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Сту дыя гіс та рыч ных філь маў 

«Май стэр ня Ула дзі мі ра Бо ку на» 

пра цяг вае сваю асвет ніц кую 

дзей насць і прад стаў ляе но вы фільм, 

пры све ча ны знач на му, але, на пэў на, 

кры ху за бы та му ўра джэн цу Бе ла ру сі 

Зыг мун ту Уруб леў ска му. Та му 

са ма му фі зі ку, хі мі ку і на ву коў цу, які 

ў ХІХ ста год дзі зра біў не маг чы мае — 

на су пе рак пе ра сця ро гам, ры зы кам 

і Май клу Фа ра дэю з яго 

«па ста ян ны мі га за мі» атры маў вад кі 

кіс ла род. Прэм' е ра кар ці ны ад бы ла ся 

4 снеж ня ў vеlсоm сіnеmа Sіlvеr Sсrееn.

Фільм «Зыг мунт Уруб леў скі. Га ра чы кіс-

ла род» прад стаў ляе са бой, мож на ска заць, 

гіс та рыч ную рэ кан струк цыю, за клю ча ную 

ў па чат ку і кан цы ў ка мен та рыі су час ных

на ву коў цаў і да след чы каў — гуль ню ў 

ХІХ ста год дзе і жыц цё Зыг мун та Уруб леў-

ска га, па чы на ю чы з яго сту да ван ня/асіс та-

ван ня ў Гер ма ніі. У сва ёй асноў най част цы 

ён па зба віў ся за кад ра ва га го ла су і ка мен та-

ры яў на ка ме ру, ад даў шы пе ра ва гу іг ра во-

му фар ма ту, але та ко га ро ду ін фар ма ван не 

за мя ніў цы та ван нем ліс тоў Уруб леў ска га і 

Уруб леў ска му.

Вя до мы вы на ход нік на ра дзіў ся ў Грод-

не і ва сям нац ца ці га до вым паў дзель ні чаў 

у паў стан ні 1863—1864 га доў, пас ля яко-

га доў га зна хо дзіў ся пад на гля дам, а ка-

лі вы зва ліў ся ад яго — з'е хаў пра цяг ваць 

ву чо бу ў Гер ма нію. Доб рыя, у пры ват нас ці 

ў фі нан са вым пла не, ча сі ны для яго на-

сту пі лі з пе ра ез дам у Кра каў, дзе пра цу 

і ла ба ра то рыю Уруб леў ска му пра па на ваў 

Яге лон скі ўні вер сі тэт. Улас на тут ён су-

стрэў свай го ка ле гу Ка ра ля Ста ні сла ва 

Аль шэў ска га і па чаў во пы ты па атры ман ні 

вад ка га кіс ла ро ду, якія ў вы ні ку ўвян ча лі-

ся пос пе хам. На ву ко вы хэ пі-энд прый шоў 

по руч з тра ге ды яй жыц ця — Зыг мунт Уруб-

леў скі, мож на ска заць, па цяр пеў ад пра цы і 

па мёр ад за ра жэн ня кры ві пас ля ўзга ран ня 

ў сва ім ка бі не це.

Улас на та кі ра курс — вя лі кія вы на ход-

ствы на ка рысць ча ла вец тва праз ах вя ра-

ван не ўлас ным зда роў ем і на ват жыц цём 

— вы бра лі аў та ры гіс та рыч на га філь ма, якія 

праз усю кар ці ну пра цяг ну лі лейт ма тыў не-

бяс пе кі до сле даў і пра цы з рэ чы ва мі для 

ва чэй пра фе са ра. Су стрэ чы з аф таль мо ла-

гам, рас фо кус і рэ ак цыя пер са на жа на яр кае 

свят ло да юць зра зу мець, што га лоў ны ге рой 

за ня ты толь кі ідэ яй зда быць вад кі кіс ла род. 

На ват ад ра зу пас ля выбуху пра фе сар апан-

та ны сва ёй мэ тай, а гэ та дак лад на пра ва куе 

ўзнік нен не да яго сім па тыі і пры во дзіць да 

пос пе ху. Улас на, дзя ку ю чы ад крыц цю вад ка-

га кіс ла ро ду ча ла вец тва сён ня мо жа за пус-

каць кас міч ныя ра ке ты, за ма рож ваць жы выя 

ткан кі і вы ка рыс тоў ваць рэ чы ва ў ме ды цы не 

і пра мыс ло вас ці.

У вы ні ку ўсё, што трэ ба, каб ус пом ніць і 

ад клас ці ў па мя ці імя Зыг мун та Уруб леў ска-

га, за клю ча ец ца ў кам плі мен тар ным пра яго 

апа вя дан ні, дзе ў пер са на жа вель мі вы са ка-

род ныя ма не ры і ўчын кі, уз ва жа ныя і ра зум-

ныя ад ка зы пра на ву ку, цёп лая пе ра піс ка з 

род ны мі і, ка неш не, апан та насць экс пе ры-

мен та мі на шко ду свай му зда роўю.

Аў та ра мі сцэ на рыя кар ці ны ста лі Ула дзі-

мір Бо кун і Ан жа лі ка Но ві ка ва, рэ жы сё рам — 

Аляк сей Ма ка ран ка. Ро лю Уруб леў ска га 

вы ка наў Анд рэй Но вік, па на Аль шэў ска га 

сыг раў Дзміт рый Яку бо віч, а аф таль мо ла га — 

Ігар Пят роў. Да рэ чы, у здым ках за дзей ні-

ча ны пры бо ры, які мі на са мрэч ка рыс таў ся 

вя до мы хі мік.

Кар цін ны і, ка неш не, не ідэа льны, але ў 

пэў ным сэн се важ ны фільм уяў ля ец ца для 

нас ад ной з ня мно гіх іні цы я тыў па вяр тан-

ні зна ка вых ім ёнаў з Бе ла ру сі ў гра мад-

скую свя до масць. «Май стэр ні Ула дзі мі ра 

Бо ку на» ўда ло ся, з ад на го бо ку, шмат, а 

з ін ша га — кі но з асвет ніц кі мі ма ты ва мі 

кра і не трэ ба больш, пры чым з ча сам хай 

бы па збаў ле на га шур па тас ці (най гра насць, 

вы ка ры стан не шаб ло наў і за ліш няя кам плі-

мен тар насць філь ма «Зыг мунт Уруб леў скі. 

Га ра чы кіс ла род» пры му ша юць увесь час 

аб іх спа ты кац ца, хо ць, пры ма ю чы пра ві лы 

гуль ні, фільм мож на па гля дзець глад ка). На 

яе ра хун ку се рыя гіс та рыч ных ра бот «Ад-

ва рот ны ад лік» (а гэ та ка ля 350 кар цін), 

ча ты ры філь мы пра Мін скае ге та і цыкл 

«100 ім ёнаў Бе ла ру сі», у якім ужо асвет ле-

ны, на прык лад, Ула дзі мір Му ля він («Пяс няр. 

Сэр цам і ду ма мі») ці Іг нат Да мей ка («Іг нат 

Да мей ка. Доў гае вяр тан не») — уся го па-

куль што во сем ра бот.

Та кім чы нам, вось на ша асвет ніц кае кі но, 

а вось Зыг мунт Уруб леў скі ў ім. Фільм пра 

вя до ма га на ву коў ца бу дзе па каз вац ца на 

вя лі кім эк ра не ў vеlсоm сіnеmа Sіlvеr Sсrееn 

з 10 да 12 снеж ня.

Кі на кро кіКі на кро кі Ад но з ты сяч ім ёнаў Бе ла ру сі,
або Без ка го мы не па ля це лі б у кос мас

На цы я наль ная кі на прэ мія, па-

доб на, бу дзе вы гля даць ме на ві та 

так — якая кар ці на «Бе ла русь філь-

ма» 17 снеж ня атры мае ста ту эт ку 

быц цам свое асаб лі вую «га ран тыю 

якас ці». Ад зна чу, што кі на сту дыя 

з'яў ля ец ца як ад ным з ар га ні за та-

раў бе ла рус ка га «Ос ка ра», так і са-

мым па пу ляр ным у ім на мі нан там.

Гэ ты мі дня мі жу ры, у склад 

яко га ўвай шлі, як га во рыц ца ва 

ўста ноў чых да ку мен тах, «пра фе-

сі я на лы ў сфе ры кі не ма то гра фа», 

вы зна чае пе ра мож цаў аж но ў 

двац ца ці на мі на цы ях: на цы ры мо-

ніі ўзна га родж ван ня па він ны быць 

на зва ныя «Най леп шы фільм у іг ра-

вой фор ме», «Най леп шы тэ ле се-

ры ял», «Най леп шы фільм у не іг ра-

вой фор ме», «Най леп шы фільм у 

ані ма цый най фор ме», най леп шыя 

муж чын скія і жа но чыя ро лі пер ша-

га і дру го га пла наў, бу дуць ад зна-

ча ны «Най леп шая апе ра тар ская 

ра бо та», «Най леп шы ман таж», 

«Най леп шы сцэ на рый» і гэ так да-

лей. Апроч тых «най леп шых» жу ры 

вы зна чыць, ка му бу дуць уру ча ны 

ста ту эт кі «За вя лі кі ўклад у бе ла-

рус кі кі не ма то граф» і «За вя лі кі 

ўклад бе ла рус кіх кі не ма та гра фіс-

таў у за меж ны кі не ма то граф».

Вы бар бу ду чых ула даль ні каў 

ста ту э так пра хо дзіць у два эта пы. 

Спа чат ку з тых за явак, што філь м-

мей ке ры па да лі ар га ні за та рам, 

бы ло ада бра на па пяць на мі нан таў 

(асоб на скла да лі ся спі сы тых, хто 

зра біў «вя лі кі ўклад»). Ця пер да 

10 снеж ня пе рад жу ры ста іць за да ча

вы зна чыць пе ра мож цу ў кож най 

на мі на цыі. Ну і ўлас на 17 снеж ня ў 

До ме кі но пра цэс увян ча ец ца цы-

ры мо ні яй уз на га родж ван ня.

Спіс на мі на ва ных стаў вя до-

мы не каль кі дзён та му, і по бач з 

ім па фас вы ра зу «На цы я наль ная 

кі на прэ мія ста не са праўд ным «бе-

ла рус кім «Ос ка рам» вы гля дае 

да во лі не да рэ чным. Лі да рам па 

коль кас ці на мі на цый ста ла бе ла-

русь філь маў ская кар ці на «Сля ды 

на ва дзе» Аляк санд ра Ані сі ма ва — 

той са мы шмат па кут ны пра ект,

адзі ны іг ра вы фільм, які На цы я-

наль ная кі на сту дыя зня ла ў 2016 

го дзе і пры свя ці ла ста год дзю бе ла-

рус кай мі лі цыі. За ім усё яшчэ цяг-

нуц ца пы тан ні па рас тра це «Бе ла-

русь філь мам» гро шай і па ўлас на 

мас тац кай якас ці тан на га ба е ві ка 

з дрэн на пра пі са най ма ты ва цы яй і 

не пе ра ка наў чай па ста ноў кай.

У на мі нан тах час та фі гу руе 

на ве ла Іга ра Ва сіль е ва «Фо та на 

па мяць», зня тая для аль ма на ха 

«Вай на. За стац ца ча ла ве кам», і 

гэ тым чар го вы раз па каз вае на-

ша свое асаб лі вае ра зу мен не (ці 

не ра зу мен не?) па няц ця «кан флікт 

ін та рэ саў». Ін шыя на ве лы пра вай-

ну ся род на мі нан таў не зна чац ца, 

хо ць «Фо та на па мяць», мо жа, і

не най леп шая ка рот ка мет раж ка 

збор ні ка. Чым вы клі ка на та кая 

ці ка васць да ся рэд няй кар ці ны — 

зра зу мець скла да на, але вя до ма ж, 

не тым, што баць ка рэ жы сё ра

Вік тар Ва сіль еў з'яў ля ец ца стар-

шы нёй Бе ла рус ка га са ю за кі не-

ма та гра фіс таў, ад на го з ар га ні за-

та раў На цы я наль най кі на прэ міі... 

У цэ лым па між ар га ні за та ра мі і 

на мі нан та мі на зі ра ец ца на столь кі 

не да пу шчаль ная коль касць су па-

дзен няў, што ста віц ца сур' ёз на да 

прэ міі, якая гуч на на зы ва ец ца на-

цы я наль най, а аба роч ва ец ца між-

са бой чы кам да тыч ных ін сты ту цый, 

ста но віц ца да во лі скла да на.

Па ло гі цы і па вод ле до све ду 

пра вя дзен ня па доб ных ме ра пры ем-

стваў «Бе ла русь фільм», Бе ла рус кі 

са юз кі не ма та гра фіс таў і Бе ла рус-

кая гіль дыя ак цё раў кі но не мо гуць 

удзель ні чаць у ар га ні за цыі прэ міі, 

ка лі іх пра дукт і чле ны фі гу ру юць у 

лі ку на мі нан таў. Але спіс на мі нан-

таў чар го вы раз пад крэс ліў, што 

ў нас па-ра ней ша му — гэ та да ты-

чыц ца і фі нан са ван ня, і ар га ні за цыі 

па ка заў за мя жой, і ўзна га род — 

га лоў ным кі на гуль цом з'яў ля ец ца 

«Бе ла русь фільм». Але бе ла рус кае 

кі но ім да лё ка не аб мя жоў ва ец ца, 

не ка жу чы ўжо пра тое, што пра дукт 

кі на сту дыі час та са сту пае вы ні кам 

пра цы не за леж ных рэ жы сё раў. На 

зван не «най леп ша га філь ма ў іг ра-

вой фор ме» прэ тэн дуе тры кар ці ны 

На цы я наль най кі на сту дыі — ужо на-

зва ныя «Сля ды на ва дзе», «Тум-

па бі-дум» Вя ча сла ва Ні кі фа ра ва і 

рас кры ты ка ва ная пра фе сі я на ла мі 

«Не гуль ня»...

Ся род на мі на ва ных се ры я лаў —

пра дукт, дзе па спра буй знай дзі 

бе ла рус кі след апроч та го, што 

пля цоў ка для зды мак бы ла аран-

да ва на на «Бе ла русь філь ме», а ў 

эпі зо дах за дзей ні ча ны ай чын ныя 

ак цё ры. На ста ту эт ку прэ тэн ду-

юць, на прык лад, «Снай пер. Афі цэр 

СМЕРШ», «Мух тар. Но вы след», 

«Вок ны до ма твай го» — пра ек ты 

фар ма ту ра сій скіх тэ ле ка на лаў.

Ад ным з лі да раў па на мі на цы ях 

з'яў ля ец ца і псі ха ла гіч ны тры лер 

«Унут ры ся бе» — не за леж ны пра-

ект рэ жы сё ра Сяр гея Та лы ба ва, 

які свед чыць, што ў кра і не ёсць ка-

мер цый нае кі но, хоць сам фільм — 

пры гла джа ны і хо лад на шаб лон ны — 

уся го толь кі чар го вы, ні чым не

вы дат ны жан ра вы пра ект.

Ужо зга да ны Вік тар Ва сіль еў 

ака заў ся ў на мі на цыі (і не толь кі 

гэ тай) «Най леп шая га лоў ная муж-

чын ская ро ля» за іг ру ў се ры я ле 

«Мух тар. Но вы след», а ў пэў ных 

спі сах пе ра мя ша лі ся іг ра выя кар-

ці ны, се ры я лы, ка рот ка мет раж кі, 

да ку мен та ліс ты ка і ані ма цыя, што 

зноў жа вы кры вае сціп ласць бе ла-

рус ка га кі не ма то гра фа, бо па сут-

нас ці па раў ноў ваць сцэ на рый ці рэ-

жы су ру да ку мен таль на га філь ма і 

іг ра во га не да рэ чна: яны пра цу юць 

па роз ных пра ві лах.

За тое 17 снеж ня мы да ве да ем-

ся ім ёны тых, хто, на дум ку жу ры, 

зрабіў най вя лік шы ўнёсак у бе-

ла рус кі і за меж ны кі не ма то граф. 

У пер шай на мі на цыі фі гу ру юць кла-

сі кі Ва ле рый Ры ба раў і Мі ха іл Пта-

шук, да ку мен та ліс ты Га лі на Ада мо-

віч і Вік тар Аслюк, ак цёр і рэ жы сёр 

Ула дзі мір Па на чэў ны, рэ жы сёр Вя-

ча слаў Ні кі фа раў, той жа Вік тар Ва-

сіль еў ды ін шыя. Кла сік Вік тар Ту раў, 

гу ка рэ жы сёр Ула дзі мір Га лаў ніц кі, 

ак цёр Ула дзі мір Гас цю хін, ані ма та-

ры Мі ха іл Ту ме ля і Але на Пят ке віч, 

Вя ча слаў Ні кі фа раў ды ін шыя мо-

гуць атры маць кі на прэ мію за ўклад 

у за меж ны кі не ма то граф.

На жаль, спіс на мі нан таў не 

ства рае поў на га воб ра за су час на га 

бе ла рус ка га кі но ці хо ць бы прэ тэн зіі 

на яго. У та ко га не пе ра ка наў ча га 

скла ду прэ тэн дэн таў на ста ту эт ку 

з крэ нам у бок На цы я наль най кі на-

сту дыі мо жа быць шмат пры чын: 

напрыклад, як ста ла вя до ма, не ка-

то рыя не за леж ныя аў та ры прос та 

не ве да лі пра но вую маг чы масць 

і пра пус ці лі тэр мі ны па да чы за яў-

кі (зна чыць, пы тан не ў да ня сен ні 

ін фар ма цыі да кі на су поль нас-

ці), філь ммей ке ры маг лі проста 

пра іг на ра ваць новую невядомую 

прэ мію...

Мы не са спе лі для свай го «Ос-

ка ра»: та кая іні цы я ты ва па він на 

не мі ну ча вы крыць, на коль кі кво лы 

сён ня наш кі не ма то граф. Маг чы ма, 

для па чат ку вар та бы ло б за ду мац-

ца аб спры яль ных умо вах для яго 

раз віц ця, каб ства ра ла ся больш

кар цін, вар тых ста ту э так. Але На-

цы я наль ную кі на прэ мію, ка лі яна 

ўжо ар га ні за ва на, дак лад на мож на 

бы ло зра біць прэ стыж най, са праў-

ды аха піў шы ўвесь пласт су час ных 

бе ла рус кіх філь маў.

Тым не менш тое, што па куль 

вы ма лёў ва ец ца з вы са ка род най 

іні цы я ты вы, на ўрад ці здоль на 

пра сты му ля ваць раз віц цё ай чын-

на га кі не ма то гра фа — яно хут чэй 

на га дае пра «ма на по лію» «Бе ла-

русь філь ма», пад крэс ліць па дзел 

на «за леж ных» і «не за леж ных» 

вы твор цаў ды пра дэ ман струе сла-

басць на шай кі на ін дуст рыі. І так, 

зноў па ста віць пад су мнен не імідж 

На цы я наль най кі на сту дыі, пра дукт 

якой не за леж на ад якас ці пра соў-

ва ец ца з на го ды і без...

Так што лепш не спя шац ца ка-

заць «бе ла рус кі «Ос кар»: па куль 

што доб ры мі на ме ра мі да ро га бе-

ла рус ка га кі но вы бру ка ва на дак-

лад на не ў рай.

Іні цы я ты ва: пры ват ная дум каІні цы я ты ва: пры ват ная дум ка

НЕ КА ЖЫ ЦЕ «ОС КАР»
На цы я наль ная кі на прэ мія ста не кі на прэ мі яй «Бе ла русь філь ма»?

Кі на сту дыя з'яў ля ец ца 
як ад ным з ар га ні за та раў 
бе ла рус ка га «Ос ка ра», 
так і са мым па пу ляр ным 
у ім на мі нан там.

Тое, што па куль 
вы ма лёў ва ец ца з 
вы са ка род най іні цы я ты вы, 
на ўрад ці здоль на 
пра сты му ля ваць раз віц цё 
ай чын на га кі не ма то гра фа.

Матэрыялы падрыхтавала 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

На на шай куль тур най пра сто ры з'я ві ла ся но вая іні цы я ты ва — 

уру чэн не На цы я наль най кі на прэ міі Бе ла ру сі. Мі ніс тэр ства куль-

ту ры і Мін гар вы кан кам вы ра шы лі пад тры маць ай чын ных кі на-

вы твор цаў і ў Дзень бе ла рус ка га кі но, які ад зна ча ец ца

17 снеж ня, уз на га ро дзіць най леп шых, ства рыў шы та кім чы нам 

пэў ны бе ла рус кі ана лаг «Ос ка ра». Праў да, прэ мія яшчэ не ўру-

ча на, а ўжо зда ец ца, што гэ та як раз той вы па дак, ка лі доб ры мі 

на ме ра мі вы бру ка ва на да ро га... не вя до ма ку ды. Бо ўжо за раз 

ві даць, што ўва га скан цэнт ра ва на не на на цы я наль ным кі но, 

а на ра бо тах ад ной вя ду чай кі на сту дыі, пры сут ні чае па няц це 

«кан флікт ін та рэ саў», а спіс на мі нан таў мож на аба зна чыць як 

прад ка заль ныя пры яры тэ ты.


