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— Аляк сандр Мі ка ла е віч, дэ віз сё лет-

няй кніж най вы стаў кі: «Больш, чым кні-

гі». Ці не пры знан не гэ та та го, што дру ка-

ва ныя кні гі сы хо дзяць з ін фар ма цый на-

аду ка цый на га по ля на ша га гра мад ства, 

што, каб пры цяг нуць ува гу чы та ча, трэ ба 

штось ці боль шае?

— Не, усё ж та кі ін шы сэнс уклад ва ец ца 

ў гэ ты дэ віз. Кні гі — гэ та ха рак тар жыц ця ў 

роз ных яго пра явах. Са цыяль на га, ак тыў-

на га жыц ця. Кні гі — гэ та не толь кі хат няя 

біб лі я тэ ка ва кол ця бе, па лі цы якой за бі ра-

юць пра сто ру жыц ця. На ад ва рот — кні гі 

па шы ра юць пра сто ру жыц ця. Яны па блі зу 

кож на га з нас. Яны да зва ля юць нам шы ро ка 

кро чыць па све це, на сы ча юць нас пла на-

мі і за дум ка мі. Да зва ля юць ле ту цен насць, 

жа дан ні і ма ры зра біць част кай рэ аль на га 

жыц ця. Кні гі ву чаць. Кні гі на сы ча юць ве да-

мі. Кні гі да зва ля юць ду маць шы ро ка, кні гі 

ро бяць жыц цё на шмат ба га цей шым...

— Ве даю мно гіх лю дзей, якія ў па чат ку 

лю та га імк нуц ца тра піць на вы стаў ку, каб 

на быць штось ці но вае і ці ка вае для сва-

ёй біб лі я тэ кі. Асаб лі вай па пу ляр нас цю 

ка рыс та юц ца кні гі для дзя цей. На коль-

кі вя до ма, па вод ле рэй тын гаў про да жаў 

«Бел кні гі» за мі ну лы год, лі да рам стаў 

«Дзі ця чы ат лас Бе ла ру сі». Атрым лі ва ец-

ца, не прай грае ў наш час той кні га вы да-

вец, які ро біць стаў ку на дзі ця чыя кні гі?

— Так, гэ та ві даць і па ста тыс ты цы ай-

чын на га кні га вы дан ня. Па бо ле ла, на шчас-

це, кніг для пад лет каў, якія ўжо чы та юць 

са мі, а не толь кі пры го жа ілюст ра ва ных вы-

дан няў для не маў лят, ма лень кіх чы та чоў, 

якім і на бы ва юць кніж кі, і чы та юць іх баць кі. 

Ін шая спра ва, што важ на пра віль на вы браць 

ме на ві та па трэб ную кні гу для юна га чы та-

ча. Тут шмат за ле жыць ад біб лі я тэ ка раў, 

на стаў ні каў, псі хо ла гаў чы тан ня, ме та дыс-

таў чы тан ня. Мы яшчэ вель мі ма ла ча су 

вы дат коў ва ем на тое, каб пра рэ кла ма ваць 

дзі ця чую кні гу, каб да ка заць яе вар тас ці. 

Лі ча ныя вы дан ні вя дуць кніж ныя ка лон кі. 

І зу сім лі ча ныя вы дан ні пра па ган ду юць дзі-

ця чую кні гу. За тое ў пра гра ме вы стаў кі — і ў 

Ад мі ніст ра цый ным бу дын ку па Пе ра мож цаў, 

14, і ў біб лі я тэ ках, кні гар нях го ра да вель мі 

шмат роз ных ім прэз, аў то граф-се сій, звя за-

ных з дзі ця чай кні гай. Над гэ тым пра цу юць 

вы даў цы, над гэ тым пра цу юць са мі аў та ры. 

І па тры ярх бе ла рус кай дзі ця чай лі та ра ту ры 

Ула дзі мір Ліп скі, і Ана толь Зэ каў, Мі ко ла 

Чар няў скі, Але на Стэль мах, Яна Явіч, Ге-

надзь Аў ла сен ка, Мі хась Па зня коў — усе 

яны і шмат хто яшчэ ідуць да дзі ця ча га чы-

та ча, да іх баць коў. Звяр ні це ўва гу на пра-

гра му вы стаў кі, яна раз ме шча на на сай це 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі — і вы зной дзе це 

дзя сят кі ці ка вых ме ра пры ем стваў, дзя сят-

кі ці ка вых ад ра соў, а га лоў нае — у вы ні ку 

ад кры е це для ся бе но выя дзі ця чыя кні гі, 

маг чы ма — неш та на бу дзе це.

— Уво гу ле, мне зда ец ца, што дру ка ва-

ная кні га ся бе не зжы ве, мо гуць зжыць 

ся бе толь кі пэў ныя жан ры, на прык лад, 

ра ман. Лю дзі сён ня хо чуць чы таць, але 

каб хут чэй, ня шмат і з кар цін ка мі... Вы 

па го дзі це ся ці па спра ча е це ся?

— Пра жан ры не бу ду спра чац ца: для 

гэ та га трэ ба быць вя лі кім тэ а рэ ты кам. Ха-

чу ска заць, мяр ку ю чы не толь кі па бе ла-

рус кай на цы я наль най лі та ра ту ры: іс ну юць, 

пра цяг ва юць сваё жыц цё і тра ды цый ныя, 

доб ра вя до мыя жан ры, якія сцвер дзі лі ся-

бе ў мі ну лым і па за мі ну лым і ра ней шых 

ста год дзях. Вы пе ра жы ва еце за знік нен не 

ра ма на, а ён як раз за раз зна хо дзіц ца на 

асаб лі вай вы шы ні. Для пры кла ду ха цеў бы 

пры вес ці ра ман «Зу лей ха ад кры вае во чы» 

Гу зель Яхі най. Та тар ская пісь мен ні ца, якая 

пі ша па-рус ку. Яшчэ два га ды на зад яе дэ-

бют ны (!) ра ман быў пе ра кла дзе ны ўжо на 

16 моў. Ра ман, які вяр тае нас да па дзей 

ста лін скіх ча соў. Зда ва ла ся б, шмат, усё 

ўжо ска за лі пра іх. Але гэ та як раз той вы-

па дак, ка лі спра цоў вае вы мя рэн не не «Што 

ска заць», а «Як ска заць...» Вось і за ха пі ла 

Гу зель Яхі на ў ця нё ты, у свой тэкст, зра бі-

ла рас по вед на дзі ва су час ным, па-мас тац-

ку рэ льеф ным. І ра зам са сва і мі па мкнен-

ня мі ска заць праў ду, ка лі хо ча це, на ват 

«рэ абі лі та ва ла» жанр ра ма на. А сле дам мы 

ўжо не мо жам не пра чы таць на ступ ны яе ра-

ман — «Дзе ці мае». Пры ход Гу зель Яхі най 

да шы ро ка га чы та ча ва ўсім све це — гэ та 

па дзея, роў ная пры хо ду Льва Талс то га...

— Ні больш ні менш..?

— Так. Ду маю, што не толь кі мой пры-

ват ны чы тац кі густ так вы со ка ўзво дзіць 

пісь мен ніц кі та лент Гу зель Яхі най.

— А ў бе ла рус кай лі та ра ту ры тра ды-

цыі зні ка юць..?

— Ні ку ды яны не зні ка юць. І вер лібр, 

сле да ван не мно гіх паэ таў «бе ла му вер-

шу» — гэ та не знік нен не, а раз віц цё, спа-

лу чэн не тра ды цый і на ва тар ства... Мак сім 

Танк — па эт, які пры няў на ся бе ўвесь боль 

і дра ма тызм ХХ ста год дзя, за сваё твор чае 

жыц цё па спра ба ваў (і год на! да стой на!) ся бе 

ў роз ных «фар ма тах» — і ў кла січ ным вер-

шы, і ў сва бод ных, воль ных фор мах. А што 

да про зы, то і яна сён ня з кні га мі Анд рэя Фе-

да рэн кі, Але ны Бра ва, Ула дзі мі ра Сця па на, 

Ула дзі мі ра Са ла ма хі, Аль гер да Ба ха рэ ві ча, 

Але ся Ба да ка, Люд мі лы Руб леў скай, а ця-

пер і Анд рэя ці Анд ру ся Гор ва та ні ку ды не 

зні кае, а раз ві ва ец ца, пры цяг вае да ся бе 

мност ва чы та чоў.

— Ка лі ка заць пра вы даў цоў, Мін ская 

між на род ная вы стаў ка-кір маш, якая пра-

во дзіц ца ўжо 26-ы раз, ста ла пры зна-

най пля цоў кай для аб ме ну во пы там. Вы 

амаль увесь час яе пра вя дзен ня ме лі да 

яе са мае не па срэд нае да чы нен не. Па ва-

шых на зі ран нях, ча му ву чац ца на шы вы-

даў цы ў гас цей, а ча му — гос ці ў на шых 

вы даў цоў?

— Ву чац ца ці па він ны ву чыц ца ўсе, без-

умоў на, адзін у ад на го. Най перш — па-

лі гра фіч на му вы ка нан ню кні гі. Ды зайн, 

гра фіч нае афарм лен не, па пе ра, ма люн кі, 

шрыф ты — усё гэ та не дро бя зі. І не ўліч-

ваць іх кні га вы даў цы, кніж ныя гра фі кі не 

ма юць пра ва.

— Сё ле та тра ды цый на бу дуць пад во-

дзіц ца вы ні кі кон кур су «Мас тац тва кні гі». 

Ці мож на ска заць, што гэ тым ра зам бы ла 

ві да воч ная кан ку рэн цыя па між вы дан-

ня мі?

— І не ме ней шы ро кая, чым у ра ней шыя 

га ды. Але ж агуч ван не вы ні каў кон кур су 

яшчэ на пе ра дзе, та му не бу ду на зы ваць на-

ват прэ тэн дэн таў на пе ра мо гу. Як на мой 

по гляд, жу ры пра ца ва ла на ўзроў ні, мер ка-

ван ні ў ацэн ках вы каз ва лі ся пра фе сій ныя. 

За ўва жу, што ў на шай кра і не па-ра ней ша му 

за хоў ва ец ца пі е тэт да знеш ня га вы гля ду 

кні гі, да ро лі кніж на га ды зай ну, афарм лен-

ня ў кні га вы да вец кай спра ве. Ад па вед на 

і ёсць пра фе сі я на лы, здоль ныя 

даць вар тыя ацэн кі, пры вес ці 

ар гу мен ты, якія б уплы ва лі на 

гэ тыя ацэн кі. Кон курс «Мас тац-

тва кні гі» — шмат га до вы і вель-

мі твор чы пра ект. Вель мі шмат 

на ма ган няў да яго пра вя дзен-

ня пры кла дае ве тэ ран кніж най 

спра вы Ва ле рый Ра га ле віч. Мы 

яму і яго ка ле гам па ра бо це ў 

жу ры «Мас тац тва кні гі» вель мі 

ўдзяч ны.

— Вы ні кі яшчэ ад на го 

кон кур су за пла на ва ны на 

вы стаў цы — на най леп шы 

кні га ганд лё вы аб' ект. Але 

кры тэ рый, па вод ле яко га 

ацэнь ва лі ся прэ тэн дэн ты на 

пе ра мо гу, — ін тэр ак тыў нае 

га ла са ван не — па каз чык до-

сыць суб' ек тыў ны...

— Але ж хоць і суб' ек тыў-

ны — ра зам з тым ме на ві та та-

кі, які да зва ляе ўсім вы ка зац ца. 

За ад но і па каз чык та го, хто за-

хо дзіць у кні гар ню.

— Між на род ны сім по зі ум 

«Пісь мен нік і час» — так са ма 

тра ды цый нае ме ра пры ем ства 

на вы стаў цы. Аб чым пой дзе 

га вор ка сё ле та?

— Да ўдзе лу ў сім по зі у ме 

пры чы ні лі ся бо лей двац ца ці 

кра ін све ту. Пры едуць паэ ты, 

пра за ікі, пуб лі цыс ты, пе ра клад-

чы кі, лі та ра ту раз наў цы з роз ных 

ста ро нак. Най перш я ха цеў бы 

на зваць тых сяб роў бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

якія па-за ме жа мі на шай кра і ны пра па ган-

ду юць бе ла рус кае мас тац кае сло ва, спры-

я юць зна ём ству з ім сва іх су ай чын ні каў. 

З Таш кен та пры е дзе пе ра клад чы ца Ры са лат 

Хай да ра ва. Дзя ку ю чы ёй ства ра ец ца тры-

ва лы мост у раз віц ці бе ла рус ка-ўзбек скіх 

лі та ра тур ных су вя зяў. З Ду шан бэ ра зам з 

ка ле га мі-кні га вы даў ца мі пры яз джае Ато 

Хам дам, які ў апош няе дзе ся ці год дзе шмат 

зра біў для прад стаў лен ня бе ла рус кай лі та-

ра ту ры ў Та джы кі ста не. Вя лі кая дэ ле га цыя 

пісь мен ні каў ча ка ец ца з Ал ма ты. На ча ле гэ-

тай дэ ле га цыі — наш доб ры сяб ра лі та ра ту-

раз наў ца Свят ла на Анань е ва. І ў бе ла рус кім, 

і ў ка зах стан скім дру ку яна ак тыў на вы сту пае 

з ар ты ку ла мі пра су час ную бе ла рус кую лі та-

ра ту ру. Шмат гас цей пры е дзе з Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі: га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ро-

ман-га зе та» Юрый Каз лоў, ды рэк тар вы да-

вец тва «Ху до жест вен ная литература» пра за-

ік Ге ор гій Пра хін, пер шы на мес нік га лоў на-

га рэ дак та ра ча со пі са «Наш современник» 

пуб лі цыст і лі та ра тур ны кры тык Аляк сандр 

Ка зін цаў, ма ла дая пісь мен ні ца Але на Ту лу-

ша ва, на род ны па эт Та тар ста на Рэ нат Ха-

рыс, на род ны па эт Чу ва шыі Ва ле ры Тур гай... 

Да рэ чы, і на вы стаў цы Ра сій ская Фе дэ ра цыя 

са сва і мі кні га мі, вы да вец тва мі — у цэнт ры 

ўва гі. Ра сія як кра і на з'яў ля ец ца Цэнт раль-

ным экс па нен там ХХVІ Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу.

Ка неш не ж, пісь мен ні кі бу дуць вес ці рэй, 

звя за ны з лё сам мас тац ка га сло ва, мас тац-

кай лі та ра ту ры, куль ту ры, з іх уплы ва мі на 

раз віц цё гра мад ства, на лёс на шых кра ін і 

на ро даў. Пля цоў ка сім по зі у ма «Пісь мен нік 

і час» — гэ та да да так у тым ве лі зар ным 

склад ні ку па лі ты кі мі ра люб ства і доб ра су-

сед ства, які сцвяр джае кі раў ніц тва на шай 

кра і ны, які сцвяр джае ў сва ёй што дзён най 

па лі ты цы Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

— Сё ле та да пра вя дзен ня вы стаў кі, 

дак лад ней, да пры цяг нен ня ўва гі да кні гі 

да лу чы лі ся ін шыя ўста но вы. На прык лад, 

Ку па лаў скі му зей, які пра па нуе ін тэр ак-

тыў ную экс па зі цыю, Усіхс вяц кі храм, дзе 

бу дзе ар га ні за ва на дыс ку сій ная пля цоў-

ка аб ро лі кні гі ў фар мі ра ван ні ду хоў на га 

раз віц ця гра мад ства, а так са ма ар га ні-

за ва на тэ ма тыч ная вы стаў ка і прэ зен та-

цыі но вых кніг, і на ват ста ліч ныя ка фэ і 

рэ ста ра ны, дзе прой дзе гаст ра ты дзень, 

у час яко га ў ме ню ўклю чаць стра вы, апі-

са ныя ў кні гах бе ла рус кіх пісь мен ні каў... 

Але ці не ад цяг не гэ та ўва гу лю дзей ад 

са мой вы стаў кі?

— А якая роз ні ца, дзе чы тач, на вед-

валь нік зной дзе па трэб ную яму кні гу, дзе 

ён бу дзе зна хо дзіц ца пад ура жан нем су-

стрэ чы з пісь мен ні кам?! Што да Ку па лаў-

ска га му зея, то там прой дзе ад мыс ло вая 

ве ча ры на «Ян ка Ку па ла і Уолт Уіт мен». 

А «Мас тац кая лі та ра ту ра» на ўмыс на да вы-

стаў кі пад рых та ва ла вы дан не Уол та Уіт ме-

на «Ліс це тра вы» на бе ла рус кай мо ве. Да-

рэ чы, трэ цяе вы дан не кні гі «Ліс це тра вы», 

па чы на ю чы з 1978 го да. Уні каль ны вы па дак 

для пе ра клад ной кні гі! Але ж і па эт вя лі кі!.. 

У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі прой-

дзе вы стаў ка бе ла рус ка га экс ліб ры са. Пэў-

на, за апош нія га ды пер шы раз на та кім уз-

роў ні прэ зен ту ец ца бе ла рус кі кніж ны знак. 

У Па ла цы мас тац тва — вы стаў ка кніж най 

гра фі кі... І та кіх пры кла даў до сыць шмат. 

Га лоў нае — шчы рая ўва га да кні гі, да кніж-

ніц тва. А якая роз ні ца — на якіх пля цоў ках 

і ў якіх фар ма тах...

Пы тан ні за да ва ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

«КНІ ГІ — ГЭ ТА ХА РАК ТАР ЖЫЦ ЦЯ...»

Пад ве дзе ны вы ні кі фо та кон кур су «Мой род-

ны кут», які пра во дзіў ся рэ дак цы яй га зе ты 
«СБ. Бе ла русь се год ня». Больш за тры ты-
ся чы фо та здым каў бы ло да сла на чы та ча мі 
на ад рас рэ дак цыі. Пер шы на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Па вел Лёг кі, які з'яў ляў ся стар-
шы нёй жу ры, ад зна чыў, што вы браць найлеп-
шыя ра бо ты бы ло да во лі скла да на, бо кож ны 
фо та зды мак — гэ та цэ лая гіс то рыя.

— Пра гля да ю чы здым кі, я кі ра ваў ся па чуц ця-

мі, якія вы клі ка ла тая ці ін шая ра бо та. Бо кож ны 

з лаў рэ а таў на дзе ле ны вы со кім да рам ба чыць 

па дзеі больш глы бо ка, чым гэ та да дзе на звы чай-

на му ча ла ве ку. Але, ня гле дзя чы на скла да насць, 

пра ца ў жу ры бы ла ад на ча со ва і вель мі пры ем най. 

Дзя куй удзель ні кам кон кур су за тыя эмо цыі, якія 

яны нам усім па да ры лі.

І вось на сту піў мо мант на зваць най леп шых. 

У на мі на цыі «Зем ля кі» пер шае мес ца ў Аляк сея 

Ган чу ка за ра бо ту «У ча кан ні аў та кра мы», дру-

гое — у Ак са ны Спрын чан за зды мак «Вер ні ца», і 

трэ цяе мес ца за ня ла ра бо та «Шчас лі вая лу жы на» 

Мі ха і ла Ка пыч кі. У на мі на цы і «Мая ма лая ра дзі ма» 

най леп шы мі бы лі абра ны на ступ ныя фо та здым кі. 

Пер шае мес ца ў Свят ла ны Аль шэў скай за ра бо ту 

«Жні вень ская на ра да», дру гое — у Сяр гея Шля гі 

за зды мак «Акен ца ў во сень», і трэ цяе мес ца ў 

Жан ны Дзя ні шчык за фо та ра бо ту «Царк ва ў вёс-

цы Сын ка ві чы».

А Гран-пры конкурсу і галоўны прыз — ноўтбук — 

атрымала Наталля Дораш, аўтарка такіх цікавых 

фотаработ, як «Рыжы хлопец», «Царква ў сяле 

Чарлёна», «Анюта».

Анд рэй СА ЗО НАЎ. Фо та аў та ра.

ПО ГЛЯД ПРАЗ АБ' ЕК ТЫЎПО ГЛЯД ПРАЗ АБ' ЕК ТЫЎ
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