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Ана то лю Бу тэ ві чу — сем дзе сят. Юбі ляр 

не дае са бе скі дак на ўзрост і пра цуе не 

менш, чым ра ней: шчы руе на лі та ра тур най 

ні ве, да сле дуе бе ла рус кую гіс то рыю, зай ма-

ец ца ахо вай гіс та рыч ных і куль тур ных пом ні-

каў. Яго аў та ры тэт пры зна ны ў роз ных га лі-

нах, а заў сёд ная не абы яка васць, што прад-

вы зна чы ла гра мад скую дзей насць, ста ла 

склад ні кам па жыц цё ва пры свое на га ран гу 

Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла.

Але з до све дам у кож на га фар мі ру ец-

ца ўлас нае ба чан не та го, што са праў ды 

каш тоў нае: для Ана то ля са май да ра гой і 

не ча ка най па дзе яй за ста ец ца пры сва ен не 

зван ня «Га на ро вы гра ма дзя нін го ра да Ня-

сві жа». Ана толь Бу тэ віч на ра дзіў ся блі зу 

гэ та га ста ра жыт на га го ра да. Хоць ад ма-

лень ка га ху та ра Яза вец, дзе ка лісь ці гас-

па да ры лі яго баць кі і дзя ды, не за ста ло ся 

на ват сле ду, у кні гах Бу тэ ві ча ёсць гіс то рыя 

гэ тай зям лі. Улас на кні гі і на дзя лі лі да след-

чы ка гра ма дзян ствам ма лой ра дзі мы — Ня-

свіж ска га краю.

Юбі ляр, чыя дзей насць вы хо дзіць на ват 

за ме жы Бе ла ру сі, — Ана толь Бу тэ віч пра-

цуе ў скла дзе На цы я наль най ка мі сіі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь па спра вах ЮНЕС КА, — апроч 

ін ша га, ад зна ча ны га на ро вым зна кам Бе-

ла рус ка га фон ду куль ту ры. Дзе зна чыц ца: 

«Руп ліў цу. Ства раль ні ку».

Сяб ры, зна ё мыя і ама та ры твор час ці Ана-

то ля Бу тэ ві ча ма юць пад ста ву па він ша ваць 

юбі ля ра сло ва мі яго лю бі ма га ге роя Кас ту ся 

Ка лі ноў ска га: «Ка го лю біш? — Люб лю Бе-

ла русь! — То ўза ем на!»

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра



На фо не не вель мі вы на ход лі ва га сцэ на рыя вы бар хо бі 

ге ро яў — ві да воч ны аж да вы крыц ця ма ты ваў аў та раў і 

звы чай на ня бач най кі на кух ні. Па ка лен не, за ча ра ва нае ін-

тэр нэт-гуль ня мі, быц цам па він на ку піц ца на фільм са сло-

вам «гей мер» у наз ве, дзе са мо за хап лен не ўзве дзе на 

ў ста тус сур' ёз най спра вы — з «пра ві ла мі гей ме раў», 

аб' яд нан ня мі «пра фе сій ных» гуль цоў і тур ні рам па кі бер-

с пор це. То-бок чым ад мет ныя ге роі? — звы чай ны мі жан-

ра ва мі рэ ча мі на кшталт вы на ход лі вас ці, здоль нас ця мі ў 

пэў най сфе ры (ма тэ ма ты ка) і не ка то рай аван тур нас цю, а 

да дат ко ва — дзе ля су час ных гле да чоў — за ці каў ле нас цю 

ан лайн-гуль ня мі.

Апош няя «ры са» тут да во лі функ цы я наль ная, бо тлу ма-

чыць ма тыў ге ро яў увяз вац ца ў по шук скар бу (ім па трэб ны 

гро шы на ўдзел у тур ні ры), а ў вы ні ку ад соў ва ец ца на дру гі 

план дзе ля сяб роў і веч ных каш тоў нас цяў. Апроч гэ та га, 

кі берс порт, як і лю бое ра шэн не сцэ на рыс та, тут ні чо га не 

зна чыць. «Пра ві лы гей ме ра» па бу да ва ны на функ цы ях, 

дзе за да ча зра біць за баў ляль нае кі но су пра ва джа ец ца за-

да чай звя заць адзін эпі зод з дру гім і больш ні пра што не 

кла па ціц ца.

Не су мнен най вар тас цю філь ма з'яў ля юц ца ня свіж скія 

ла ка цыі: го рад і зам ка вы комп лекс пе ра ўтва рылі ся ў цэ лую 

за гад ка вую сет ку та ям ніц, якая абы гры ва ец ца праз ад мыс-

ло вае раз мя шчэн не аб' ек таў ад нос на адзін ад на го (накшталт 

«пра мень сон ца ў поў дзень па ка жа шлях да пар та ла...»), 

на яў насць не вя до мых ха доў і ла бі рын таў, ад сыл ку да ба-

гац ця сла ву та га ро ду.

Го рад, што ха вае ра дзі ві лаў скую спад чы ну, уз ба га ціў-

ся цэ лай інф ра струк ту рай — тут ёсць тэ ле ба чан не, што 

па ве дам ляе пра сак рэт ную гру пу жу лі каў, якая на ла дзі ла 

вы ваз каш тоў нас цяў за мя жу; мі лі цыя са сва ім грун тоў ным 

след ствам і шпі ё нам у ва ро жым ла ге ры; му зей са шта там 

су пра цоў ні каў — сур' ёз ных да след чы каў. Ка ра цей, пра він-

цый ны бе ла рус кі го рад атры маў усе склад ні кі дэ тэк ты ва і 

жыц цё ў ім пад па рад ка ва ла ся за ко нам кі но.

Не свіж скія рэ сур сы і та ям ні ца Ра дзі ві лаў — так са ма 

да во лі ві да воч ны вы бар. Гэ та пры ем на — ба чыць у кі но 

ад сыл ку да слаў ных ста ро нак бе ла рус кай гіс то рыі і не пер-

шыя, але спро бы іх абы граць, па бу да ваць на іх су час нае 

мас тац тва, вы ка рыс таць іх доб рую сла ву для свай го сю-

жэ та. Але вы бар зноў жа вы дат на пад па рад коў ва ец ца ло-

гі цы ства раль ні каў «Пра ві лаў гей ме ра». Дзе лепш за ўсё 

сха ваць скарб? — у за мку, то-бок у пер шую чар гу ў Мі ры 

аль бо Ня сві жы. Што за скарб па ві нен там ха вац ца? — 

ка неш не ж, звя за ны з Ра дзі ві ла мі. Пры гэ тым Ра дзі ві лы 

слу жаць кар ці не зноў жа толь кі функ цы я наль на, — ка лі 

за баў ляль на му сю жэ ту не ха пае інт ры гі і та ям ні час ці, трэ ба 

вы ка рыс таць зна ка мі тае імя.

Ад ным сло вам, «Бе ла русь фільм» не шу кае скла да ных 

шля хоў — у вы ка ры стан ні кі на шаб ло наў у пэў най кан фі гу-

ра цыі і іх на паў нен ні кі на сту дыя вы яў ляе сваю без да па мож-

 насць. Ва ўсім све це ме жы па між дз і ця чым і да рос лым кі но 

раз мы ва юц ца, а кан тэнт, пры зна ча ны ў тым лі ку для юнай 

аў ды то рыі, раз маў ляе на сур' ёз ныя тэ мы без спро шча на га 

сю сю кан ня. У гэ ты час бе ла рус кі дзі ця чы фільм спра буе транс-

ля ваць ста рыя ўста ноў кі, пры чым у мак сі маль на да ступ най 

ма не ры: трэ ба да па ма гаць ма ці, доб ра ву чыц ца, вы ру чаць 

сяб роў, не здрадж ваць, быць спра вяд лі вым і так да лей.

Тым не менш гіс то рыя атры ма ла на леж нае ві зу аль нае 

ўва саб лен не. Ня гле дзя чы на та кі з пэў на га пунк ту гле-

джан ня ня ўда лы сцэ на рый, рэ жы сёр Ігар Чац ве ры коў зняў 

доб рую кар ці ну. Зноў жа «вы ка наў сваю функ цыю», як і 

шмат што ў «Пра ві лах гей ме ра» гэ тым зай ма ец ца і, да рэ-

чы, аб мя жоў ва ец ца.

На цы я наль ная кі на сту дыя зноў вы яві ла за над та шмат 

ін фар ма цыі пра стан сва іх спраў праз ад да дзе ны ў пра кат 

фільм.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ



ТО ЎЗА ЕМ НА!
Юбі лейЮбі лей  

Но вая кар ці на «Бе ла русь філь ма» 
не шу кае скла да ных шля хоўРЭ ЧЫ
Са сва і мі чы та ча мі на твор чым ве ча ры.

У час між на род най 
экс пе ды цыі 

«Да ро га да свя ты няў».

У Бы ха ве 
ка ля 
ма ну мен таль на га 
зна ка 
«Бар ку ла баў скі 
ле та піс».

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ прэ зен туе чы та чам «Звяз ды» 
сваю кні гу «Та ям ні цы Ня свіж ска га зам ка». Вы ста ваВы ста ва  

Ход канём
На но вай вы ста ве 

ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі — 

яна на зы ва ец ца «Equos. Koń. 

Конь» — мож на ўба чыць больш 

за дзвес це тво раў, дзе га лоў ным 

аб' ек там, ці ка вас цю і воб ра зам 

з'яў ля ец ца, як ужо зра зу ме ла, 

конь. Экс па зі цыя, што пра цуе 

з 15 чэр ве ня, прад стаў ляе 

жы ва піс, скульп ту ру, гра фі ку і дэ-

ка ра тыў на-пры клад ное мас тац тва 

з ка лек цый двух му зе яў — са мо га 

пры маль ні ка вы ста вы і Му зея 

Паўд нё ва г а Пад ляш ша ў Бя лай 

Пад ляс цы. Ура чыс тае ад крыц цё 

ад бу дзец ца ў па ня дзе лак 

18 чэр ве ня.

Экс па зі цыя ўклю чае ў ся бе тво ры бе-

ла рус кіх, рус кіх і еў ра пей скіх мас та коў з 

XVІІ да XXІ ста год дзя і па каз вае, у якім 

вы гля дзе, у якіх жан рах, на якім фо не і 

якім чы нам аў та ры роз ных ча соў, мас-

тац кіх школ і сты ляў ува саб ля лі воб раз 

ка ня. Для лёг кас ці ўспры ман ня вы ста ва 

раз дзе ле на на тэ ма тыч ныя бло кі, якія аб'-

яд ноў ва юць у са бе тво ры з па доб ны мі 

сю жэ та мі.

«Equos. Koń. Конь» ар га ні за ва на 

пры пад трым цы па соль ства Поль шчы 

і Поль ска га ін сты ту та ў Мін ску і чар го-

вы раз прэ зен туе ка лек цыі Пад ляш ша ў 

Бе ла ру сі. На цы я наль ны мас тац кі му зей 

не ўпер шы ню су пра цоў ні чае з Му зе ем 

Паўд нё ва г а Пад ляш ша, у свой час у су-

мес ных пра ек тах удзель ні ча лі так са ма 

Пад ляш скі му зей у Бе ла сто ку і Акру го вы 

му зей у Су вал ках.

У пэў ным сэн се вы ста ва так са ма прэ-

зен туе ка лек цыю з Бя лай Пад ляс кі — 

з му зея, які быў за сна ва ны ў 1924 го дзе, 

але спы ніў сваю дзей насць з-за на ступ-

стваў Дру гой су свет най вай ны. Яго ра бо-

та бы ла ад ноў ле на ў 1966 го дзе, а збор 

сёння на ліч вае 2700 экс па на таў. Га лоў-

ны мі і най больш каш тоў ны мі ка лек цы я-

мі з'яў ля юц ца збор ікон XVІІ — па чат ку 

ХХ ста год дзя бе ла рус ка га, укра ін ска га 

і рус ка га аў тар ства, а так са ма асоб ны 

збор «Ка ні, верш ні кі, па воз кі ў поль скім 

мас тац тве XІX—XX стст.», у якім за хоў-

ва юц ца тво ры поль скіх мас та коў.

Вы ста ва «Equos. Koń. Конь» бу дзе 

пра ца ваць у На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі да 26 жніў ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ




