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Ад лег ласць па між ім прэ за мі 
На цы я наль най тэ ат раль най прэ міі 
рас цяг ну ла ся на два га ды. За яў кі 
на ўдзел у кон кур се па да ва лі тэ-
ат ры з па ста ноў ка мі, ство ра ны мі 
па між 2014 і 2016 га да мі. Тут ар-
га ні за та ры ма юць ра цыю: каб быў 
боль шы вы бар і кан ку рэн цыя спры-
я ла па вы шэн ню агуль на га ўзроў ню 
спек так ляў, якія маг лі б ста на віц-
ца са праўд ны мі мас тац кі мі з'я ва мі 
ў тэ ат раль ным жыц ці. Але і кож ны 
тэ атр, што ўзяў удзел у фес ты ва-
лі, атры маў «час для ма неў раў», бо 
ўзрас ла маг чы масць вы ба ру най-
леп шых спек так ляў з улас на га рэ-
пер ту а ру.

Зме ны ад бы лі ся і ў ар га ні за цыі 
ра бо ты жу ры. Ка лі ў пер шыя га ды 
пра вя дзен ня прэ міі яно скла да ла ся 
са 112 чле наў Тэ ат раль най ака дэ-
міі, якія су поль на пры ма лі ра шэн-
ні па кож най ка тэ го рыі, то сё ле та 
пра ца іш ла па ча ты рох асоб ных 
на прам ках. Акра мя та го, «су дзіць» 
кан кур сан таў на кі роў ва юц ца ў жу-
ры не толь кі тэ ат раль ныя дзея чы, 
але і ін шыя прад стаў ні кі куль тур-
най сфе ры Бе ла ру сі. Ар га ні за та ры 
змя ні лі і фор му га ла са ван ня (дзе ля 
мак сі маль на аб' ек тыў ных ад знак, як 
тлу ма чыц ца). Ра ней пра хо дзі ла ад-
кры тае аб мер ка ван не ўдзель ні каў 
кон кур су, а за раз кож ны з чле наў 
жу ры ста віў ад зна кі без агуч ван ня 
свай го мер ка ван ня для ас тат ніх: 
каб стар шы ня жу ры ды най больш 
уплы во выя тэ ат раль ныя кры ты кі і 
дзея чы не маг лі змя ніць пункт гле-
джан ня ка лег. Ці пры вя ло азна ча нае 
на ва тар ства да па ляп шэн ня сіс тэ мы 
ацэ нак кон курс ных спек так ляў? Ад-
на знач на ска заць мож на толь кі тое, 
што па вя лі чы ла коль касць уз на га ро-
джа ных па ста но вак. Ця пер «най леп-
шых» спек так ляў і ўзна га ро джа ных 
асоб знач на бо лей, чым у па пя рэд нія 
га ды. Але ка лі іма вер насць атры-
маць жа да на га бус ла (ста ту эт ка 
прэ міі) знач на па вя ліч ва ец ца, то ці 
не пры вя дзе гэ та да зні жэн ня гра-
ду са кан ку рэнт най ба раць бы, тым 
больш, што ў не ка то рых на мі на цы ях 
яна і так фак тыч на ад сут ні чае?

Але са мы спрэч ны мо мант прэ-
міі ты чыў ся не па срэд на на мі на цый. 
Ска са ва ныя на мі на цыі «Най леп шая 
рэ жы сёр ская ра бо та» і «Най леп шая 
пра ца мас та ка-па ста ноў шчы ка» вы-
клі ка лі не па ра зу мен ні яшчэ да па-
чат ку асноў най ра бо ты над фар мі-
ра ван нем кон курс най пра гра мы. Як 
бы ло за зна ча на на пя рэ дад ні тыд ня 
вы ні ко вых па ка заў, гэ тае ра шэн не 
аб мяр коў ва ла ся Мі ніс тэр ствам куль-
ту ры ра зам з ды рэк цы я мі бе ла рус кіх 
тэ ат раў. Асоб ныя на мі на цыі за пра цу 
рэ жы сё ра і мас та ка-па ста ноў шчы ка 
ні бы та за мі на лі вы лу чаць «Най леп-
шы спек такль», бо ка лі спек такль — 
«най леп шы», то пра ца рэ жы сё ра, 
сцэ ног ра фа і на ват дра ма тур га там 
так са ма па він на быць най леп шая. І 
ўсё, зда ец ца, доб ра і ар гу мен та ва-
на, але... На ват пад час аб вя шчэн ня 
пе ра мож цаў у Ку па лаў скім тэ ат ры 
ад чу ва ла ся: неш та не тое. Да рэ чы, 
са мі лаў рэ а ты ўзна га род па спра ба-
ва лі вы пра віць сі ту а цыю. Ва ўдзяч-
ных пра мо вах са сцэ ны гу ча лі проз-
ві шчы і рэ жы сё раў, і сцэ ног ра фаў, і 
ха рэо гра фаў, і кам па зі та раў — усіх, 
хто быў за дзей ні ча ны ў ства рэн ні 
агуль на га воб ра за спек так ля.

Тэ ат раль ны свет скла да ец ца з 
асо б, і по стаць рэ жы сё ра ў ім, ба-
дай, са мая за ўваж ная — ад яго за-
ле жыць усё, што ўба чаць гле да чы 
на сцэ не (хоць сам рэ жы сёр па-за 
ёю). І ме на ві та пад час та кіх ме ра-
пры ем стваў, як На цы я наль ная тэ-
ат раль ная прэ мія, ма са вы гля дач 

зна ё міц ца са знач ны мі ім ёна мі бе ла-
рус ка га тэ ат ра. Хі ба ж мож на ха ваць 
іх за наз вай най леп ша га спек так ля, 
асаб лі ва ка лі ўліч ваць не аб ход насць 
куль тур на га вы ха ван ня бе ла ру саў? 
Але экс пе ры мент на тое і экс пе ры-
мент, каб на прак ты цы зра зу мець, 
што мож на зра біць яшчэ лепш. На-
прык лад, спро ба аб' яд наць ўзна га-
ро ды за най леп шую жа но чую і най-
леп шую муж чын скую ро лі ў ад ну на-
мі на цыю за «най леп шую ак цёр скую 
ра бо ту» ся бе не апраў да ла. Гэ тым 
ра зам ар га ні за та ры ўлі чы лі вы ні кі ІІІ 
На цы я наль най прэ міі і вяр ну лі ген-
дар ны па дзел для ак цё раў.

Зда ец ца, не ха пі ла і асоб най 
ацэн кі для тых, хто толь кі па чы нае 
свой шлях на тэ ат раль най гле бе. Ка-
лі азір нуц ца на тую ж лі та ра ту ру, у 
на шай кра і не звяр та юць шмат ува гі 
на дэ бю ты, пад трым лі ва юць ма ла-
дых твор цаў. Чым гор шы тэ атр?

Ад нак На цы я наль ная прэ-
мія 2016 го да ста ла на го дай па-
глы біц ца ў тэ ат раль ны пра цэс у 
Бе ла ру сі. На яў насць у кон курс най 
пра гра ме не толь кі ста ліч ных, але 
і аб лас ных тэ ат раў да зво лі ла най-
больш поў на аца ніць уз ро вень бе ла-
рус ка га дра ма тыч на га май стэр ства, 
пра са чыць тэн дэн цыі яго раз віц ця 
ў маш та бе кра і ны. Вы ні кі да во лі 
прад ка заль ныя: боль шасць уз на га-
род да ста ла ся мін скім тэ ат рам. Гэ та 
ня дзіў на: на прык лад, у на мі на цы-
ях кштал ту «Най леп шы спек такль 
опе ры» ды «Най леп шы спек такль 
ба ле та» бы лі прад ка заль ныя пе ра-
мо гі На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та. Пы-
тан ні, што за ста лі ся ў гле да ча да 
цы ры мо ніі аб вя шчэн ня пе ра мож цаў 
(які з вы лу ча ных спек так ляў Вя лі-
ка га тэ ат ра атры мае прыз? якія яго 
ар тыс ты ста нуць лаў рэ а та мі прэ міі 
гэ тым ра зам?), хут ка знай шлі ад ка-
зы. Прад ка заль най бы ла і ка тэ го рыя 

му зыч на га тэ ат ра. Да вы ні ко ва га 
тыд ня дай шлі толь кі два спек так лі. 
Абод ва — з Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га му зыч на га тэ ат ра...

У той час як у кон кур се дра ма-
тыч ных тэ ат раў, на ад ва рот, бы ла 
вя лі кая кан ку рэн цыя. Ка лі гля дзець 
на вы ні кі ІV На цы я наль най тэ ат-
раль най прэ міі, цяж ка па ве рыць, 
што пад час пер ша га кон кур су са-

мыя знач ныя ўзна га ро ды пры су дзі лі 
ад на му спек так лю («Не мой» На цы-
я наль на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы). 
Сё ле та ста ту эт кі і, ад па вед на, гра-
шо вую пад трым ку атры ма лі шмат 
тэ ат раў, як мін скіх, так і аб лас ных. 
Зда ец ца, жу ры імк ну ла ся ні ко га не 
па крыў дзіць, ад шу ка ла ста ноў чыя 
ба кі амаль ва ўсіх па ста ноў ках, але 
ў той жа час па зба ві ла цы ры мо нію 
інт ры гі.

«Най леп шы спек такль» — ка ме-
дыя «Чай ка» — у рэ жы сёр скай вер-
сіі Мі ка лая Пі ні гі на на быў апа ка ліп-
тыч нае гу чан не. Пра га Кан стан ці на 
Трэп ле ва да но вых ідэй на су тык нен-

ні з усе агуль ным ад чу жэн нем ас тат-
ніх ге ро яў да ла гран ды ёз ны вы бух: 
у яго са ма губ стве (хто ве дае?) вод-
гул ле ча гось ці больш страш на га — 
ма раль на га і фі зіч на га кан ца све-
ту... «Най леп шая муж чын ская ро ля» 
ады шла да ак цё ра Ма гі лёў ска га аб-
лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра Іва-
на Тру са. У спек так лі «Крэй ца ра ва 
са на та» рэ жы сё ра Са ўлю са Вар-

на са яму ўда ло ся ўва со біць увесь 
спектр ду хоў ных зма ган няў ге роя 
талс тоў скай апо вес ці, пры цяг нуць 
да ся бе ўва гу гле да ча ад па чат ку і 
да кан ца па ста ноў кі, якая фак тыч на 
тры ма ец ца на гэ тай ро лі. Прэ мія за 
«най леп шую жа но чую ро лю» сё ле-
та да ста ла ся акт ры се Ма ры не Дзя-
ні са вай, якая прад стаў ля ла Цэнтр 
экс пе ры мен таль най рэ жы су ры 
БДАМ і На цы я наль ны цэнтр су час-
ных мас тац тваў. Ак цёр ская ра бо та 
ў спек так лі «Ілю зіі» пад крэс лі ва ла-
ся мі ні му мам дэ ка ра цый, ма лень кай 
за лай і не па рыў ным апо ве дам пра 
гіс то рыю ка хан ня ў ча ты рох кут ні ку 

з дзвюх ся мей ных пар. Пра ца ар тыс-
таў у та кіх умо вах ад каз ная: лю бы 
фальш у вы ка нан ні мог раз бу рыць 
крох кую ат мас фе ру шчы рас ці, на 
якой тры ма ла ся ўсё дзей ства.

Ня гле дзя чы на тое, што «Пін ская 
шлях та» Па лес ка га дра ма тыч на га 
тэ ат ра не атры ма ла ўзна га ро ды па 
вы лу ча ных на мі на цы ях, сё ле та ўсе 
зор кі сыш лі ся для па ка зу ме на ві та 

гэ та га спек так ля. У 2016 го дзе п'е се 
Ду ні на-Мар цін ке ві ча споў ні ла ся 150 
га доў. Спа лу чэн не «Пін скай шлях-
ты», пін ска га тэ ат ра і пін ска га дыя-
лек ту (зна ка мі тай па лес кай га вор кі) 
атры ма ла ся аў тэн тыч ным і да да ло 
фес ты ва лю кры ху на род на га ка ла-
ры ту. На пэў на, ме на ві та гэ ты збег 
аб ста ві наў паў плы ваў на ра шэн не 
ды рэк цыі Бел тэ ле ра дыё кам па ніі: 
«Пін ская шлях та» бы ла ад зна ча на 
спе цы яль най уз на га ро дай і тра піць 
у эфір тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3». Да-
рэ чы, бы ло б доб ра, ка лі б Бел тэ ле-
ра дыё кам па нія за ха ва ла для гіс то рыі 
най леп шыя спек так лі, ад зна ча ныя 
прэ мі яй, каб бе ла рус кія гле да чы ў 
роз ных кут ках кра і ны маг лі па ба-
чыць ін шыя якас ныя па ста ноў кі. Тым 
больш, ёсць што па ка заць.

Бе ла рус кі ля леч ны тэ атр сё ле та 
па цвер дзіў свой вы со кі ўзро вень. 
Ра шэн нем жу ры ўзна га ро да мі ад-
зна ча ныя абод ва спек так лі, па ка за-
ныя ў гэ тай ка тэ го рыі (пры тым што 
ў тэ ат ры ля лек на са мрэч за тэр мін 
ад па пя рэд няй прэ міі з'я ві ла ся шмат 
ад мет ных па ста но вак, на жаль, не 
ўсе з іх удзель ні ча лі). Па ста ноў ка 
«На дне» Ма гі лёў ска га аб лас но га 
тэ ат ра ля лек ні коль кі не са сту пае ў 
мас тац кай вар тас ці пе ра мож цы — 
«ФРО» Брэсц ка га тэ ат ра ля лек. 
Эк зіс тэн цы яль ная дра ма ўраж вае 
сва ёй экс прэ сі яй, ар га ніч ным зліц-
цём ак цё ра і ляль кі, пра фе сій нас цю 
мас тац ка га афарм лен ня і не ча ка ны-
мі сцэ ніч ны мі ра шэн ня мі.

На жаль, не ка то рыя год ныя тво-
ры пад час На цы я наль най прэ міі ўсё 
ж за ста лі ся не за ўва жа ны мі. Пры тым 
што ўва саб ля юць ці ка вую і ад мет-
ную тэн дэн цыю ў бе ла рус кім тэ ат-
ры: га ва рыць з на мі пра ак ту аль нае 
сён ня з вы ка ры стан нем су час на га 
ма тэ ры я лу. Гэ та спек такль у па-
ста ноў цы Дзміт рыя Ба га слаў ска га 
«Са ша, вы не сі смец це», яго дра ма-
тур гіч ная пра ца — п'е са «Ма быць» 
у Цэнт ры бе ла рус кай дра ма тур гіі. 
Ёсць у анг лій скай мо ве трап ны вы-
раз: каб зра зу мець ін ша га ча ла ве ка, 
трэ ба «прай сці мі лю ў яго ча ра ві-
ках». Ак цё ры на пра ця гу ўсёй п'е сы 
пры мя ра лі чу жы абу так, каб у вы ні-
ку знай сці ад каз на пы тан не, хто ж 
та кія бе ла ру сы і ку ды яны кро чаць.

Ку ды ж кро чыць бе ла рус кі тэ атр?
Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ
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ТЭ АТ РАЛЬ НАЯ 
ЭК ЗІС ТЭН ЦЫЯ,

аль бо Як па тра піць пад «раз да чу»?

Па куль На цы я наль ную тэ ат раль ную прэ мію цяж ка 

на зваць тра ды цый най для бе ла рус кай куль тур най сфе ры: 

яе пры су джа юць чац вёр ты раз. Фес ты валь яшчэ не мае 

сва ёй кан чат ко вай устой лі вай фор мы, пра цяг вае по шу кі 

ап ты маль на га фар ма ту ра бот над ацэн кай тэ ат раль на га 

мас тац тва кра і ны. Шэ раг змен, што да ты чац ца ар га ні за цыі 

кон кур су, сё ле та вы клі ка лі аб мер ка ван ні і спрэч кі. І гэ та 

свед чыць пра жы вы ін та рэс да тэ ат ра ў Бе ла ру сі. Мо жа быць 

за раз мы на шля ху да іс ці ны, якая, вя до ма, на ра джа ец ца 

праз спрэч кі. Толь кі так тэ ат раль ная гра мад скасць здо лее 

знай сці най леп шае ра шэн не і на блі зі цца да ад па вед най 

фор мы пра вя дзен ня фес ты ва лю.

Аляксей ДУДАРАЎ атрымаў узнагароду 
за ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва.
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