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«Мас тац тва кні гі» па цвяр джае — 

а мо жа быць, у ней кім сэн се на гэ та 

і ма ты вуе — ува гу бе ла рус кіх вы да-

вец тваў да вон ка ва га аб ліч ча сва іх 

тво раў. Як зга да на вя ду чы мі цы ры-

мо ніі, за шас нац цаць га доў іс на ван ня 

ана ла гіч на га кон кур су для вы дан няў 

кра ін СНД Бе ла русь са 151 дып ло мам, 

9 з якіх «Гран-пры», зай мае пер шае 

мес ца па коль кас ці ўзна га род.

У жу ры сё лет ня га, ужо на цыя -

наль на га, кон кур су ўвай шлі вя до мыя 

ў сфе ры куль ту ры дзея чы — вядо-

мы мас так Ва лян цін Гу ба раў, стар-

шы ня Са ю за ды зай не раў Дзміт рый 

Сур скі, стар шы ня Са ю за мас та коў 

Глеб От чык, ды рэк тар На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Ра ман Ма туль скі, на мес нік 

мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар Бу зоў скі і 

стар шы ня жу ры рэк тар Ака дэ міі мас-

тац тваў Мі ха іл Ба раз на.

«Вель мі пры ем на ві таць не толь кі 

тых, хто мае вый сці на сцэ ну па ўзна-

га ро ду, але ўсе вы да вец твы, што вы-

пус ці лі пры го жыя, па-мас тац ку вы-

ве ра ныя, па лі гра фіч на дас ка на лыя 

кні гі, — ска заў у якас ці пры ві тан ня 

мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР-

ЛЮКЕВІЧ. — Хаце ла ся б, каб кон курс 

жыў і па вя ліч ваў коль касць уз на га род, 

але га лоў нае — каб пра ца вы даў цоў, 

ды зай не раў, мас та коў і кніж ных гра-

фі каў у пер шую чар гу вы со ка ацэнь-

ва ла ся чы та ча мі».

Уз на га ро ды — ста ту эт кі «За ла ты 

фа лі янт» і дып ло мы пер шай і дру гой 

сту пе няў — уру ча лі ся ў шэ ра гу на мі-

на цый, на якія, да рэ чы, ці ка ва прос-

та зір нуць, — «Бе ла русь па мя тае», 

«Сця жын ка мі род на га краю» (да Го да 

ма лой ра дзі мы), «У люс тэр ку ча су», 

«Ду хоў насць», «За ўнё сак у за ха ван не 

ду хоў най спад чы ны», «Ра зам з кні гай 

мы рас цём», «Фо та по гляд», «Арт-кні-

га» і гэ так да лей.

Ся род ін шых жу ры кон кур са пры-

зна чы ла асоб ныя ўзна га ро ды для 

пра фе сі я на лаў: Ула дзі мір Даў гя-

ла стаў най леп шым ілюст ра та рам 

(за ра бо ту над кні гай «Ча ра дзей ны 

пярс цё нак»), Ула дзі мір Лука шык — 

най леп шым ды зай не рам («Вост раў» 

Ва сі ля Гі ге ві ча, «Раз ві тан не з веч нас-

цю» Але ся Ба да ка і се рыя «На пі са-

нае за ста ец ца»), Анд рэй Шчу кін — 

най леп шым фо та мас та ком («Смак 

бе ла рус кай кух ні»). На дзея Ба рай з 

вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

ад зна ча на спе цы яль ным дып ло мам 

жу ры «За вя лі кі аса біс ты ўнё сак у 

мас тац ка-гра фіч ную куль ту ру бе ла-

рус кай кні гі».

Аль бом-пе ра мож ца «Бе ла русь. 

Храм і края від» Дзя ні са Ра ма ню ка, 

між ін шым, хіт про да жаў, — гэ та 

192 ста рон кі хра ма вай ар хі тэк ту ры 

на шай кра і ны ў ася род дзі бе ла рус кіх 

края ві даў. «Бліс ку чы ду эт» — куль-

та вае дой лід ства і пей заж — аў тар 

фа та гра фа ваў на пра ця гу двац ца ці га-

доў, у роз ныя по ры го да, вы ка рыс тоў-

ва ю чы роз ныя тэх на ло гіі. На мо мант 

прэ зен та цыі апош ня га вы дан ня Дзя-

ніс Ра ма нюк ужо меў у сва ім ак ты ве 

не каль кі вя до мых аль бо маў — «Бе-

ла русь сі ня во кая», «Мой шлях Бе ла-

русь», «Бе ла русь. Ма лень кая кні га пра 

вя лі кую кра і ну», «Чар но быль». Яшчэ 

ў дзя цін стве аў тар за ха піў ся па да рож-

жа мі па кра і не і з ча сам стаў браць з 

са бой фо та апа рат. Апроч ура жаль нас-

ці апош ні аль бом, без умоў на, ня се ў 

са бе яшчэ і да ку мен таль ную каш тоў-

насць: не ка то рыя хра мы паспелі змя-

ні ць свой вы гляд праз рэ стаў ра цыю, 

а не ка то рыя знік нуць. Уся го ў кні зе 

мож на ўба чыць 86 куль та вых збу да-

ван няў на 152 фо та здым ках — яны 

су пра ва джа юц ца на ву ко ва-гіс та рыч-

най ін фар ма цы яй гіс то ры ка ар хі тэк ту-

ры Сяр гея Ха рэў ска га і тлу ма чаль ным 

сло вам са мо га аў та ра.

На цы я наль ная біб лі я тэ ка атры ма ла 

за слу жа ны «За ла ты фа лі янт» у на-

мі на цыі «За ўнё сак у за ха ван не ду-

хоў най спад чы ны» — ле тась яна праз 

фак сі міль нае вы дан не ў адзі нац ца ці 

эк зэмп ля рах ад на ві ла Бе рас цей скую, 

аль бо Ра дзі ві лаў скую, Біб лію, ары-

гі нал якой быў ле тась пе ра да дзе ны ў 

дар Брэс ту пад час свят ка ван ня яго 

ты ся ча год дзя і ця пер за хоў ва ец ца ў 

Му зеі гіс то рыі го ра да. Фак сі міль нае 

вы дан не, вя до ма ж, вы ма га ла вя лі кай 

да след чыц кай пра цы, бо да стат ко ва 

доў гі пе ры яд са мы вя лі кі і ба га ты пом-

нік бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня XVІ 

ста год дзя ад сут ні чаў у па рад ку дня 

кра і ны. Ён па чы на ец ца з ліс та Мі ка-

лая Ра дзі ві ла Чор на га ка ра лю Жы гі-

мон ту ІІ Аў гус ту, утрым лі вае ў са бе 

ка мен та рыі да тэкс ту, упры гож ва ец-

ца гра фіч ны мі ілюст ра цы я мі — сён ня 

ары гі на лы за хоў ва юц ца ў Бе ла ру сі, 

Поль шчы, Літ ве, Ра сіі, у тым лі ку ў 

пры ват ных ка лек цы ях. На ву ко вы кі-

раў нік вы дан ня на мес нік ды рэк та ра 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Алесь Су ша 

ка заў, як каш тоў ную кні гу пе ра да ва лі ў 

спад чы ну і вы ка рыс тоў ва лі ў на ба жэн-

ствах роз ных кан фе сій, што ро біць яе 

сім ва лам між куль тур на га аб' яд нан ня. 

Фак сі міль нае вы дан не Бе рас цей скай 

Біб ліі ва жыць пят нац цаць кі ла гра маў, 

уклю чае ў ся бе 1500 ста ро нак і каш туе 

паў та ры ты ся чы до ла раў.

Уні каль ныя да ку мен ты ча су ўтрым-

лі ва юць у са бе кні гі «Нель га за быць. 

Нель га зра зу мець. Нель га апраў-

даць» і «Бе ла русь пар ты зан ская» 

вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла-

пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», якія ста-

лі пе ра мож ца мі кон кур су ў ка тэ го рыі 

«Бе ла русь па мя тае». Гэ та вы дан ні, 

што аб' яд на лі ра бо ту На цы я наль на-

га ар хі ва Бе ла ру сі, дзяр жаў на га ар-

хі ва кі на фо та фо на да ку мен таў, му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, а 

так са ма аб лас ных і ра ён ных му зе яў. 

У пер шай кні зе праз да ку мен таль-

ныя ма тэ ры я лы па каз ва ец ца тра ге-

дыя спа ле ных на цыс та мі бе ла рус кіх 

вё сак, якія сён ня пус ту юць у кож най 

воб лас ці кра і ны. Знач ную част ку вы-

дан ня зай мае су час насць, то-бок ра-

бо та па ўве ка ве чан ні па мя ці аб па-

дзе ях 1941—1944 га доў. Дру гая кні га 

праз больш чым шэсць сот уні каль ных 

ар хіў ных да ку мен таў і фо та здым каў, 

у тым лі ку пар ты зан скі дру к, па каз-

вае дзей насць пар ты зан скіх атра даў, 

а так са ма буд ні іх сяб раў. Вы дан не 

за кра нае та кія ба кі пар ты зан ска га іс-

на ван ня, як рэй ды, ды вер сіі, раз вед-

ка, «рэ льса вая вай на», да па мо га на-

сель ніц тва і, на ад ва рот, на сель ніц тву. 

Кні гі пад рых та ва ныя вы да вец твам да 

75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад на-

цысц кіх за хоп ні каў.

Вы да вец кі дом «Звяз да» быў ад зна-

ча ны ў ка тэ го рыі «Фо та по гляд» за кні гі 

«Мі сія мі ла сэр нас ці. Ілюст ра цый ная гіс-

то рыя Чыр во на га Кры жа ў Бе ла ру сі», 

«Сло нім. Па да рож жа ў ча се» і «Грод на. 

Па да рож жа ў ча се» Ула дзі мі ра Лі ха дзе-

да ва, а так са ма ў на мі на цыі «Сця жын-

ка мі род на га краю» за вы дан ні «Тай ны 

Ня свіж ска га зам ка. Па да рож жа ўглыб 

ста год дзяў з Ула дзі сла вам Сы ра ком-

лем» і «Мая Ра дзі ма».

Уся го ў ча тыр нац ца ці на мі на цы ях, 

ка лі не лі чыць пер са наль най, кон курс 

«Мас тац тва кні гі» ад зна чыў больш за 

пяць дзя сят тво раў вы да вец тваў «Бе-

ла русь», «Мас тац кая лі та ра ту ра», 

«Ад кры тая кні га», «Аду ка цыя і вы ха-

ван не», «Бел оваг руп», «Па лі гра фі ка» 

ды ін шых.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

Храм 
плюс края від

Ні хто не ча каў, але гэ та зда ры ла ся. У ноч з ня дзе лі на 

па ня дзе лак па на шым ча се Аме ры кан ская кі на ака дэ-

мія раз да ла прэ міі «Ос кар» і сё лет нім раз мер ка ван-

нем уз на га род зра бі ла да во лі пры го жы і не ча ка ны 

па саж. Паўд нё ва к арэй ская кар ці на «Па ра зі ты» Пон 

Чжун Хо, ула даль нік «За ла той паль ма вай га лі ны» 

Кан ска га кі на фес ты ва лю, атры ма ла ад ра зу ча ты ры 

ўзна га ро ды, у тым лі ку як «Най леп шы фільм», і ў 

вы ні ку і коль кас цю, і ва гой прэ мій пе ра ўзы шла ўсіх 

сва іх аме ры кан скіх ка лег.

Пры гэ тым коль касць на мі на цый, у якіх яна бы ла прад-

стаў ле на, у па раў на нні з «Джо ке рам», «Ад ной чы ў... Га лі ву-

дзе», «1917» і «Ір ланд цам» вы гля да ла сціп ла: «Па ра зі ты» 

на мі на ва лі ся ў шас ці (хоць і гэ та пра рыў для за меж на га 

філь ма) і пе ра маг лі ў ча ты рох. Адзін з фа ва ры таў «Джо-

кер» на мі на ваў ся ў адзі нац ца ці — за слу жа ныя «Ос ка ры» 

ў рэш це атры ма лі толь кі Ха а кін Фе нікс як най леп шы ак цёр 

і іс ланд ская кам па зі тар ка Хіль дур Гуд на доў цір за най леп-

шы са ўндтрэк.

Гэ та пер шы вы па дак у 92-га до вай гіс то рыі прэ міі, ка лі 

га лоў ную ўзна га ро ду ака дэ мі кі пры зна ча юць кар ці не не на 

анг лій скай мо ве, і дак лад на пер шы па доб ны тры умф паўд-

нё ва к арэй ска га кі но ў Лос-Ан джэ ле се.

Пон Чжун Хо яшчэ пе рад «Ос ка рам» ка заў, што ча кае 

мо ман ту, ка лі пас ля шэ ра гу цы ры мо ній уз на га родж ван ня — 

а ўча раш няй па пя рэд ні ча ла цэ лая ча ра да ме ра пры ем стваў 

з удзе лам «Па ра зі таў» — ён на рэш це па е дзе да до му. Дык 

вось, на ра дзі му ён вер нец ца са ста ту эт ка мі «Най леп шы 

фільм», «Най леп шы рэ жы сёр», «Най леп шы ары гі наль ны 

сцэ на рый» і «Най леп шы за меж ны мас тац кі фільм».

У га лоў най ка тэ го рыі «Па ра зі ты» абы шлі кар ці ны Квен-

ці на Та ран ці на, То да Фі лі пса, Сэ ма Мэн дэ са, у на мі на цыі 

«Най леп шы за меж ны мас тац кі фільм» — на прык лад, «Це ла 

Бо жае» Яна Ка ма сы і «Боль і сла ву» Пэд ра Аль ма до ва ра. І 

хоць ні з пер шым, ні з дру гім вы ба рам я не да кан ца згод ная, 

трэ ба пры знаць, пос пех «Па ра зі таў» ро біць прэ мію Аме ры-

кан скай кі на ака дэ міі больш каш тоў най — але ў той жа час 

у ней кай сту пе ні дыс крэ ды туе сам фільм, бо су мнен ні ў яго 

вар тас цях праз ка мер цый ны і штуч ны склад нік ні хто не ад-

мя няў, а пры знан не «Ос ка ра» іх толь кі па цвяр джае.

Прад ка заль ны мі пры нам сі ака за лі ся прэ міі ак цё рам: 

най леп шай акт ры сай, як і ча ка ла ся, бы ла на зва ная Рэ нэ 

Зэ льве гер за ро лю ў філь ме «Джу дзі», най леп шым ак цё рам 

дру го га пла на стаў Брэд Піт за «Ад ной чы ў... Га лі ву дзе», 

і гэ та яго пер шы ак цёр скі «Ос кар», най леп шай акт ры сай 

дру го га пла на — Ло ра Дэрн за «Шлюб ную гіс то рыю».

Пры ем ным вы ба рам вы гля дае «Тру сік Джо джа» ў на мі-

на цыі «Най леп шы адап та ва ны сцэ на рый» і ла гіч ным — Ро-

джэр Дзі кінс як най леп шы апе ра тар за фільм «1917».

Са ма цы ры мо нія ад зна чы ла ся, як звы чай на, трап ны мі 

жар та мі, ак ту аль ны мі вы каз ван ня мі і ад сыл ка мі да не раў на-

ва гі па між муж чы на мі і жан чы на мі, бе лы мі і чор ны мі ся род 

на мі нан таў на «Ос кар». Ад ной з най ці ка вей шых час так 

з'яў ля юц ца, вя до ма ж, спі чы лаў рэ а таў — «най леп шы ак-

цёр» Ха а кін Фе нікс, на прык лад, вы ка заў ся пра ня роў насць 

па вод ле роз ных пры кмет, па дзя ка ваў за тое, што яму, эга-

іс тыч на му ня год ні ку, да лі дру гі шанц, і ў кан тэкс це эка ла гіч-

най праб ле мы асу дзіў тое, што мы кра дзём у ка роў пры зна-

ча нае для ця лят ма ла ко і да да ём яго ў ка ву і шмат кі.

Сё лет ні «Ос кар», асаб лі ва ка лі ўспом ніць ад кры та кан'-

юнк тур ныя ра шэн ні кі на ака дэ міі, што ме лі мес ца ў мі ну лыя 

га ды, мо жа азна чаць па ча так рэ абі лі та цыі прэ міі і па ва рот 

яе ў бок мас тац тва кі но: гэ тым ра зам ён прад ста віў адзін 

з най леп шых спі саў на мі нан таў і ад но з са мых ці ка вых фі-

наль ных ра шэн няў. Та ды на ру ку ака дэ мі кам ака за ла ся 

«За ла тая паль ма вая га лі на» «Па ра зі таў» — праў да, да са-

праўд на га мас тац тва яны і ў 2020-м кры ху не да цяг ну лі.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

У све цеУ све це

NOT BAD
Аме ры кан ская кі на ака дэ мія 

ўпер шы ню ад да ла 
га лоў ны «Ос кар» 

філь му не на анг лій скай мо ве
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