Галактыка
Кніжнай палаты

Усе сядзяць і чакаюць,
калі знікне друкаваная
кніга

больш аператыўна і эфектыўна аказваць
электронныя паслугі насельніцтву, дзяржаве, бізнэсу. Шэраг нашых выданняў,
якія вы хо дзяць у се рыі «Ле та піс дру— 2012 год — Год кні гі, што гэ та ку Бе ла ру сі» пе ра вя дзём у элект ронзначыць для Нацыянальнай кніжнай ны фар мат і зро бім агуль на да ступ ныпалаты?
мі. Кніжная палата вядзе ўлік не толькі
— Ведаеце, калі на ўзроўні кіраўніка асобных выданняў, але і артыкулаў, якія
дзяржавы абвяшчаецца Год кнігі, гэта зна- публікуюцца ў гэтых выданнях; улік усіх
чыць, што ў кніжнай галіне ёсць моманты, кніг, брашур і іншай друкаванай прадукна якія прыйшоў час звярнуць асаблівую цыі. Захоўваем нават улёткі, паштоўкі,
ўвагу. Мы разумеем, што абазначаны не плакаты і афішы. У новай электроннай
толькі прыярытэты, але і праблемы. Зна- базе звес так будуць прадстаўлены вычыць, ёсць праблемы ў такой сацыяльнай данні з сер
рыі «Летапіс друку Беларусі»
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ў Беларусі. Яны агульнасусветныя — зні- анлайн. Выдавец завядзе свой «асабісты
жэнне інтарэсу да кнігі, чытання. Нату- кабінет» на нашым сайце і зможа ў люральна, што Кніжная палата на сваім уз- бы час паглядзець баланс сваіх нумароў
роўні, у рамках сваёй кампетэнцыі будзе ІSBN, заказаць новыя нумары, аплаціць
спрабаваць нейкім чынам пераадольваць праз інтэрнэт гэтую паслугу. Магчыма,
гэтыя праблемы. Працягнем папуляры- з'явіцца і сэрвіс, які дазволіць выдаўцам
зацыю звестак пра беларускае кнігавы- у рэжыме анлайн запаўняць статыс тычданне. У прыватнасці, статыстычных. Па ныя справаздачы, што падаюцца ў Кніжінфармацыі, якая ўводзіцца ў абарот праз ную палату.
кнігі, мяркуюць не толькі пра ўзровень
— Якія тэндэнцыі назіраюцца сёння
ведаў у канкрэтнай дзяржаве, але і пра ў беларускім кнігавыданні?
інтэлектуальнае і духоўнае развіццё на— І ў Беларусі, і ва ўсім свеце — тэнцыі. Мы праводзілі даследаванне «Кні- дэнцыя да зніжэння тыражоў выданняў і
гавыданне Беларусі ў 2001—2010 гг.», рос ту колькасці найменняў. Хоць у 2010
сёлета плануем яго завяршыць і апуб- го дзе ў нас за фікса ва на не толь кі палікаваць вынікі. Запланаваны таксама дзен не ты ра жоў, але і па дзен не кольшэраг навукова-прак тычных семінараў кас ці най мен няў. Вось 2008 год быў
для выдаўцоў па нарматыўна-прававым рэ корд ным: са мая вя лі кая коль касць
забеспячэнні кнігавыдання. Мяркуем пра- кніг і самы вялікі тыраж за апошнія 10
весці перавыданне стандартаў па вучэб- га доў. 2009 год па інер цыі ру хаўся за
ных выданнях.
2008-ым. А ў 2010-м мы канчаткова ад— Што яшчэ ў планах Кніжнай па- чулі наступленне крызісу і, на жаль, залаты?
фікса ва лі па дзен не ты ра жоў на 17% і
— У рам ках Дзяр жаў най пра гра мы зніжэнне колькасці найменняў на 14%.
«Электронная Беларусь» у 2009—2010 2011 год прый шоў з больш пры ем най
гадах на базе Кніжнай палаты распра- навіной: колькасць найменняў вырасла
цавана інфармацыйная сістэма дзяржаў- на 0,4%. Але ты ра жы пра цяг ва юць існай бібліяграфічнай інфармацыі. З 2012 тот на па даць — мі нус 20%. На огул, у
года запускаецца праект Нацыянальнай 2011 годзе ўсяго выдадзена 11 тысяч 84
праграмы паскоранага развіцця інфар- назвы кніг агульным тыражом 34,3 млн
мацыйна-камунікацыйных тэхналогій на экзэмпляраў. Цікава, што 40% выдавец2011——2015 га ды «Ства рэн не ін тэр- кай прадукцыі ў нас выпускаецца вельмі
нэт-сэр ві саў на цы я наль на га кан тэн ту маленькімі тыражамі — да 500 экзэмпна аснове дзяржаўнай бібліяграфічнай ляраў. Адбываецца зніжэнне тыражоў і
ін фар ма цыі». Будзе рас пра ца ва на не- навуковых выданняў.
калькі інтэрнэт-сэрвісаў, якія дапамогуць
Ёсць і аб'ек тыўныя тэндэнцыі, з якімі

МАСТАЦТВА ВЕДАЦЬ
Мастак Віктар Альшэўскі
атрымаў званне прафесара

Н

А працягу доўгіх гадоў Віктар Уладзіміравіч
шчыльна звязаны з Беларускай дзяржаўнай
акадэміяй мастацтваў. Пачынаў сваю дзейнасць
там на кафедры малюнка, з 1995 года выкладае жывапіс
на кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва.
З'яўляецца дацэнтам. Шмат працуе з моладдзю:
кіруе дыпломнымі работамі, тэхналагічнай практыкай.
З 2005 па 2008 гады кіраваў творчай майстэрняй
дызайну ААТ «Керамін», з 2011 — кіруе
УК «Творчыя майстэрні «Цэнтр сучаснага мастацтва».
Вік тар Аль шэўскі не толь кі
высокакваліфікаваны спецыяліст з вялікім педагагічным вопытам, здольны перадаць свае
веды маладым мас такам, але і
сам вядомы мас так. На яго рахунку мноства персанальных і
калектыўных выстаў у Беларусі
і за яе межамі, удзел у шматлікіх пленэрах. Яго карціны знаходзяцца ў прыватных і дзяржаўных калекцыях. Некаторыя
тво ры Вік та ра Аль шэў ска га
за хоў ва юц ца на ват у Трац цякоўскай галерэі ў Маскве.
Атрыманне звання прафесара з'яўляецца лагічным працягам ак тыўнай дзейнасці мас така ва ўсіх сферах культуры. Для
яго самога гэта важная падзея.
Але ці зменіцца цяпер іс тотна
яго жыццё?
— Напярэдадні я задумваўся, у які бок мяняец ца чалавек, які
атрым лі вае шмат зван няў, — у леп шы ці ў гор шы? Ёсць та кія
лю дзі, якія ганяюцца менавіта за званнямі для таго, каб заняць
пэў нае месца ў гра мадстве. Я гэ та ўсё ўспрымаю па-іншаму. Для
мяне гэта нешта больш ду хоўнае, высокае і глыбокае. Працуючы
ў Акадэміі, я не за думваўся пра тое, што трэба атрымліваць нейкае званне — прос та так склала ся. Напра цоўваецца метадыч ны
во пыт і складва ецца ў нейкую дакладную сіс тэму. З ча сам гэтая
сіс тэ ма пачы нае вы мя рац ца ней кім вы со кім зван нем. Вя до ма,
мне пры ем на атры маць зван не пра фе са ра, якое ша ну ец ца ва
ўсім свеце.
Віктар Уладзіміравіч адзначае высокае месца беларускай мастацкай школы ў агульнаеўрапейскім і нават сусветным кантэксце.
А Акадэмія мастацтваў, на яго думку, за столькі гадоў працы стала
той універсальнай мерай высокапрафесійнай мастацкай адукацыі ў
нашай краіне, якая вызначае кірунак развіцця ўсёй сучаснай айчыннай мастацкай школы.
— Педагогам, якія працуюць у Акадэміі, вельмі важна трымацца
высокай планкі, — лічыць Віктар Альшэўскі. — Таму што такім чынам сцвярджаецца высокі статус акадэмічнай мастацкай адукацыі ў
Беларусі. І гэта вельмі важна. Дарэчы, у Еўропе зараз таксама вяртаюцца да больш класічных формаў мастацкай адукацыі, бо гэта дае
больш плёну. З мастакамі гэтак жа, як і з урачамі: вы ж не пойдзеце
на прыём да самавучкі...
Ва ўсе часы мастацтва вымяралася па-рознаму. Але сёння глабальна змяняецца свядомасць чалавека, мяняюцца падыходы, інфармацыйная прастора. Чалавек па-іншаму ўспрымае архітэктуру,
сябе ў кантэксце ўсёй гэтай інфармацыі. Таму і мастацкая школа
трансфармуецца. Але нам удаецца захаваць нашы моцныя класічныя
прафесійныя традыцыі.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Год кнігі



дынку Нацыянальнай бібліятэкі. Потым
яна ад дзя лі ла ся ў асоб ную ўста но ву і
пачаў стварацца архіўны фонд усёй выдавецкай прадукцыі. Сёння ў нас каля 4
млн адзінак выдавецкай прадукцыі. Кнігі
ёсць, а плошчаў няма. Гэтая праблема
існуе ўжо каля 5 гадоў. У 2011 годзе праект па рэканструкцыі архіва друку быў
уключаны ў Дзяржаўную праграму інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь
на 2011—2015 гады. Але пад усе інавацыйныя праек ты трэба шукаць фінансаванне. А з гэтым зараз вялікія складанасці. Гэты праект павінен быў распачацца
сёлета, але не знайшлі фінансаванне і
перасунулі яго на наступны год. Наогул,
захоўваць выдавецкую прадукцыю — гэта цэлая навука. Памяшканне для гэтага
павінна адпавядаць пэўным патрабаванням па светлавым рэжыме, вільготнасці,
тэмпература павінна быць не менш за
17 градусаў.
— Вы супрацоўнічаеце з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі?
— Вя до ма, мы аб мень ва ем ся біб ліяграфічнымі звесткамі пра абавязковы
эк зэмп ляр вы да вец кай пра дук цыі. Абменьваемся звесткамі і з кніжнымі палатамі іншых краін. Бывае так, што нашы
буйныя выдаўцы друкуюць свае кнігі на
паліграфічных базах іншых краін, замежныя кніжныя палаты паведамляюць нам
пра такія выданні. Стапрацэнтнай паўнаты фондаў абавязковага экзэмпляра
няма нідзе ў свеце (па нашых падліках,
у Беларусі прыблізна каля 98%). Але вы
ж разумееце, наколькі зараз развітая паліграфія. Існуе так званы «шэры сек тар
літаратуры», якая не атрымлівае шырокага распаўсюджвання ў продажы. Самвыдат да нас не трапляе. Увогуле, фонды
Нацыянальнай кніжнай палаты і Нацыянальнай бібліятэкі — гэта два страхавыя
фонды. Яны заўжды павінны знаходзіцца
асобна, так робіцца паўсюль у свеце —

трэба лічыцца, напрыклад, уплыў расійскага кніжнага рынку на беларускі. На
думку экспертаў, 90% кніжнай прадукцыі,
якая знаходзіцца ў кнігарнях Беларусі,
— расійскія выданні. У нашай краіне за
10 гадоў выпушчана столькі кніг, колькі
ў Расіі выпускаецца за 1 год. З гэтым
нічога не паробіш, тут і тэрытарыяльны
фак тар, і коль касць на сель ніц тва — у
нас 9,5 млн, там — больш за 140 млн, і
агульны крызіс, які прывёў да зніжэння
рэнтабельнасці прадпрыемстваў, затаварвання складоў.
На кнігавыданне аб'ектыўна ўплывае
і элект рон ны кан тэнт. З'я ві ла ся шмат
зручных «чыталак»: электронныя кнігі,
букрыдары, смартфоны, анлайн-выданні.
Мне здаецца, што гэта наогул у нейкую
рыторыку ператварылася: усе сядзяць і
чакаюць, калі знікне друкаваная кніга,
і патрабуюць назваць дату. Напрыклад,
французскі футуролаг Ж. К. Кар’ер прадказвае: у 2025 годзе традыцыйная кніга
знікне зусім, і гэта стане адным з ключа вых мо ман таў, якія зме няць жыц цё
чалавецтва. Канадскі культуролаг Маршал Мак-Люэн
Гэта пераўтварылася ў нейкую рыторыку:
у «Галак тыцы Гу тэнберга»,
усе сядзяць і чакаюць, калі знікне
наогул, яшчэ ў 1960-ыя гадрукаваная кніга, і патрабуюць
ды, прадказваў канец эпохі
назваць дату. Напрыклад, французскі футуролаг
Гу тэн бер га і з'яўлен не так
Ж. К. Кар’ер прадказвае: у 2025 годзе
званай «Глабальнай вёскі» —
традыцыйная кніга знікне зусім, і гэта стане
у сучасным інфармацыйным
адным з ключавых момантаў, якія зменяць
грамадстве так часта назыжыццё чалавецтва. Канадскі культуролаг
ваюць інтэрнэт. У Беларусі і ў
Маршал Мак-Люэн у «Галактыцы Гутэнберга»,
іншых краінах пачаліся экспенаогул, яшчэ ў 1960-ыя гады прадказваў канец
рыменты са школьнымі падэпохі Гутэнберга і з'яўленне так званай
ручнікамі. Некалькі разоў я
«Глабальнай вёскі» — у сучасным
сустракала інфармацыю пра
інфармацыйным грамадстве так часта
тое, што ў ліцэі БДУ замяняназываюць інтэрнэт.
юць друкаваныя падручнікі
элект рон ны мі план шэ та мі.
З майго пункту гледжання, вучэбныя вы- дзеля захавання бяспекі таго, што ёсць у
данні — гэта тая сфера, якая першая пя- іх, каб падстрахоўвалі адзін аднаго.
ройдзе ў электронную прастору. І гэта
— У многіх суседніх з Беларуссю
ўжо зараз адбываецца. Усе ВНУ сёння краінах кніжныя палаты не захаваліся,
маюць свае лакальныя сеткі і велізарныя іх функцыі ўзялі на сябе іншыя ўстаэлектронныя бібліятэкі, якімі карыстаецца новы. Як нам удалося захаваць такі
кожны студэнт.
брэнд?
— Гавораць, што беларусы талерантНе Герастрату!
ныя, кансерватыўныя. Я лічу, што мы
— Ці ёсць праблемы ў Нацыянальнай кансерватыўныя, але ў добрым сэнсе.
кніжнай палаты Беларусі?
Разбурыць вельмі лёгка. Узгадайце хаця
— На ша са мая га лоў ная праб ле ма б Герастрата, які спаліў храм Артэміды
— ня стача пло шчаў для ар хі ва дру ку. толькі для таго, каб праславіцца. А новае
Ён зна хо дзіц ца на Ін стру мен таль ным хто пабудуе? Беларуская кніжная палата
завулку, там захоўваецца ўся выдавец- існуе з 1924 года. І ўсе ведаюць, што гэта
кая прадукцыя, выпушчаная ў Белару- вялікая традыцыя. І трэба працягваць яе
сі, пачынаючы з 1920-х гг. Да 1977 года захоўваць.
Кніжная палата месцілася ў старым буВольга ЧАЙКОЎСКАЯ.



ВЫМЯРЭННЕ 3
Зваротная сувязь

8 лютага 2012 г.

«НАЙБОЛЬШЫ ПЛЮС «ЗВЯЗДЫ» —
У ЗДОЛЬНАСЦІ АДКРЫВАЦЬ ТАЛЕНТЫ»
...Доўгі час не асмельваўся
ўзяцца за пяро, хоць выпісваю
газету вельмі даўно.
Маю, дарэчы, магчымасць
чытаць іншыя, таму — міжволі
параўноўваю...
І перавагу аддаю «Звяздзе»,
бо тут — родная беларуская мова, бо тут — змест і блізкія мне
галоўныя кірункі, якіх у размовах з чытачамі прытрымліваецца
рэдакцыя. Іх, асноўных, на мой
погляд, некалькі.
Па-першае, цудоўна, што адным з галоўных кірункаў абрана тэма захавання беларускай
мовы, што шырокае кола чытачоў праз газету можа выказаць
свае думкі і погляды, нават палярныя.
Па-другое, «Звязда» «ўзваліла» на сябе даволі цяжкую ношу
— паспрабавала ўключыць «народ» у дыскусію на тэму доўгай
і часам не зусім зразумелай рэфармацыі і далейшага развіцця
асветы на розных узроўнях. Мне,
як былому настаўніку, спадабалася не толькі гэтая ініцыятыва,
але і смеласць, вастрыня ўзнятых
пытанняў. Размова атрымалася!
Газета дала магчымасць выказацца, недзе, можа, і выпусціць
пару, але ж не выключана, што ў
высокіх кабінетах, можа, прыслухаюцца да людскіх галасоў, «абяруць для справы» нешта слушнае
і карыснае. Такія дыскусіі трэба,
лічу, працягваць.
І, вядома ж, сёлета (і не толькі
сёлета!) трэба гаварыць пра кнігі.
На маю думку, цягам гэтага года
мы павінны глыбей разабрацца і
ў тым, што маем, і ў тым, чым папаўняем нашу беларускую скарбонку, бо чытач павінен ведаць
не толькі класікаў, але і сучасных
беларускіх пісьменнікаў, паэтаў,

мець магчымасць пазнаёміцца з
іх творчасцю. А вось як гэта зрабіць — ёсць пытанне!
У свой час мне пашчасціла
мець дачыненне да будаўніцтва
До ма твор час ці пісь мен ні каў
«Іслач». У памяці ўрачыстае адкрыццё гэтага Дома, сустрэча з
яшчэ поўнымі творчых сіл Васілём Быкавым, Іванам Шамякіным... Ведаю, што ўсе яны друкаваліся на старонках найстарэйшай беларускай газеты.
Далей. У вёску Малая Люцінка на святы, якія ладзіліся на
радзіме нашага земляка В. Дуніна-Марцінкевіча штогод з'язджаліся пісьменнікі і паэты з усяго
Савецкага Саюза.
Напрыканцы 80-х гадоў адпачываў, у прыватнасці, сын
паэткі Канстанцыі Буйло, якая
родам з нашага Вішнева, Віталь
Каленчыц. Менавіта тут да яго
прыйшла думка перавезці на радзіму урну з прахам сваёй матулі. І цяпер магіла паэткі, аўтаркі
ўсім вядомай песні «Люблю наш
край...», — там, дзе яна, відаць, і
хацела. «Дзе нарадзілася, няхай
там і спачывае, — казаў тады
сын, — а то хто ў Маскве за яе
прахам прыгледзіць?...»
І сапраўды — на Радзіме, не
толькі помнік ёй. Тут жыве памяць. У выдавецтве «Мастацкая
літаратура», у рамках праекта серыі «Беларусь літаратурная» з'явілася на свет кніга «Люблю наш
край...»: Валожыншчына літаратурная». Укладальнікам яе стаў
наш зямляк (родам з мястэчка
Ракаў), прафесар Вячаслаў Пятровіч Рагойша. У кнігу ўвайшлі
творы і нарысы пра творчасць
многіх пісьменнікаў, нараджэннем і жыццём звязаных з нашай
зямлёй, — С. Буднага, В. Дуніна-

Марцінкевіча, М. Здзяхоўскага, У.
Луцэвіч, П. Біталя, У. Фінкеля, К.
Буйло, Х. Чэрні і многіх іншых. У
раздзел «Узбор'е» сабраны асобныя вершы мясцовых паэтаў з
раённага літаратурна-мастацкага аб'яднання «Рунь». Дарэчы,
дзякуючы намаганням яго кіраўніка, паэткі В. Гіруць-Русакевіч
і метадыста гэтага аб'яднання,
члена Саюза пісьменнікаў Беларусі М. Курылы, выдавецтва «Чатыры чвэрці» выпусціла зборнік
сучаснай паэзіі Валожыншчыны
«Нашчадкі».
Гэта я да таго, што нашы
беларускія, і пачаткоўцы, і ўжо
«масцітыя» аўтары часта самастойна шукаюць шляхі і магчымасці, каб надрукаваць, выдаць
свае творы: выкарыстоўваюць
сціплыя зберажэнні, знаходзяць
спонсараў... Ведаю аб гэтым не
па чутках — з асабістага досведу: дзверы шматлікіх камерцыйных выдавецтваў шырока
адчынены, але ж... Больш-менш
вялікія наклады можа дазволіць
сабе не кожны, таму і атрымліваецца, што аўтары пазбаўлены
магчымасці выйсці на шырокага
чытача.
Дапамагчы ім сцвердзіцца —
гэта, лічу, клопат і нашай дзяржавы, і нашай газеты, найбольшым плюсам якой ва ўсе часы
была здольнасць адкрываць і
падтрымліваць таленты.
Дык мо варта газеце крыху
пашырыць творчыя рамкі — друкаваць не толькі байкі, не толькі
подпісы да здымкаў ды апавяданні на конкурс?
Як на мой погляд, выданне ад
гэтага толькі выйграла б.
З павагай,
Вацлаў Аляксандравіч ХАРУК.
г. Валожын.

У Езярышчынскай пасялковай бібліятэцы. Жыхарка пасёлка Алла КУШНІР
і загадчыца бібліятэкі Святлана ДАРОЖКІНА
ДАРОЖКІНА..

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Н

АЦЫЯНАЛЬНАЯ кніжная палата — галоўная
скарбонка кніг у Беларусі. Там захоўваюцца
бадай усе кнігі, выпушчаныя ў нашай краіне пачынаючы з 1920-х гадоў. Алена Іванова, дырэктар
Кніжнай палаты, распавяла «Звяздзе» чаму кніга —
галоўны артэфакт нашай культуры.
Гэтую ветлівую жанчыну можна смела назваць адной з галоўных захавальніц кніг у нашай краіне. З 2005
года яна з'яўляецца дырэктарам Нацыянальнай кніжнай палаты Рэспублікі Беларусь. «Кніжніца» ў другім
пакаленні. Некалі яе маці працавала галоўным рэдактарам у выдавецтве «Беларусь». Таму можаце ўявіць,
наколькі шматлікая калекцыя кніг у хатняй бібліятэцы
Алены Вітальеўны. Ёсць амаль уся айчынная і замежная класіка, шмат сучаснай літаратуры. Праўда, у архівах Нацыянальнай кніжнай палаты выданняў усё-такі
больш — іх зараз там знаходзіцца каля 4 мільёнаў.
І гэтая колькасць, вядома, павялічваецца з кожным
годам. Кніга для Алены Івановай — не толькі праца,
але і любімае хобі. Яна з захапленнем дэманструе
свае ўлюбёныя томікі беларускіх класікаў — Максіма Багдановіча, Янкі Купалы і Якуба Коласа. Надта
любіць чытаць беларускую паэзію. А гэтыя ўтульныя
мініяцюрныя кніжачкі выдавецтва «Харвест» заўжды
зручна насіць з сабой. Зараз Алена Вітальеўна чытае
раман «Бессмяротнасць» вядомага чэшскага пісьменніка Мілана Кундэры. Такая літаратура, на яе думку,
дазваляе сканцэнтравацца на вечных праблемах, паглядзець на жыццё з філасофскага, а не звыклага
побытава-штодзённага пункту гледжання.

«НЕ ТРЭБА ЧЫТАЦЬ МІМАХОДЗЬ
І ЖЫЦЬ МІМАХОДЗЬ»

Аляксандр МАКАРЭВІЧ — загадчык кафедры беларускай
літаратуры Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова,
доктар філалагічных навук. Ён родам з Гомельшчыны. З самага
маленства Аляксандр Мікалаевіч марыў стаць настаўнікам мовы
і літаратуры, а школьныя педагогі падтрымлівалі яго жаданне
дазволам весці эксперыментальныя ўрокі. Сёння 48-гадовы
выкладчык называе сябе прафесійным чытачом: чытаць зашмат —
гэта яго «службовы» абавязак.
Ён і размаўляе на чысцюткай беларускай мове, а стыль гутаркі
можна параўнаць з карункамі, прыгожыя перапляценні
якіх прызначаны пераканаць суразмоўніка. У нашым выпадку —
чытаць беларускія кнігі і падыходзіць да гэтай справы грунтоўна.

Кніігіі роб
К
бяць людзей
й
і свет лепшымі
— Аляксандр Мікалаевіч, якое ваша стаўленне да аб'яўленага ў Беларусі Года кнігі?
— Зразумела, мае адносіны да папулярызацыі кнігі абсалютна прыхільныя.
Бо, па-першае, апошнім часам мы назіраем зніжэнне цікавасці да кнігі, і не
толькі з боку дарослай часткі насельніцтва, але і з боку дзяцей і падлеткаў.
Па-другое, непадробны інтарэс да кнігі
— адна з умоў эстэтычнага ўзвышэння
чалавека і ўвогуле грамадства.
— Вы хочаце сказаць, што, калі мы
будзем больш чытаць, станем лепшымі і свет палепшыцца разам з намі?
— Можа, вам гэта падасца банальным, але — так. У чым адна з асноўных
функцый мастацкага твора? Гэта такое
ўзвышэнне душы чалавека для таго, каб
ён, асэнсаваўшы нейкія праблемы літаратурнага героя, захацеў сваё жыццё
змяніць да лепшага. Калі чалавек здольны асэнсоўваць сваё жыццё не толькі
на ўласных прыкладах, калі ён чытае
таленавітыя мастацкія творы, то рана
ці позна прыйдзе да высновы: змяняй
сваё жыццё да лепшага — далей няма
сэнсу жыць у такіх абставінах.
— Я вось думаю: як можа ўзвысіць мяне і падштурхнуць да лепшага апошняя кніга, якую я прачытала?
Гэта постапакаліптычная «Сусветная
вайна Z» Макса Брукса пра эпідэмію
і нашэсце зомбі. Яе цяпер экранізуюць, і я зацікавілася...
— Усё гэта элементарна. Падобныя
пытанні часта задаюць мне студэнты,
прыводзячы прыклады з літаратуры постмадэрнізму, з твораў, якія напоўнены разбурэннем, гвалтам. Мастацтва аперыруе
не толькі катэгорыямі «высокае» і «прыгожае», але і такімі, як «злое» і «агіднае». У
мастацтве не толькі ставіцца побач светлае і цёмнае, высокае і нізкае, але вельмі часта злое перамагае добрае. Чаму?

Мастакіі нас прыводзяць да думкі:і каліі мы
М
не станем на шлях абароны ўзвышанага і
прыгожага, то пачварнае і нізкае распаўсюдзіцца ў жыцці да такіх памераў, калі
перамагчы яго ўжо будзе немагчыма. І ў
рэальным жыцці таксама.

Каб беларуская літаратура
не стала экзотыкай
— Калі працягваць гаворку пра Год
кнігі, то кніга, акрамя іншага, таксама
дапамагае арыентавацца чалавеку ў
розных сферах — грамадскай, прафесійнай, таксама ў прыватным жыцці.
Не ў тым сэнсе, што яна дае гатовыя
адказы на пытанні. Гэта якраз самае
таннае, што можа быць у літаратуры —
прапаноўваць гатовыя рэцэпты выйсця
з нейкіх сітуацый. Сэнс у тым, што кніга
пабуджае чалавека да мыслення.
У такім сэнсе зварот да кнігі, няхай
сабе прагматычны і на адзін год, дастаткова надзённы. Толькі пры ўмове, што
гэта не будзе проста чарговым мерапрыемствам, «галачкай» у нейкім плане.
— А што, на ваш погляд, варта было б зрабіць у Год кнігі?
— Тут патрэбна цэлая сістэма мерапрыемстваў — мэтанакіраваная, але
ненавязлівая. Іх сэнсам павінна стаць
гутарка не пра агульную ролю кнігі (пра
што мы казалі вышэй), а пра канкрэтнага пісьменніка, яго значэнне ў гісторыі
нацыі і пра яго творы. У гісторыі беларускага пісьменства багата прыкладаў,
якія дапамогуць чытачу адчуваць сябе
прадстаўніком нацыі з годнай гісторыяй
і літаратурай на ўзроўні еўрапейскай.
— Напрыклад?
— Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі, Ян Вісліцкі. Гэты спіс можна доўжыць. Мы вось кажам, што цяпер ёсць
праблема: беларусы не карыстаюцца
беларускай мовай. А тут у якасці вельмі
ўдзячнага ўзору могуць быць лёс і творчасць Максіма Багдановіча. Ён большую
частку жыцця пражыў у Расіі, але стаў

геніем у беларускай літаратуры.
Такім жа прыкладам можа быць творчасць Алеся Гаруна. Яго вершы — вялізны пласт мудрасці і мастацкай філасофіі. У рускай літаратуры мы захапляемся духоўнай паэзіяй Зінаіды Гіпіус, але
чамусьці адмаўляем у значнасці паэзіі
ттакога ж кшталту Алеся Гаруна.
Беларуская літаратура ўвогуле вельмі
гарманічна ўключаецца ў кантэкст еўрапейскай літаратуры. Купала з яго масттацкай філасофіяй жыцця — пісьменнік
еўрапейскага значэння, Колас з яго эстэттыкай — таксама. Можна тут прыгадаць
запіскі «На імперыялістычнай вайне»
з
Максіма Гарэцкага, «Запіскі Самсона
Самасуя» Андрэя Мрыя. Мы згадваем
«Архіпелаг ГУЛАГ» Аляксандра Салжаніцына — твор аб рэпрэсіях савецкага
часу, але ж ёсць яшчэ і «У кіпцюрах ГПУ»
беларуса Францішка Аляхновіча...
— Хочаце сказаць, што перш чым
меркаваць пра беларускую літаратуру, трэба нешта прачытаць?
— Так, перш чым гаварыць пра смак
экзатычнай садавіны, трэба яе набыць,
прыгатаваць, ужыць, параўнаць з іншымі, а ўжо потым разважаць.

Сярэдні «must read»
па Макарэвічу
— Вось і давайце пяройдзем да
канкрэтыкі. Ці можаце назваць некалькі беларускіх кніг, якія самі прачыталі і маглі б парэкамендаваць?
— Адразу папярэджу, што гэта будзе
спіс, разлічаны на сярэднюю аўдыторыю
з рознымі інтарэсамі, каб ён дапамог
скласці ўяўленне пра беларускую літаратуру розных перыядаў.
Што датычыцца першай трэці ХХ стагоддзя, то я найперш арыентаваў бы на
Купалу і Коласа, тым больш што сёлета мы
будзем адзначаць 130-годдзе з дня нараджэння гэтых класікаў. Таму нумар першы:
«Казкі жыцця» Якуба КОЛАСА — гэта
алегарычныя апавяданні, якія аўтар ствараў на працягу дзясяткаў гадоў. Лічыцца,
што гэта зашыфраваныя думкі пісьменніка
пра тое, што нельга было казаць услых. У
некаторай ступені так яно і ёсць. Аднак у
гэтых казках, дзе героямі з'яўляюцца расліны, жывёлы і іншыя, утрымліваецца філасофскі погляд на праблемы жыцця ўвогуле, працэс пазнання, шчасце і няшчасце.
Удумлівы чытач здолее пабачыць, наколькі
надзённыя гэтыя творы і зараз.
Раю пачытаць аповесць Максіма Гарэцкага «Дзве душы».
— Сёлета таксама адзначаем юбілей — 120-годдзе з дня нараджэння
пісьменніка.

— Мы зараз сутыкаемся ў паўсядзённым жыцці як мінімум з раздваеннем нашых уласных пачуццяў, жаданняў і нават
учынкаў. Вось гэты пакутны стан чалавека, душа якога разрываецца, вельмі
хораша паказваецца ў аповесці «Дзве
душы». Цікавы і карысны твор.
Творцы іншага перыяду? Тут не абысціся без вядомага і папулярнага ва ўсе
часы Івана Шамякіна. Параіў бы звярнуцца да яго рамана «Крыніцы». Творы
Шамякіна ўспрымаюцца чытачамі як пераканальныя, цікавыя сваёй жыцейскай
мудрасцю, псіхалогіяй.
Далей — Васіль Быкаў «Мёртвым
не ба ліць», Ула дзі мір Ка рат ке віч
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні». З
сучаснай літаратуры — «Рэвізія» Андрэя Федарэнкі.
— Я зараз падумала, што цяпер і сама, і мае сябры найбольш цікавімся літаратурай англійскай, амерыканскай,
расійскай. Карацей, замежнай...
— Гэта тое, што на паверхні: папулярнае, экранізаванае, адзначанае прэміямі. Але ёсць такія рэчы ў літаратуры,
якія кожны чалавек, калі адчувае сябе
прадстаўніком нацыі з годнай гісторыяй,
проста павінен ведаць.
У 1913 годзе на старонках «Нашай
нівы» разгарнулася дыскусія, якая называлася «Чаму плача песня наша». Была
пастаўлена задача — напісаць творы,
якія б паказалі іншым народам, хто такія
беларусы і якая іх мастацкая літаратура.
І такіх твораў цяпер шмат.
Думаецца, што выхаванне павагі да
кнігі варта пачынаць не з самой кнігі. Трэба пачынаць з выхавання асобы, перакананай, што яна з'яўляецца прадстаўніком
годнага ва ўсіх адносінах народа. Неабходна выхоўваць асобу, якая б адчувала
сваю нацыянальную самадастатковасць.
Трэба пачынаць з дзіцячых садкоў.

Прафесійны чытач —
за планаванае чытанне
— Ці шмат сёння чытаюць вашы
студэнты?
— Як ні дзіўна, але і на філалагічным
факультэце мы пастаянна сутыкаемся
з такой праблемай: студэнты чытаюць
усё менш і менш. Я тлумачу гэта найперш агульнай тэндэнцыяй, якая існуе
ў грамадстве: зніжаецца цікавасць да
друкаванага слова.
У некаторай ступені гэта абыякавасць
маладых людзей у дачыненні да кнігі —
аб'ектыўная рэальнасць, за якую іх вінаваціць нельга. Яны аддаюць перавагу
інтэрнэту і тэлебачанню — дастаткова
хуткаму і лёгкаму спосабу здабыван-

ня інфармацыі. Паспешлівасць нашага жыцця, імклівасць, яго інтэнсіўнасць
уплываюць і на мысленне: сучасная моладзь мысліць «смайлікамі». Чытанне ж
кнігі забірае багата часу, і гэта выклікае
насцярожанае стаўленне да яе.
— Я недзе чула такую выснову, што
цяперашнія дзеці мала чытаюць, але,
тым не менш, атрымліваюць шмат інфармацыі — толькі іншым спосабам,
а не праз кнігі.
— Так, чытаць можна і ў інтэрнэце,
электронныя кнігі. Хаця інфармацыя,
здабытая ў інтэрнэце, у некаторай меры
павярхоўная. Як і чытанне па прынцыпе
«калі выпадзе хвілінка» — у транспарце,
на перапынках.
— Што ж у такім чытанні дрэннага?
— На першы погляд, добра, што
раптоўны вольны час выкарыстоўваецца для чытання. Але эфект ад такога
чытання не надта значны. Калі ўявіць
сабе перапынак паміж заняткамі ў навучальнай установе, то гэта мітусня, шум,
увесь час штосьці адцягвае ўвагу, а мы,
уявіце, чытаем Купалу альбо Багдановіча, Лермантава альбо Блока...
Я прыхільнік спланаванага чытання:
выбіраем час і такім чынам яго арганізуем, каб не перашкаджалі ні інтэрнэт,
ні «аднакласнікі» ў ім, ні тэлефон. Калі
застаемся сам-насам — мы і прастора кнігі. І яшчэ прыгадаем той час, калі
людзі, каб напісаць ліст, рыхтаваліся да
гэтага, найперш эмацыянальна. І эмоцыі тады выказваліся не «смайлікамі»,
а словамі, у якіх ёсць душа.
— Гучыць фантастычна. Няўжо ў
наш імклівы час такое можа быць?
— Безумоўна, я разумею, што такіх магчымасцяў мала, але мне ўдаецца так рабіць. Праўда, чытанне кніг — гэта мая прафесійная справа. Але ўсё ж я перакананы:
рацыянальна спланаванае чытанне дае
магчымасць найлепшага ўспрымання.
Мы часам мыслім мімаходзь, мы часам любім мімаходзь, чакаем мімаходзь
і многае — мімаходзь. Але пры гэтым
мы і атрымліваем усяго толькі патроху,
і нешта істотнае ў нашым лёсе таксама
можа прайсці міма нас.
Прыгадаю мастацкі твор, які мяне
ўзрушыў яшчэ ў юнацтве. У п'есе Аляксея Дударава «Вечар» ёсць герой Гастрыт. Нібыта ўсё меў чалавек у жыцці, а
пад старасць зразумеў, што нічога не
меў. Бо ўвесь час усё было напалову, і
жыццё Гастрыт так і пражыў — напалову.
Дык ці не лепш засяродзіцца ў жыцці на
нечым адным і істотным, атрымаць гэтае
важнае і істотнае напоўніцу, а не рабіць
штосьці важнае напалову і мімаходзь?
Гутарыла Ілона ІВАНОВА.

