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— За час свай го іс на-
ван ня «Мас тац кая лі та ра-
ту ра» ста ла вы да вец твам, 
якое пра цуе і на су час ны 
лі та ра тур ны пра цэс, і на 
бе ла рус кую кла сі ку. Гэ та 
прын цы по вая па зі цыя?

— Гэ та тра ды цыя, за кла-
дзе ная як раз 45 га доў та му. 
Па гля дзі це, чые кні гі вый шлі 
ў пер шы год пас ля з'яў лен-
ня на ша га вы да вец тва: Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Ар-
ка дзя Ку ля шо ва, Мак сі ма 
Тан ка, а ра зам з імі — і та ды 
зу сім яшчэ ма ла дых Але ся 
Жу ка, Ула дзі мі ра Дзю бы... У 
1972-м вый шлі пер шыя та мы 
збо раў тво раў Яку ба Ко ла са 
і Кузь мы Чор на га. Без вы-
дан ня аў тар скіх шмат том ні-
каў сён ня ўжо нель га ўя віць 
«Мас тац кую лі та ра ту ру». За-
кон чы лі вы да ваць 23-том ны 
Збор тво раў Іва на Ша мя кі на. 
Сё ле та па він ны вый сці апош-
нія кні гі дзе ся ці том ні ка Іва на 
На ву мен кі. Ідзе ра бо та над 
чар го вы мі та ма мі 25-том ні ка 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

— Ра зам з кла сі кай вы 
звяр та е це ся да тво раў ма-
ла дых аў та раў і сён ня?

— Ува га да ма ла дых — 
са праў ды на ша прын цы по-
вая па зі цыя. Мы, ра зам з 
Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі 
і Вы да вец кім до мам «Звяз-
да», — ар га ні за та ры кон-

кур су ма ла дых лі та ра та раў. 
І ме на ві та мы вы сту пі лі з 
іні цы я ты вай па яго вы ні ках 
вы да ваць збор нік-аль ма нах 
най леп шых тво раў. Да рэ чы, 
на га даю, што з 1 са ка ві ка па-
чаў ся но вы ад лік гэ та га кон-
кур су і за пра шаю ма ла дых 
паэ таў і пра за ікаў паў дзель-
ні чаць у ім.

— За ўва жы ла, што вы 
не ба і це ся экс пе ры мен таў 
з мас тац кім аздаб лен нем 
кніг...

— Я вель мі ра ды, што ў 
вы да вец тве пра цу юць як ма-
ла дыя мас та кі, так і ста лыя. 
Ма ла дыя больш лю бяць экс-
пе ры мен та ваць, і ў іх для гэ-
та га ёсць усе ўмо вы. У вы ні ку 
вы хо дзяць кні гі, якія асаб лі ва 
па да ба юц ца мо ла дзі. Ста лыя 
мас та кі пры трым лі ва юц ца 
тра ды цый, але ж тое мож на 
ска заць і пра мно гіх на шых 
пісь мен ні каў, і пра чы та чоў. 

Га лоў нае ж, што і ма ла дыя, 
і ста лыя вель мі па важ лі ва 
ста вяц ца да пра цы ад но ад-
на го, бо яны пра фе сі я на лы. 
Не  вы пад ко ва што год на шы 
кні гі ста но вяц ца пе ра мож ца-
мі як на на цы я наль ным кон-
кур се «Мас тац тва кні гі», так 
і на між на род ных кон кур сах 
та ко га кштал ту.

— За 45 га доў што змя ні-
ла ся ў ар га ні за цыі ра бо ты 
вы да вец тва, сіс тэ ме рас-
паў сюдж ван ня кніг?

— Сён ня ма ла вы даць 
доб рую кні гу. На рын ку вель-
мі ба га ты вы бар для чы та-
ча. Та му нель га пра ца ваць, 
ад каз ва ю чы толь кі за сваю 
дзя лян ку. Не ка лі быў вель-
мі па пу ляр ны ма на лог Ар-
ка дзя Рай кі на «Хто па шыў 
кас цюм?» Яго ге рой ка заў: 
«Аса біс та я пры шы ваў гу зі кі. 
Да гу зі каў прэ тэн зіі ёсць?» 

Каб кні га хут чэй пра да ла ся, 
нель га ад каз ваць толь кі за 
свае «гу зі кі». Хтось ці лю біць 
і ўмее вы сту паць, рэ кла му-
ю чы на шы вы дан ні. Хтось ці 
час та бы вае ў са цы яль ных 
сет ках, мае там свае ста рон-
кі, вя дзе бло гі і — так са ма 
рэ кла муе кні гі «Мас тац кай 
лі та ра ту ры». Я час та паў-
та раю, што мы пе ра жы вём 
лю быя кры зі сы, ка лі бу дзем 
ад ной ка ман дай. Ра ней чы-
та чы шу ка лі кні гі, ця пер кні гі 
шу ка юць чы та чоў. Але гэ тыя 
чы та чы ёсць! Мы ак тыў на су-
пра цоў ні ча ем і з біб лі я тэ ка мі, 
і з «Бел кні гай» і з «Бел са-
юз дру кам», і з пры ват ны мі 
кні гар ня мі. Час та бы ва ем у 
на ву чаль ных уста но вах. Най-
боль шы эфект атрым лі ва ец-
ца, ка лі ра зам з вы даў ца мі ў 
та кія ўста но вы пры хо дзяць 
на шы аў та ры.

— Як стаць аў та рам, чыя 
кні га мае шанц па ба чыць 
свет у «Мас тац кай лі та ра-
ту ры»?

— Лі та ра тур ная твор-
часць — гэ та вель мі ін ды ві-
ду аль ная спра ва, і тут вель мі 
цяж ка га ва рыць пра ней кія 
агуль ныя кры тэ рыі. Цяж ка 
хоць бы та му, што кож ны ге-
ні яль ны ці прос та вы дат ны 
твор — гэ та вель мі час та па-
ру шэн не пэў ных кры тэ ры яў, 
твор чая спрэч ка са, зда ва-
ла ся б, не па руш ны мі тра ды-
цы я мі. Зра зу ме ла, адметныя 
тво ры — гэ та не блі ны, якія 
мож на пя чы што ра ні цы, але 
ў лю бым вы пад ку аў та ру трэ-
ба імк нуц ца зна хо дзіць неш-
та но вае, све жае ў лі та ра ту-
ры. А ў якім жан ры — гэ та 
аб са лют на не важ на.

— Якія са мыя зна ка выя 
се рыі і кні гі, што вый шлі ў 
«Мас тац кай» апош нім ча-
сам, мо жа це зга даць?

— Мы вель мі га на рым ся 
се ры яй «За ла тая ка лек цыя 
бе ла рус кай лі та ра ту ры», для 
якой ад бі ра юц ца най леп шыя 
тво ры бе ла рус ка га пры го-
жа га пісь мен ства за шмат 
ста год дзяў яго іс на ван ня. 
Гэ та наш су мес ны пра ект з 
Ін сты ту там лі та ра ту раз наў-
ства імя Ян кі Ку па лы НАН 
Бе ла ру сі. Зда ва ла ся б, не 
так даў но па ча ла вы хо дзіць 
се рыя «Жыц цё зна ка мі тых 

лю дзей Бе ла ру сі», а на сён-
няш ні дзень ужо ма ем 15 
та моў. Апош нія па ча се вы-
дан ня — кні гі пра Ула дзі мі ра 
Му ля ві на, Кузь му Чор на га і 
Ма рыю За ха рэ віч. Вель мі 
не ча ка ным, але пры ем на 
не ча ка ным для мно гіх ака-
за ла ся вы дан не «Фран цыск 
Ска ры на. Ма ем най боль шае 
са мі». Гэ та кні га пе ра ства-
рэн няў Але ся Ра за на ва, 
кры ні цай якіх па слу жы лі 
прад мо вы Фран цыс ка Ска-
ры ны да кніг Біб ліі.

— Пас ля свят ка ван ня 
юбі лею ра бо та вы да вец-
тва пра цяг ва ец ца. Што ў 
пла нах «Мас тац кай лі та ра-
ту ры»?

— З не цяр пен нем ча каю 
пер шую кні гу з но вай се рыі 
«Сто вер шаў». У яе Вік тар 
Шніп, як укла даль нік, ада-
браў ме на ві та сто вер шаў 
Мі ха ся Страль цо ва. Гэ та не 
прос та чар го вы то мік да чар-
го ва га юбі лею на ша га кла сі-
ка. Зга да ная се рыя — мож на 
ска заць, наш су мес ны пра ект 
з На цы я наль ным мас тац кім 
му зе ем Бе ла ру сі. У кож най 
кні зе бу дзе зме шча на шмат 
рэ пра дук цый кар цін на шых 
мас та коў, па сва ёй воб раз-
нас ці бліз кіх да паэ тыч ных 
тво раў, зме шча ных у ёй. 
Спа дзя ю ся, па ра ду ем чы та-
чоў но вы мі ці ка вы мі кні га мі, 
пры све ча ны мі 500-год дзю 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван-
ня, якія прэ зен ту ем на Дні 
бе ла рус ка га пісь мен ства ў 
По лац ку.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу
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Кні гі шу ка юць чы та чоў
45 ГА ДОЎ У ТВОР ЧЫМ ЛЁ СЕ «МАС ТАЦ КАЙ ЛІ ТА РА ТУ РЫ»

«Каб кні га хут чэй 
пра да ла ся, нель га 
ад каз ваць толь кі за свае 
«гу зі кі».

«Кож ны ге ні яль ны ці 
прос та вы дат ны твор — 
гэ та вель мі час та 
па ру шэн не пэў ных 
кры тэ ры яў, твор чая 
спрэч ка са, зда ва ла ся 
б, не па руш ны мі 
тра ды цы я мі».

Ста ліч ная га ле рэя «Дом кар-
цін» зноў пра па нуе ўба чыць неш та 
не звы чай нае. Толь кі скон чы ла ся 
ху лі ган ская вы стаў ка «Я Ма нэ, Я 
Шыш кін, Я Ма ле віч», у якой змог 
паў дзель ні чаць кож ны ах вот ны, а 
за лы га ле рэі ўжо на поў ні лі ся бу-
дый скім жы ва пі сам і скульп ту рай 
XVІІІ—XІX ста год дзяў. Экс па зі цыя 
«Шлях у Шам ба лу» з інт ры гу ю чы мі 
су пра ва джаль ны мі ка мен та ры я мі 
«іко ны бу дыз му з аг ня ка му ніз му» 
і «вы ра та ва ныя каш тоў нас ці Ты бе-
та» скла ла ся з пры ват най ка лек-
цыі, якая збі ра ла ся ка ля трыц ца ці 
га доў. На ту раль на, не ка то рыя экс-
па на ты — хоць мож на ска заць, што 
ад нос на гэ та да ты чыц ца ўсіх, — бы-
лі вы ра та ва ныя ад зні шчэн ня ў за кі-
ну тых хра мах пад час са вец ка га не-
пры ман ня рэ лі гій. Так што ў «До ме 
кар цін» мож на ўба чыць не прос та 
сак раль ныя экс па на ты, але рэ чы, 
кож ная з якіх мае свой дзіў ны шлях 
да ма дэр но вай га ле рэі XXІ ста год-
дзя. Не ка то рыя на ват за ха ва лі на 
са бе сля ды ад ды му бу дый скіх хра-
маў.

Не толь кі кас цё лы і цэрк вы па-
цяр пе лі ад ка му ніс тыч ных прэ тэн-
зій: у скла дзе Са вец ка га Са ю за 
бы лі і спрад веч на бу дый скія тэ ры-
то рыі — Бу ра ція, Кал мы кія і Ту ва. 
Сяр гей Вы соц кі, з ка лек цыі яко га 
скла да ец ца «Шлях у Шам ба лу», 
пры знаў ся, што боль шасць яго зна-
хо дак пры ве зе ныя з Бу ра ціі. Праў-
да, перш чым тра піць у Бу ра цію, як 
удак лад няе ку ра тар ка га ле рэі «Дом 
кар цін» Воль га Кліп, экс па на ты па-
бы ва лі ў Ман го ліі, Кі таі, Ты бе це і 
Не па ле.

«Ка лі яшчэ ў 1980-х га дах я за-
ха піў ся ўсход няй фі ла со фі яй, мне 
за ха це ла ся на быць для ін тэр' ера 
ста ту эт ку, — рас каз вае Сяр гей 
Вы соц кі. — Га ды два я не мог яе 
знай сці: гэ та ака за ла ся скла да на, 
ан ты квар на га рын ку не бы ло, я шу-
каў па клу бах ка лек цы я не раў. А по-
тым раз — і не як ад на за ад ной да 
мя не тра пі ла не каль кі ста ту э так. Я 
іх па ста віў, і мне за ха це ла ся яшчэ. 

Так ка лек цыя і атры ма ла ся, я па-
паў няю яе да гэ тых ча соў. Ка лек-
цы я на ван не — гэ та ні з чым не 
па раў наль ны азарт па ля ван ня за 
рэд кас ця мі. Ка лі ўсё ўпі ра ец ца ў 
гро шы — гэ та не ці ка ва. Ці ка ва — 
зда быць!..»

Га лоў ным і не аспрэч ным ма ты-
вам уба чыць вы стаў ку з'яў ля ец ца 
эк за тыч насць ма ла вя до май для 
звы чай на га на вед валь ні ка куль-
ту ры бу дыз му і ўсход няй куль ту ры 
ўво гу ле. Тая ж пры чы на за ах во ціць 
тых, хто ўжо за ха піў ся ўсход няй фі-
ла со фі яй. Бу дызм, між ін шым, — з 
трох су свет ных рэ лі гій ста рэй шая за 
хрыс ці ян ства і тым больш за іс лам. 
Тут у спе цы яль ных прак ты ках — ме-
ды та цы ях дзе ля па знан ня са праўд-
най пры ро ды ро зу му — вы ка рыс-
тоў ва юц ца жы ва піс ныя і скульп тур-
ныя іко ны. Жы ва піс ныя на зы ва юц-

ца танг ка мі. Яны ўяў ля юць са бой 
па лат но з за грун та ва най су мес сю 
ме лу і жы вёль на га клею част кай, на 
якой з пры трым лі ван нем пра пор цый 
вы ка на ны рос піс кле е вы мі фар ба мі. 
Танг кі і скла да юць асно ву вы ста вы 
«Шлях у Шам ба лу».

Апроч улас на Бу ды Шак' я му ні 
тут ад люст роў ва юц ца ін шыя пер-
са на жы бу дый ска га пан тэ о на, які 
на ліч вае больш за дзе сяць ты сяч 
бост ваў. Та му мож на ўя віць са бе 
раз на стай насць вы яў: каб у іх кры ху 
са ры ен та вац ца, 14, 21, 28 са ка ві-
ка і 4 кра са ві ка мож на тра піць на 
эк скур сію па «Шля ху ў Шам ба лу», 
якую пра вя дзе ўсхо даз на вец, на ву-
ко вы су пра цоў нік На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея і ку ра тар вы стаў-
кі Мі кі та Мо ніч.

«У гэ тай вы стаў цы сыш лі ся тры 
знач ныя склад ні кі, — ка мен туе Мі-
кі та Мо ніч. — Пер шым з'яў ля ец ца 
пры ват ная ка лек цыя, бо па гля дзець 
на рэ чы, што на ле жаць ад на му ча-
ла ве ку, у ад роз нен не ад му зей най 
экс па зі цыі, да во дзіц ца над звы чай 
рэд ка. Ад па вед на, «Шлях у Шам ба-
лу» дае вы дат ную маг чы масць, і, я 
спа дзя ю ся, гэ та ста не пэў ным сіг-
на лам для ўла даль ні каў ка лек цый 
мас тац тва, каб яны імк ну лі ся па каз-
ваць іх пуб лі цы. Дру гі мо мант — вы-
стаў ка пра во дзіц ца ў га ле рэі, якая 
ні бы та па він на зай мац ца про да жам 
мас тац тва. «Дом кар цін», не зды-
ма ю чы гэ тай функ цыі (не ка то рыя 
рэ чы з экс па зі цыі мож на на быць), 
пра цуе ў пер шую чар гу як вы со ка-
га ўзроў ню вы ста вач ная пра сто ра. 
Трэ ці пункт — гэ та мас тац тва бу-
дыз му, якім мы не раз ба ла ва ныя. 

Тым не менш я ба чу доб рую тэн дэн-
цыю, бо не ка то ры час та му ў На цы я-
наль ным мас тац кім му зеі ад бы ла ся 
най вы дат ней шая вы стаў ка «Шэ дэў-
ры мас тац тва бу дыз му» з фон даў 
Дзяр жаў на га Эр мі та жа. «Шлях у 
Шам ба лу», та кім чы нам, — гэ та 
пра цяг зна ём ства мін скай пуб лі кі з 
мас тац твам Ус хо ду і ў пры ват нас ці 
бу дыз му».

Раз гле дзець бу дый скія аб' ек ты 
па кла нен ня і ад па вед на кры ху па-
зна ё міц ца, па глы біц ца, да ве дац ца 
пра бу дызм мож на ў «До ме кар цін» 
да 16 кра са ві ка.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by
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ВЫРАТАВАНЫЯ ІКОНЫ БУДЫЗМУ
Га ле рэя як мес ца

 для ме ды та цыі і зна ём ства 
з ус ход нім рэ лі гій ным 

мас тац твам
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Га лоў ным і не аспрэч ным 
ма ты вам уба чыць вы стаў ку 
з'яў ля ец ца эк за тыч насць 
ма ла вя до май для звы чай на га 
на вед валь ні ка куль ту ры 
бу дыз му і ўсход няй куль ту ры 
ўво гу ле.

Мно гія кні гі бе ла рус кіх пісь мен ні каў-кла сі-
каў і су час ні каў прый шлі да на ша га чы та ча 
ме на ві та дзя ку ю чы вы да вец тву «Мас тац кая 
лі та ра ту ра». Ужо ў са мой яго наз ве 
сфар му ля ва на асноў ная кан цэп цыя пра цы, 
скі ра ва насць на пад бор тво раў, што ма юць 
вый сці кні га мі. Не так даў но вы да вец тва 
ад зна чы ла 45-год дзе, та му, каб да ве дац ца 
пра пэў ныя вы ні кі, прын цы пы дзей нас ці 
ўста но вы, а так са ма пла ны на бу ду чы ню, 
наш ка рэс пан дэнт за ві та ла да ды рэк та ра 
«Мас тац кай лі та ра ту ры» Але ся БА ДА КА.
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