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Мы пры яз джа ем да бу дын ка, у 
якім пра во дзіц ца вы ста ва, роў на 
апоў на чы. На пар коў цы амаль ня ма 
воль ных мес цаў — пэў на, боль шасць 
па куп ні коў пры яз джае сю ды на ўлас-
ных аў то.

У ганд лё вай за ле не анш лаг, але 
лю дзей да стат ко ва, не менш за сот-
ню. На зме ну тым, хто вы хо дзіць з 
вы ста вы з па куп ка мі, ад ра зу пры-
хо дзяць іншыя. А вось пра даў цоў не 
так шмат — ха пае воль ных мес цаў і 
пус тых ста лоў. Ві даць, у пер шыя пас-
ля на ва год нія тыд ні кні га мі не вель мі 
ці ка вяц ца. Пуб лі ка са мая роз ная: ад 
школь ні каў і сту дэн таў да пен сі я не-
раў. Пе ра ва жа юць, праў да, як раз 
лю дзі ста ла га ўзрос ту.

— Ця пер не леп шая фі нан са вая 
сі ту а цыя ды і не кніж ны час, — па-
цвяр джае дум ку жан чы на, якая ганд-
люе ча со пі са мі. — Но выя пач кі на ват 
не рас па коў ваю, усё ад но не раз бя-
руць, та му па куль што ў про да жы 
толь кі ста рыя ну ма ры.

Пры гля да ем ся да асар ты мен ту. 
На са мрэч, кніж най вы ста ву мож на 
на зваць з на цяж кай. Ча го тут толь кі 
ня ма, але кні гі ў тра ды цый ным ра-
зу мен ні (мас тац кая, на ву ко ва-па-
пу ляр ная і пуб лі цыс тыч ная лі та ра-
ту ра) яў на не ў пры яры тэ це. Шмат 
кан цы ляр скіх пры ла даў: блак но таў, 
за піс ных кні жак, ру чак, ка лен да роў, 
што дзён ні каў. Цэ ны, трэ ба ска заць, 
са праў ды вель мі дэ ма кра тыч ныя: за-
піс ныя кніж кі, па доб ныя да сла ву тых 
Moleskіne, за 10—15 ты сяч руб лёў 
тут не рэд касць.

Яшчэ адзін па пу ляр ны кі ру нак — 
дзі ця чыя вы дан ні. Пэў на, кож ны трэ ці 
ша пік на вы ста ве ганд люе та ва ра мі 
для да школь ні каў: на леп ка мі, раз-
ма лёў ка мі, на бо ра мі для твор час ці. 
Шмат кніг для ама та раў бі се рап ля-
цен ня, ін шых ві даў ру ка дзел ля. Ну і 
тра ды цый ныя ву чэб ныя да па мож ні кі 
для школь ні каў: ат ла сы, кон тур ныя 
кар ты, за дач ні кі і ма тэ ры я лы для 
пад рых тоў кі да ЦТ — ка ля іх так са-
ма збі ра юц ца чэр гі.

Толь кі праз 10 хві лін ві зі ту зна-
хо дзім пер шы стэнд з мас тац кай 
лі та ра ту рай. Пра да юць у асноў ным 
су свет ную кла сі ку, але най больш ха-
да вы та вар, па вод ле слоў пра даў ца, 
бія гра фіі і ўспа мі ны сла ву тых лю-
дзей. Цэ ны, як у бу кі ніс тыч ных кра-
мах. Ска жам, «Сто га доў адзі но ты» 
Габ ры э ля Гар сія Мар ке са ў пе ра плё-
це мож на на быць уся го за 45 ты сяч. 
Бяс прой грыш ны ва ры янт — усе кні-

гі пра Га ры По тэ ра аў тар ства Джа-
ан Роў лінг. За сем та кіх кні жак (усе 
част кі) про сяць 770 ты сяч. Га лоў ныя 
бест се ле ры для да рос лых — кні гі, 
па вод ле якіх зды ма юць філь мы ў 
Га лі ву дзе. На прык лад, на шу ме лы 
«Мар сі я нін» аме ры кан ца Эн дзі Уі-
ра, які абы дзец ца ў 75 ты сяч.

У ін шым кі ёс ку цэ ны вы шэй шыя. 
З раз мо вы з пра даў цом ра зу мею, 
што гэ та не адзі ная яго кроп ка. Ін шая 
пра цуе ўдзень. Пры гэ тым муж чы на 
сцвяр джае, што на нач ную вы ста ву 

пры хо дзіць не на шмат менш лю дзей, 
чым на звы чай ную. Па яго сло вах, 
мас тац кую лі та ра ту ру бя руць доб ра, 
а не вы со кая коль касць кан ку рэн таў 
толь кі ідзе на ка рысць. Раз гля даю 
цэн ні кі. «Імя ру жы» Умбер та Эка — 
160 ты сяч, не каль кі тво раў Чарль за 
Бу коў скі пад ад ной вок лад кай — 
150. Да ра жэй, чым у су се дзяў, але 
тан ней, чым у боль шас ці кніж ных 
крам, у тым лі ку ан лай на вых.

Най гор шае, што кі да ец ца ў во-
чы, — поў ная ад сут насць лі та ра ту ры 
бе ла рус кай. Адзі нае, што ўда ло ся 
знай сці, — не каль кі збор ні каў Ва сі ля 
Бы ка ва, ды і то ў пе ра кла дзе на рус-
кую мо ву. На ват кніг Свят ла ны Алек-
сі е віч, якія не бу дуць мець праб лем з 
по пы там, тут не знай шло ся.

Абы хо дзім апош нія стэн ды. Це-
шым ся дру ка ва най пра дук цы яй на 
лю бы густ: кар ты та ро, кні гі пра ін-
ду ізм і ёгу, ве дыч ная лі та ра ту ра. 
Зу сім по бач — кні гі ў сты лі «Як да-
маг чы ся пос пе ху» і «Па ра ды біз нес-
ме наў»... Не каль кі ста лоў за стаў ле-
ны кам пакт-дыс ка мі з кі на філь ма мі і 

му зы кай. Ха пае і пе ры ё ды кі: са мыя 
роз ныя ча со пі сы, у тым лі ку ста рыя, 
якіх ужо не зной дзеш у про да жы, 
і на ват збор ні кі скан вор даў. Ша пік 
з аму ле та мі і ўпры га жэн ня мі зноў 
за стаў ляе су мня вац ца, ці кніж ная 
гэ та вы ста ва. Але стэнд, цал кам 
пры све ча ны дэ тэк ты вам ра сій скіх 
аў та раў (пры ві тан не, 1990-я!), зды-
мае пы тан ні.

— Мя не нель га на зваць па ста ян-
ным на вед валь ні кам нач ной вы ста-
вы, — рас па вя дае пра гра міст Вя-
ча слаў Са ро ка, тры ма ю чы ў ру ках 
дзве но выя кні гі. — Апош нім ра зам 
пры хо дзіў га ды два та му. Сён ня да-
вя ло ся ехаць, бо шу каў кан крэт ныя 
кні гі, у ін шых мес цах іх ня ма. Гэ та 
фан тас ты ка: ра сій скі пісь мен нік Ра-
ман Злот ні каў і аме ры ка нец Пі тэр В. 
Брэт. Та кія кні гі цяж ка «ўпа ля ваць» 
пас ля іх вы ха ду, а па та кіх цэ нах — 
дык уво гу ле не маг чы ма. Та му ў нач-
ной вы ста вы ха пае пе ра ваг. Толь кі 
што да бі рац ца цяж ка...

Ма ла дая ма ці Алі на Бур ко прый-
шла сю ды па кні гі для сва іх сы ноў:

— Мы жы вём бліз ка, та му я час та 
сю ды за хо джу. Да ве да ла ся пра вы-
ста ву, ка лі за ўва жы ла ве лі зар ную 
чар гу ка ля ўва хо да. З ці каў нас ці па-
ды шла, ця пер вось са ма ў лі ку па ста-
ян ных на вед валь ні каў. На бы ваю сва-
ім хлоп цам ча со пі сы, якія пра да юц ца 
ра зам са збор ны мі ма дэ ля мі. Ку пі лі 
пер шы ну мар і ця пер не мо жам спы-
ніц ца. Я ро дам з Баб руй ска, і сяб ры 
час та про сяць па шу каць тут мас тац-
кую лі та ра ту ру, якая там не пра да ец-
ца, — вось я і ха джу са спі сам. Сён ня, 
праў да, лю дзей ня шмат, а вось пе рад 
свя та мі сю ды бы ло не пра біц ца. Вы-
бра ла ся з вы ста вы толь кі ка ля трох 
га дзін, і тое та му, што зма ры ла ся ад 
коль кас ці лю дзей на ўкол. За не каль кі 
га доў раз зна ё мі ла ся з пра даў ца мі, 
та му пры хо джу яшчэ і па гу та рыць 
пра но выя кні гі, гэ та ці ка ва.
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таў на шай сям'і, якое мы пра во дзі-
лі ў Це ру се, што на Го мель шчы не, 
на ра дзі ме ма ці. Та ды да баць коў 
на ват вяр ну лі ся ней кія юнац кія па-
чуц ці, хоць прай шло ўжо больш як 
паў та ра дзе ся ці год дзя ў шлю бе. 
Бы ло пры го жае ле та, доб ра зыч-
лі вая ат мас фе ра, мы, та ды яшчэ 
ма лыя дзе ці, ра да ва ліся... Ка ле гі 
па ка фед ры ад зна ча юць, што апо-
вес ці Ша мя кі на, на пі са ныя ў 1990-я 
га ды, — над звы чай ці ка выя і най-
лепш рас па вя да юць пра гэ ты час. А 
я іх не люб лю! Ні ко лі не рэ ка мен дую 

сту дэн там. Мо жа быць, та му, што 
тыя га ды ўвай шлі ў свя до масць як 
над звы чай жах лі выя, цяж кія.

А вось Але ся Іва наў на сва і мі 
лю бі мы мі тво ра мі на зы вае ра ма-
ны «Сэр ца на да ло ні», «Ат лан ты і 
ка ры я ты ды» і «Вазь му твой боль». 
Школь ні кам па ра і ла б звяр нуц ца да 
пен та ло гіі «Тры вож нае шчас це» і 
ра ма на «Сэр ца на да ло ні», сту дэн-
там жа рэ ка мен дуе звяр нуць ува гу 
на апо весць «Ах, Мі ха лі на, Мі ха лі-
на», дзе ідзе га вор ка пра жыц цё 
школь ных на стаў ні каў.

ЗБОР ТВО РАЎ. 
ЦІ ПОЎ НЫ?

Не так даў но ў вы да вец тве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» за вяр-
шыў ся над звы чай важ ны і маш-
таб ны пра ект. Па ба чыў свет збор 
тво раў Іва на Ша мя кі на ў 23 та мах. 
Чым ён ці ка вы для чы та чоў? Па 
мер ка ван ні Але сі Іва наў ны, збор 
знач ны тым, што тут мож на пра-
чы таць тво ры, якія ра ней ці зу сім 
не дру ка ва лі ся, ці з'яў ля лі ся толь кі 
ў вы гля дзе ча со піс ных пуб лі ка цый. 
Яна за зна чае: — «Гэ та, на прык лад, 

апа вя дан не «Ча ла век з Бі зо ніі». Ці 
са мы пер шы баць каў твор на сур'-
ёз ную тэ му — «Снеж ная пус ты ня», 
яго Іван Пят ро віч на пі саў у 1944 го-
дзе на рус ка-фін скім слоў ні ку. Але 
гэ ты слоў нік, на жаль, не за ха ваў ся. 
У ар хі ве ёсць толь кі дру гі аў то граф 
апа вя дан ня, на пі са ны ўжо на звы-
чай най па пе ры. Там ужо па зна ча ны 
да ты і мес ца: 1944—1946 гг., Мур-
ман ская вобл., Пра ко паў ка».

— У Збо ры тво раў, у прад мо вах 
і пас ля слоў ях да кож на га то ма — 
вель мі доб ры ана ліз твор час ці 

Ша мя кі на, — да дае Тац ця на Іва-
наў на, — Апа вя дан ні раз гле дзе-
ла мая ма лод шая ка ле га Тац ця на 
Бель ская, дач ка зна ка мі та га лі та-
ра ту раз наў цы, ака дэ мі ка Вік та ра 
Ка ва лен кі, які так са ма ў свой час 
вы ву чаў твор часць на ша га баць кі. 
На вы со кім пра фе сій ным уз роў ні 
вы ка на ны ана ліз тво раў Ша мя кі на 
ака дэ мі ка мі Ула дзі мі рам Гні ла мё-
да вым і Мі ха сём Му шын скім. Гэ та 
лі та раль на но вае сло ва пра про зу 
баць кі. Са мі на ву коў цы пры зна лі ся, 
што па-но ва му пра чы та лі ра ма ны і 
апо вес ці, мно гае для ся бе ад кры лі, 
ужо зір нуў шы на тэкс ты з дыс тан-
цыі ча су.

Лі чыц ца, што 23-том нік — гэ та 
поў ны збор тво раў Іва на Ша мя кі-
на. Але на са мрэч гэ та не так. Але-
ся Іва наў на пад лі чы ла: ка лі б яго 
спад чы на прад стаў ля ла ся поў на, 
то атры ма ла ся б не 23, а 29 та моў. 
Та му мож на спа дзя вац ца, што нас 
яшчэ ча ка юць но выя ад крыц ці.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
Фо та здым кі з ся мей на га 

ар хі ва Тац ця ны і Але сі 
Шамякіных
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ХТО НА ЧА МІ ПА ЛЮЕ... ЗА КНІ ГА МІ
На свае во чыНа свае во чы  ��

Яшчэ не каль кі га доў та му, ка лі з'я ві лі ся элект рон ныя кні гі, мно гія 
сцвяр джа лі, што век па пя ро вых вы дан няў па ды хо дзіць да свай-
го кан ца. Але час зноў па ка заў су праць лег лае — звы чай ныя кні гі 
па-ра ней ша му на бы ва юць для ся бе, до раць, збі ра юць. Хі ба толь кі 
шу каць рэд кія вы дан ні ўжо не пры хо дзіц ца. Ды і но выя кніж ныя 
кра мы з'яў ля юц ца ад на за ад ной. У іх, да рэ чы, ёсць і аль тэр на ты ва. 
На прык лад, кніж ныя вы ста вы, якія пра вод зяц ца ўвесь год. Ад на 
з са мых па пу ляр ных — нач ная, якая што ты дзень пра во дзіц ца ў 
спарт комп лек се «Ды на ма». Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» за па слі ся 
ка вай і на ве да лі ся ў бу ды нак комп лек су, каб да ве дац ца пра цэ ны і 
па на зі раць за пуб лі кай.
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Іван Шамякін на лецішчы ў Ждановічах (1980-я).

Іван Шамякін з акадэмікам Віктарам Каваленкам (1984).


