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Най ста рэй шае на 

пост са вец кай пра-

сто ры вы да вец тва 

«Ма ла дая гвар дыя» 

рых ту ец ца ўзяць 

удзел у XXVІ Мін скай 

між на род най кніж-

най вы стаў цы-кір ма-

 шы, якая прой дзе 

28 лю та га — 4 са ка ві ка

2019 го да. Да гэ та га 

ча су, рас ка за лі ра-

сій скія кніж ні кі, пла ну ец ца 

пад пі саць пра мую да мо ву 

з «Бел кні гай» — а зна чыць, 

пра па на ваць па куп ні кам 

кні гі вы да вец тва ў больш 

шы ро кім асар ты мен це і па 

пры маль най ца не.

«Да гэ та га ча су мы вы му ша-

ныя бы лі пра ца ваць з па срэд-

ні ка мі, што іс тот на пад вы ша ла 

цэ ны — спа дзя ём ся, што пас ля 

за клю чэн ня да мо вы яны змен-

 шац ца пры клад на ў два ра зы», — 

ад зна чыў вы ка наў чы ды рэк-

тар вы да вец тва «Ма ла дая 

гвар дыя» Ра ман КА СЫ ГІН.

Па тра ды цыі акра мя ўлас на 

кніг на вы стаў ку пры едуць аў-

та ры, якія тры ва ла і плён на су-

пра цоў ні ча юць з вы да вец твам, 

а так са ма і не ка то рыя ге роі — 

так, у апош нія не каль кі га доў 

тут кры ху «ма дэр ні за ва лі» свой

га лоў ны ра ры тэт, вя до мую 

бія гра фіч ную се рыю «ЖЗЛ» 

(Жыц цё зна ка мі тых лю дзей) і 

з 2005 го да па ча лі вы да ваць кні-

гі пра на шых су час ні каў з па зна-

кай «Бія гра фія пра цяг ва ец ца».

Ці ка вым трэн дам ста ла і 

вы дан не бія гра фіч ных збор ні-

каў — па коль кі асоб «пер ша га 

ра ду», якім мож на пры свя ціць 

асоб нае грун тоў нае да сле да-

ван не, не так шмат, а рас каз 

пра ге ро яў, якія ме лі да чы нен не 

да важ ных гіс та рыч ных па дзей, 

да па ма гае глы бей зра зу мець 

кан тэкст гэ тых па дзей. Ка но нам 

і ўзо рам кніг па доб на га кштал ту 

ў «Ма ла дой гвар дыі» на зы ва-

 юць ра бо ту бе ла рус ка га аў та ра — 

тэ ле- і ра дыё вя ду ча га, гіс то-

 ры ка, сцэ на рыс та, жур на ліс та 

Вя ча сла ва Бан да рэн кі, збор-

нік «Ге роі Пер шай су свет най». 

Сам аў тар пры зна ец ца, што 

на збор фак таў для кні гі спат-

 рэ бі ла ся амаль сем га доў, за тое 

вы нік пе ра ўзышоў усе ча кан ні —

кні га атры ма ла Усе ра сій скую 

гіс то ры ка-лі та ра тур ную прэ мію 

«Аляк сандр Не ўскі», пры чым 

упер шы ню гэ та ўзна га-

ро да бы ла пры су джа на 

не ра сій ска му пісь мен ні ку. 

Сё ле та ж «Ма ла дая гвар-

дыя» вы да ла но вую ра бо-

ту на ша га су ай чын ні ка — 

кні гу се рыі «ЖЗЛ», якая 

рас каз вае пра «ду хоў ні ка 

ўсяе Ру сі», чыё імя вя до-

мае на ўвесь хрыс ці ян скі 

свет, ай ца Іа а на Крэсць-

ян кі на. У сту дзе ні 2019-га, 

да рэ чы, вый дзе ўжо дру гое вы-

дан не гэ тай кні гі, з пра вам рэа-

лі за цыі ў кні гар нях пры хра мах 

і ма нас ты рах.

Да рэ чы, прад стаў ні кі вы да-

вец тва шчы ра рас ка за лі: яшчэ 

ад на з за дач ця пе раш няй па-

езд кі ў Бе ла русь — по шук но-

вых аў та раў. «Мы ад кры тыя 

да су пра цоў ніц тва, і вель мі за-

ці каў ле ныя ў тым, каб у се рыі 

«ЖЗЛ» рас каз ва ла ся і пра бе-

ла рус кіх дзея чаў — ка неш не, 

вель мі ці ка вая по стаць Ма шэ-

ра ва, рас каз пра бе ла ру саў — 

ге ро яў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, у тым лі ку Ста лін град скай 

біт вы, бія гра фіі ін шых вы дат ных 

асоб. І на наш по гляд, лепш, каб 

кні гі на бе ла рус кія тэ мы пі са лі 

лю дзі, якія жы вуць тут, глы бо ка

ве да юць і лю бяць гэ ту зям лю, яе 

гіс то рыю», — га во рыць пер шы 

на мес нік ды рэк та ра вы да вец-

тва Ула дзі слаў БА ДЗЯ КІН. Та-

му «ма ла да гвар дзей цы» су стрэ-

лі ся ў Мін ску не толь кі з жур на-

ліс та мі, але так са ма з чы та ча мі і 

лі та ра та ра мі, якія маг лі б узяц ца 

за пэў ныя бе ла рус кія тэ мы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Су гуч чаСу гуч ча

«Ма ла дая гвар дыя» 
шу кае бе ла рус кіх аў та раў

 Да рэ чы
Се рыя ЖЗЛ, кні гі якой 

лёг ка па знаць па ад мет-

ных шэ рых пе ра плё тах 

з вы явай бе ла га фа ке ла, 

бы ла за сна ва ная яшчэ

ў 1890 го дзе, а «Ма ла дая 

гвар дыя» пра цяг ну ла

яе з 1938-га.

1. «Ба ге ма» На цы я наль на га 

ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ атра Бе-

ла ру сі — най леп шы опер ны спек-

такль V Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

тэ ат раль на га мас тац тва «На цы я-

наль ная тэ ат раль ная прэ мія». За 

вы ка нан не пар тыі Мар сэ ля ў гэ тай 

опе ры ўзна га ро джа ны спя вак Ула-

дзі мір Гро маў (най леп шая муж чын-

ская ро ля ў му зыч ным тэ ат ры).

Ад нак за сцэ наг ра фію ад зна-

ча на ін шая па ста ноў ка Вя лі ка га і 

мас так-па ста ноў шчык Аляк сандр 

Кас цю чэн ка (за ра бо ту над опе рай 

«Тос ка»). Ся род лаў рэ а таў На цы я-

наль най тэ ат раль най прэ міі так са ма 

ба ле ры на Іры на Яром кі на як «вы-

ка наў ца най леп шай жа но чай ро лі 

ў му зыч ным спек так лі» (у ба ле це 

«Ка хан не і смерць» Вя лі ка га тэ ат ра 

опе ры і ба ле та Бе ла ру сі). Але...

2. Най леп шай ба лет най па ста-

ноў кай стаў «Віш нё вы сад» Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га му зыч на-

га тэ ат ра, ад зна ча на і пра ца ў ім 

ма ла до га ба лет май ста ра Сяр гея 

Мі ке ля — як най леп ша га па ста ноў-

шчы ка му зыч на га спек так ля.

3. Яшчэ адзін му зыч ны спек-

такль ча ка на звяр нуў на ся бе 

ўва гу жу ры: не звы чай ны для нас 

мю зікл «Не да лё ка ад нор мы» 

Б. Ёр кі (тэ ат ра «Тэ ры то рыя мю зік-

ла»). Па ста ноў ку На стас сі Гры нен-

кі ад зна чы лі як «Най леп шы спек-

такль у жан ры апе рэ ты, му зыч най 

ка ме дыі, мю зік ла». Та кое ра шэн ні 

жу ры ў сек цыі му зыч на га тэ ат ра 

вы клі кае па ва гу.

4. Жу ры ў сек цыі тэ ат ра ля лек 

ура зі ла не ве ра год най прын цы по-

вас цю і пры знан нем: у гэ тым кі-

рун ку шмат што мя ня ец ца, і тра ды-

цый ныя па ды хо ды да вы зна чэн ня 

най леп шых на огул не ка рэкт ныя. 

Як вы зна чыць най леп ша га вы ка-

наў цу ро лі, ка лі ад на го пер са на жа 

ча сам «ажыў ляе» цэ лая ка ман да 

і на ад ва рот, усе ля леч ныя ро лі ў 

спек так лі мо жа вес ці адзін ар тыст. 

Але што ад мя ніць не маг чы ма — 

ура жан не, якое па кі дае па ста ноў-

ка ці сцэ наг ра фія ў ёй. На прык лад, 

ство ра ная Тац ця най Не рсі сян для 

спек так ля «Но вая зям ля» Брэсц ка-

га тэ ат ра ля лек (прэ мія за най леп-

шую ра бо ту мас та ка-сцэ ног ра фа). 

Ці ўра жан не ад спек так ля, ка лі ў ім 

ёсць рэ жы сёр, здоль ны ства раць 

мас тац тва, на прык лад та кі, як Юра 

Дзі ва коў, які атры маў прэ мію як 

па ста ноў шчык спек так ля «Пліх і 

Плюх» Го мель ска га дзяр жаў на-

га тэ ат ра ля лек. Пры гэ тым най-

леп шым спек так лем для дзя цей 

і юнац тва па вод ле жу ры ў гэ тай 

на мі на цыі стаў так са ма ля леч ны 

спек такль — «Ка ляд ная гіс то-

рыя» Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

тэ ат ра ля лек у па ста ноў цы Іга ра 

Ка за ко ва.

5. Але рэ аль ны тры умф ча каў 

сё ле та рэ жы сё ра Яў ге на Кар ня-

га: най леп шым спек так лем тэ ат ра 

ля лек ста ла па ста ноў ка «Сёст ры

Грай» Мінск ага аб лас но га тэ ат ра

ля лек «Бат лей ка» (г. Ма ла дзеч на).

6. Най леп шым экс пе ры мен-

таль ным спек так лем пры зна-

лі яшчэ ад ну па ста ноў ку Яў ге на 

Кар ня га — плас тыч на-паэ тыч ны 

«Бе тон» Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра 

бе ла рус кай дра ма тур гіі.

7. Ад нак гэ ты тэ атр на ват не 

фі гу ра ваў ся род на мі нан таў у кі-

рун ку бе ла рус кай дра ма тур гіі. 

На цы я наль най тэ ат раль най прэ-

мі яй за най леп шую па ста ноў ку 

па вод ле тво ра бе ла рус ка га аў та-

ра ад зна чы лі спек такль «Кроп кі 

на ча со вай во сі» па вод ле Дзміт-

рыя Ба га слаў ска га Ма гі лёў ска-

га аб лас но га тэ ат ра дра мы і ка-

ме дыі імя Ду ні на-Мар цін ке ві ча 

(Баб руйск). Рэ жы сё рам вы сту пі ла 

Тац ця на Тра я но віч, кі раў нік Цэнт-

ра экс пе ры мен таль най рэ жы су ры 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў. І ме на ві та гэ ты спек-

такль, як ні дзіў на, звяр нуў на ся-

бе ўва гу жу ры, якое вы зна ча ла 

пе ра мо гу ў на мі на цыі «най леп шая 

ра бо та сцэ ног ра фа ў тэ ат ры дра-

мы»: ўзна га ро ду атры ма ла Ва лян-

ці на Праў дзі на.

8. У ка тэ го рыі дра ма тыч на га 

тэ ат ра здзіў лен няў бы ло най-

больш. Са мым леп шым спек так-

лем тэ ат ра дра мы ма лой фор мы 

на зва лі «Ме тад» (рэ жы сёр-па-

ста ноў шчык Ві таль Краў чан ка) 

Го мель ска га га рад ско га ма ла-

дзёж на га тэ ат ра, які абы шоў шэ-

раг гуч ных па ста но вак. У ад ной 

з іх усё ж раз гля дзе лі вы ка наў цу 

«най леп шай жа но чай ро лі ў спек-

так лі тэ ат ра дра мы» — Юлі я ну 

Міх не віч («Опі ум» Цэнт ра ві зу-

аль ных і вы ка наль ніц кіх мас тац-

тваў «АРТ Кар па рэйшн»). Акт ры-

са, да рэ чы, апя рэ дзі ла Свят ла ну 

Ані кей, якая бы ла на мі на ва ная 

ад ра зу за вы ка нан не васьмі жа-

но чых ро ляў у спек так лі ку па лаў-

цаў «Ра дзі ва Пру док».

9. Але ку па лаў цы сё ле та ся-

род фа ва ры таў. Най леп шы дра-

ма тыч ны спек такль — «Рэ ві зор» 

На цы я наль на га ака дэ міч на га 

тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, а па-

ста ноў шчык спек так ля Мі ка лай 

Пі ні гін ад зна ча ны ў на мі на цыі 

«Най леп шая ра бо та рэ жы сё ра ў 

тэ ат ры дра мы». Ад зна ча на і ра-

бо та на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 

Вік та ра Ма на е ва — як най леп ша-

га вы ка наў цы муж чын скай ро лі 

(Га рад ні ча га).

10. Ма гі лёў скі аб лас ны дра ма-

тыч ны тэ атр сё ле та так са ма быў 

у на мі на цы ях з не каль кі мі па ста-

ноў ка мі. У вы ні ку На цы я наль ную 

тэ ат раль ную прэ мію за ўнё сак у 

раз віц цё тэ ат раль на га мас тац тва 

Бе ла ру сі атры маў ды рэк тар Ма гі-

лёў ска га аб лас но га дра ма тыч на га 

тэ ат ра Анд рэй Но ві каў.

Пя ты па лі ку рэс пуб лі кан скі кон-

курс «На цы я наль ная тэ ат раль ная 

прэ мія» на быў на мі на цыі, якія ад-

кры ва юць маг чы мас ці вы лу чыць 

но выя па ве вы ў тэ ат раль ным ру ху, 

у тым лі ку і жа дан не тэ ат ра быць 

пля цоў кай для дыя ло гу па тэ мах, 

што хва лю юць сён ня. Ад нак ці пад-

штурх нуць вы ні кі кон кур су да раз-

віц ця гэ тай тэн дэн цыі? Па ка жуць 

афі шы...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ЗА ЗА СЛО НАЙ ПРЭ МІІ
Пяць сек цый жу ры вы зна ча лі най леп шыя спек так лі з 48, што раз гля да лі ся ў фі на ле
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Свя та з та кой наз-

вай пра вя лі 23 снеж-

ня ў Ві цеб скім аб-

лас ным му зеі Ге роя 

Са вец ка га Са ю за 

М. П. Шмы ро ва, чым 

вель мі па ра да ва лі на-

вед валь ні каў у дзень 

на ра джэн ня ле ген-

дар на га баць кі Мі ная. 

Адзін з ар га ні за та раў 

і кі раў ні коў пар ты зан-

ска га ру ху Бе ла ру сі 

на ра дзіў ся ў 1891 го-

дзе ў вёс цы Пу ні шча

Ве ліж ска га па ве та 

Ві цеб скай гу бер ні.

У пры ват нас ці, у му зеі прэ зен та-

ва лі вель мі ці ка вую вы стаў ку, пры-

све ча ную... са пёр най рыд лёў цы. Ка-

лек цы я нер Ге надзь Ду бі нін рас ка заў 

пра гіс то рыю ства рэн ня «та го, што 

сал дат ні ко лі не кі не». Бо ёй мож на 

не толь кі ка паць. Рыд лёў ку, на прык-

лад, эфек тыў на вы ка рыс тоў ва юць 

пры ру ка паш ным баі. Пра гэ та, між 

ін шым, згад ва лі нем цы, ка лі апіс ва лі 

май стэр ства рус кіх сал дат. Рыд лёў ку 

яшчэ і кі да юць у пра ціў ні ка. Яна ж, 

ка лі на сіць пад рэ ме нем, аба ра няе ад 

аскол каў. Яшчэ на ёй мож на ся дзець, 

ка лі зям ля віль гот ная. І на ват ежу пад-

сма жыць...

Да рэ чы, са му кан струк цыю за ўсе 

га ды прак тыч на не змя ні лі. А вы на ход-

нік гэ та га ар мей ска га «ак се су а ра» — 

дац кі афі цэр Мадс Лі нэ ман. Рыд лёў ка 

бы ла за па тэн та ва на ім у 1870 го дзе. 

Ці ка ва, што да гэ та га ён пра па ноў ваў 

за бяс печ ваць аса бо вы склад пя хо ты 

ўні вер саль ным ін стру мен там, які ад-

на ча со ва ўяў ляў са бой рыд лёў ку, пі лу, 

нож і па тэль ню. Але ва ен нае ве дам-

ства Да ніі пры ня ло на за бес пя чэн не 

спро шча ную вер сію.

Бы лы вы клад чык гіс то рыі 

Ге надзь Ду бі нін мае ў сва ёй 

ка лек цыі і ра ры тэ ты. Ад каз ва-

ю чы на пы тан ні ка рэс пан дэн та 

«Звяз ды», ад зна чыў, што ці ка-

вы экс па нат мож на ку піць не 

толь кі на ін тэр нэт-аў кцы ё нах, 

а і на рын ку...

Гас цей «Пар ты зан скай ёл-

кі» тра ды цый на час та ва лі гар-

ба тай і суш ка мі ў зям лян цы — 

ко піі тых, у якіх жы лі пар ты -

за ны.

Ды рэк тар Ві цеб ска га аб-

лас но га му зея Іры на ШЫШ-

КО ВА ад зна чы ла, што роз ныя 

крэ а тыў ныя ме ра пры ем ствы 

бу дуць пра во дзіц ца і на да лей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ся род тэ ат раў, якія атры ма лі ўзна га ро ды На цы я наль най тэ ат-

раль най прэ міі ў роз ных на мі на цы ях, па ста ноў кі не толь кі з Мін ска, 

але і з Го ме ля, Ма гі лё ва, Баб руй ска, Ма ла дзеч на, Брэс та... І са-

праў ды, якас ных спек так ляў вар тыя гле да чы роз ных рэ гі ё наў. 

Ад нак вы зна чаць най леп шае ў тэ ат ры — за да ча ўсё ж не для 

гле да ча, пра што ах вот на жар та ва лі вя ду чыя цы ры мо ніі ак цё ры-

ку па лаў цы Ва лян ці на Гар цу е ва, Мар та Го лу бе ва і Па вел Хар лан-

чук. Яны здо ле лі на даць ім прэ зе свя точ ны ха рак тар і ад на ча со ва 

пад крэс ліць умоў насць кан ку рэн цыі. Ад нак тэ ат раль ная прэ мія — 

гэ та маг чы масць сты му ля ваць тэ ат раль ны пра цэс. Вя до ма, ка лі 

яе атрым лі ва юць най леп шыя. Па вод ле жу ры (у кож най з сек цый 

быў свой склад пра фе сі я на лаў) у якас ці най леп шых вы зна ча ны 

на ступ ныя па ста ноў кі:


