дыю 

зай шоў Алесь Ада мо віч, ды рэк тар 

па клі каў яго, каб за пы таць мер ка-

ван не пра фільм, а той па гля дзеў 

кар ці ну і ска заў, што на рэш це пра 

вай ну ста лі ра біць са праўд нае кі-

но. Ды рэк тар быў раз губ ле ны.

— Філь маў на «Ле та пі се» сён-

ня, вя до ма ж, ства ра ец ца менш, 

але ў чым прын цы по вая роз ні ца 

па між ты мі ча са мі і на шы мі?

— Па ру га доў та му на кі на сту дыі 

я ра біў кар ці ну пра Трас ця нец — а 

мы зды ма лі ў тым лі ку ў Чэ хіі, Гер-

ма ніі, Аў стрыі, — і шмат вар та га 

ма тэ ры я лу не ўвай шло ў фільм, 

бо, згод на з за мо вай Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, ён па ві нен быў мець хро-

на мет раж 39 хві лін. Я пра па на ваў 

ды рэк та ру па вя лі чыць фар мат да 

52 хві лін, ён па тэ ле фа на ваў у мі-

ніс тэр ства і на тым кан цы про ва да, 

мне да вя ло ся гэ та па чуць, ска за лі: 

«Дзяр жа ва да ла ім 39 хві лін — хай 

ро бяць 39 хві лін». Я лі чу, сён ня на 

кі на сту дыі ня ма да ку мен таль на га 

кі но. Та му што лю дзі не сва бод ныя. 

На «Бе ла русь філь ме» ўся кае бы-

ва ла, але та ко га, як сён ня, я за 

сваё жыц цё не ба чыў ні ко лі. Зна-

ё мы рэ жы сёр «Бе ла русь філь ма», 

як і мно гія ін шыя, па ру тыд няў 

та му атры маў па пе ру, у якой яго 

па пя рэдж ва юць, што з ліс та па да 

не па доў жаць кант ракт. А зда ча 

кар ці ны, над якой ён за раз пра-

цуе, пры зна ча на на сне жань... Ра-

ней, ка лі мы не зды ма лі кі но, нам 

вы плач ва лі ся «пра стой ныя», бо 

дзяр жа ва ра зу ме ла, што ча ла век 

па ві нен не як жыць, а ця пер ад бы-

ва юц ца ма са выя зваль нен ні. Ня-

даў на ад быў ся з'езд на ша га Са ю-

за кі не ма та гра фіс таў, а да ве даў ся 

я пра яго, як і мно гія ін шыя чле ны 

Са ю за, аб са лют на вы пад ко ва. Яго 

мэ та на кі ра ва на пра вя лі ледзь не 

за за кры ты мі дзвя ры ма — за кры-

ты мі ад сва іх жа ка лег, каб усё бы-

ло ці ха, і вост рыя пы тан ні не за кра-

на лі ся. А пы тан няў на гэ ты мо мант 

на бра ла ся шмат: аб ста ноў ка на 

кі на сту дыі ста ла вель мі скла да-

ная, ча сам на ват не пры стой ная, 

ка го за ўгод на мо гуць аб га ва рыць 

і па ве сіць яр лык. Больш за тое, 

«Бе ла русь фільм» лёг ка за бы вае 

лю дзей: у Маск ве ча ла век не па-

спее па мер ці, пра яго ўжо вы хо-

дзіць тэ ле пе ра да ча, а ў нас пра-

фе сі я нал сы хо дзіць са сту дыі і яна 

вы крэс лі вае яго з жыц ця.

— Што пе ра шка джае ра біць 

кі на сту дыі доб рыя філь мы?

— На мой по гляд, па мыл кай 

бы ла лік ві да цыя Дзярж кі но і пе-

ра да ча яго паў на моц тваў Мі ніс тэр-

ству куль ту ры, дзе ня ма ні вод на га 

кі не ма та гра фіс та. Я не ка жу, што 

ін шыя мас тац твы ні жэй шыя, але 

функ цыі кі но з функ цы я мі біб лі-

я тэк вар та раз дзя ляць. Я ба чыў 

вы ступ лен не чы ноў ні цы з мі ніс-

тэр ства ў кан сер ва то рыі, дзе яна 

ска за ла, маў ляў, та ва ры шы, трэ ба 

са мім шу каць гро шы. По тым яна 

прый шла на кі на ме ра пры ем ства 

і сло ва ў сло ва ска за ла тое ж са-

мае. Па ды ход да сфе ры кі но па-

ві нен быць асоб ным, ад па вед на 

ім па він на зай мац ца асоб ная ін-

сты ту цыя, і бюд жэт па ві нен быць 

асоб ным, і атрым лі ваць яго па ві-

нен не толь кі «Бе ла русь фільм». 

У Літ ве, Лат віі, Эс то ніі сфе ру кі но 

ку ры руе не мі ніс тэр ства куль ту ры, 

а кі на цэнтр. Да та го ж, я не ха чу 

ні ко га па крыў дзіць, але што гэ та 

за Ака дэ мія мас тац тваў? Да вай це 

па гля дзім, коль кі за сваё іс на ван не 

яна вы пус ці ла рэ жы сё раў і апе ра-

та раў і дзе гэ тыя вя лі кія лю дзі. Ра-

зум нік Анд рэй Ку ці ла, дзя куй Бо гу, 

не па тра ціў на яе пяць га доў і не 

прый шоў на «Бе ла русь фільм», яго 

бу ду чы ня на ле жыць яму са мо му. 

Мя не ад ной чы за пра сі лі ў Ака дэ-

мію па пры сут ні чаць у пры ём най 

ка мі сіі, і я ўба чыў там стра шэн-

ныя рэ чы: па сту па юць лю дзі, якія 

ўво гу ле не ве да юць, што та кое 

апе ра тар ская аль бо рэ жы сёр ская 

ра бо та. Я ў свой час дры жаў, ка лі 

па сту паў ва УДІК, і ба чыў ча ла-

ве ка, які спра ба ваў па сту піць сем 

ра зоў. Я ка жу свай му зна ё ма му з 

ка мі сіі: «На вош та ты іх бя рэш?» — 

а ён ад каз вае: «Юра, мне трэ ба 

ўкам плек та ваць гру пу».

— У 1970-80-х ці бы ла ў спра-

ве ства рэн ня да ку мен таль на га 

кі но ўста ноў ка на тое, што мож-

на, а што нель га?

— Ка неш не, бы ла. Іс на ваў мас-

тац кі са вет, ён ад гля даў квар таль-

ны вы нік (бо кож ны квар тал бы ло 

га то ва па дзе сяць ці пят нац цаць 

кар цін), на бі ва ла ся поў ная за ла, 

кож ны мог вы ка зац ца. Але ж ка лі 

Сяр гей Лук' ян чы каў зняў кар ці ну 

пра «ін тэр на цы я наль ны аба вя зак» 

і тое, як з Аф га ні ста на пры ля та лі 

са ма лё ты і з іх вы но сі лі тру ны, ня-

гле дзя чы на не га лос ную за ба ро ну 

на тэ му, кі но вый шла. Ка неш не, 

Да ку мен та ліс ты ка ў су час ным бе ла рус кім 

кі но, ка неш не, вы дзя ля ец ца, але па слу хаць 

рэ жы сё раў, што за спе лі вя до мую на ўвесь 

Са юз сту дыю «Ле та піс» яшчэ ў са вец кія 

ча сы, — і бы лое апы нец ца па-за кан ку рэн цы яй. 

Юрый Га ру лёў у якас ці апе ра та ра і рэ жы сё ра 

пры свя ціў да ку мен та ліс ты цы не каль кі 

дзя сят каў га доў і за гэ ты час зняў ка ля са ра ка 

філь маў, якія ў тым лі ку да ты чац ца бе ла рус ка га 

мі ну ла га, а яно на эк ра не не да стат ко ва час тае, 

та му каш тоў нае. Лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» і мас тац кі кі раў нік ко ліш ня га 

кі на фес ты ва лю «Маг ні фі кат» ус па мі нае 

бы лы «Бе ла русь фільм» і лі чыць, што сён ня 

на кі на сту дыі ад бы ва ец ца толь кі дро бяз ная 

вал туз ня. Мы су стрэ лі ся з рэ жы сё рам 

і рас пы та лі пра тое, як да ку мен таль нае кі но 

ства ра ла ся ў апош нія дзе ся ці год дзі СССР, што 

за кур' ё зы зда ра лі ся на «Бе ла русь філь ме» 

і якой сту дыя «Ле та піс» паў стае сён ня.

Юрый ГА РУ ЛЁЎ:

«Ду ма лі, я з'е хаў з Ле нін гра да 
аль бо з-за жан чы ны, 

аль бо з-за та го, што «пра піў сцяг»

Асо баАсо ба

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.


