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Наш су раз моў нік — ды рэк тар 

вы да вец тва «Мас тац кая лi та-

ра ту ра» Алесь БА ДАК. Пра 

тое, су стрэ чы з якi мi кнi га мi 

ча ка юць ай чын на га чы та ча, у 

асноў ным i пой дзе на ша раз-

мо ва.

— Алесь Мi ка ла е вiч, прай шла 

па ло ва 2020 го да. Якiя най бо льш 

яр кiя зда быт кi ў вы да вец тва 

«Мас тац кая лi та ра ту ра»?

— З са мых рэ за нанс ных кнiг я  

на зваў бы ра ман Анд рэя Фе да рэн кi 

«Жэ тон на мет ро» i кнi гу Аляк санд-

ра Радзь ко ва «Дискретный под ход 

к наблюдению жизни», на пi са ную 

ў па пу ляр ным сён ня жан ры нон-

фiкшн. Анд рэй Фе да рэн ка не мае 

па трэ бы ў рэ кла ме як вя до мы пра-

за iк, адзiн з най леп шых су час ных 

бе ла рус кiх пра за iкаў, а Аляк сандр 

Мi хай ла вiч Радзь коў — як дзяр жаў-

ны дзе яч i ву чо ны. I я быў пры ем на 

ўра жа ны, што ён цу доў на ва ло дае 

мас тац кiм сты лем. Не сак рэт, што 

ка лi лю дзi, да лё кiя ад пiсь мен нiц-

кай пра фе сii, бя руц ца за на пi сан не 

ўспа мi наў, то боль шасць з iх цi па 

ўлас ным жа дан нi, цi па на стой лi вай 

прось бе вы да вец тва звяр та ец ца па 

да па мо гу да пра фе сi я на лаў, якiя 

ро бяць лi та ра тур ную апра цоў ку 

iх за пi саў. Аляк сандр Мi хай ла вiч 

на ле жыць да тых аў та раў, якiм па-

моч нi кi не па трэб ныя. I ў гэ тым так-

са ма каш тоў насць яго кнi гi.

Але, зра зу ме ла, на шы зда быт кi 

пер ша га паў год дзя не аб мя жоў ва-

юц ца гэ тымі дву ма тво ра мi. Я б, на-

прык лад, ра iў звяр нуць яшчэ ўва гу 

на збор нiк «Мы жы лi ў буд нях ба-

раць бы». Гэ та дзён нi кi бе ла рус кiх 

пiсь мен нi каў, на пi са ныя ў асноў ным 

у га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны, — 

вель мi свое асаб лi вы i праў дзi вы 

да ку мент ча су, якi не за ме нiць нi-

вод ны мас тац кi твор. Ну а юным 

чы та чам, ду маю, па вiн на спа да бац-

ца на ша но вая се рыя «Два нац цаць 

ме ся цаў». Гэ та два нац цаць та моў 

ка зак, як на род ных, так i аў тар скiх, 

як бе ла рус кiх пiсь мен нi каў, так i за-

меж ных. Пры чым кож ны том «пры-

вя за ны» да пэў на га ме ся ца го да 

i з'яў ля ец ца свое асаб лi вым лi та-

ра тур ным ка лен да ром: усе каз кi 

раз бi тыя на коль касць дзён та го цi 

iн ша га ме ся ца.

— Сён ня мно гiя вы да вец твы 

не ўдзя ля юць ува гу спе цы я лi за-

цыi. Што ра зы хо дзiц ца з кнiг — 

тое i пра ек ту юць з раз лi кам на 

роз ныя чы тац кiя гус ты. А вель мi 

час та — вы ключ на з раз лi кам на 

фун да та раў цi ўво гу ле фун да-

цыю кнiг. Вы спра бу е це за ха ваць 

спе цы я лi за цыю «Мас тац кай лi-

та ра ту ры»? I ў чым яна ўво гу ле 

за клю ча ец ца?

— Мы жы вём у час, ка лi кнiж ны 

ры нак ста вiць кож нае вы да вец тва 

ў вель мi жорст кiя ўмо вы вы жы ван-

ня. I, зра зу ме ла, гэ та да ты чыц ца не 

толь кi Бе ла ру сi. Я ўваж лi ва са чу за 

тым, як раз вi ва ец ца кнi га вы да вец-

кая спра ва ў Ра сii. Не вы тры ма-

ла кан ку рэн цыi i па кi ну ла кнiж ны 

ры нак най ста рэй шае вы да вец тва 

«Советский писатель», вель мi 

сур' ёз ны кры зiс пе ра жы ла сла ву-

тая «Ху до жест вен ная литература», 

за сна ва ная па iнi цы я ты ве Мак сi ма 

Гор ка га. Не ста ла ство ра на га ўжо 

ў пост са вец кi час i ў па чат ку сва-

ёй дзей нас цi най буй ней ша га ра-

сiй ска га вы да вец тва «Ваг ры ус». 

Пе ра лiк гэ ты мож на доў жыць. 

З iн ша га бо ку, вы да вец твы, што 

ары ен ту юц ца на ма са ва га i вель мi 

час та не са ма га па тра ба валь на га 

чы та ча, для яко га кнi га — сро дак 

ад па чын ку i не больш за тое, заў-

сё ды больш упэў не на ад чу ва юць 

ся бе на кнiж ным рын ку, та му што 

яны з'яў ля юц ца ства раль нi ка мi так 

зва на га кнiж на га кан ве е ра: кнi га 

хут ка пi шац ца (а хут ка та му, што 

па пэў ных стан дар тах), хут ка вы-

да ец ца, хут ка чы та ец ца i, як пра-

вi ла, гэ так жа хут ка за бы ва ец ца i, 

мо жа, на ват вы кi да ец ца, вы зва ля-

ю чы мес ца для на ступ на га «бест-

се ле ра». Яна не мае нi я кай мас тац-

кай каш тоў нас цi, у ад роз нен не ад 

лi та ра ту ры сур' ёз най, якая вель мi 

час та i пi шац ца па кут лi ва, i вы да-

вец тва яе не адзiн дзень рых туе, i 

чы тач яе асiль вае не за ты дзень i 

на ват не за ме сяц, бо яна па тра-

буе ўдум лi ва га чы тан ня. У та кiх 

кнiг сён ня мен шая чы тац кая аў ды-

то рыя, але ро ля iх у гра мад стве 

бы ла, ёсць i бу дзе вель мi вя лi кая. 

I не трэ ба ба яц ца сло ва «мен шая». 

Па га дзi це ся, на све це жы ве вель мi 

шмат лю дзей, якiя нi ко лi не бра лi ў 

ру кi Бiб лiю, але на якiх яна так са-

ма ака за ла вя лi кi ўплыў, бо Сло ва 

ўздзей нi чае на нас i праз вус ны, 

i праз сэр цы iн шых лю дзей.

Та му для нас вель мi важ на i ў 

сён няш нiх умо вах за ха ваць прыя-

ры тэ ты, вы зна ча ныя на шы мi па-

пя рэд нi ка мi, ты мi, хто ста яў ка ля 

вы то каў ства рэн ня вы да вец тва: 

най перш вы пуск вы са ка я кас ных 

тво раў на шых су час нi каў i пе ра вы-

дан не най леп шых узо раў кла сiч най 

лi та ра ту ры. Пры гэ тым на ша за да-

ча — да ка заць пэў най ка тэ го рыi 

чы та чоў, што i сур' ёз ная лi та ра ту ра 

так са ма мо жа быць цi ка вай i на ват 

за хап ляль най. Праў да, ча сам трэ-

ба i не ка то рым аў та рам да каз ваць, 

што сур' ёз ная лi та ра ту ра па вiн на 

быць цi ка вай, а зна чыць, за па тра-

ба ва най.

Ну i, вядома, вя лi кую пад трым ку 

нам аказ вае дзяр жа ва — i ў пе ра-

вы дан нi кла сi кi, i ў вы дан нi тво раў 

ма ла дых аў та раў, для якiх вель-

мi важ на, каб iх кнi гi каш та ва лi не 

вель мi до ра га.

— А цi за да во ле ны вы аса бiс-

та парт фе лем вы да вец тва? Цi 

ча ка е це ад пэў ных аў та раў, што 

яны як най хут чэй да пi шуць той 

цi iн шы твор i пры ня суць ме на-

вi та ў «Мас тац кую лi та ра ту ру»? 

Не атрым лi ва ец ца так, што «но-

вы Ка рат ке вiч» ста iць у чар зе да 

вы дан ня?

— Ка рат ке вiч пi саў та ды, ка лi 

быў за ла ты час лi та ра ту ры — i не 

толь кi бе ла рус кай. У нас вось ля-

жыць ру ка пiс кнi гi ўспа мi наў Вя ча-

сла ва Ра гой шы, дзе ён, мiж iн шым, 

згад вае, як на «чор ным» рын ку ча-

со пiс «Ма ла досць» з ка рат ке вi чаў-

скiм «Чор ным зам кам Аль шан скiм» 

пра да ваў ся за 50 руб лёў. Гэ та бы ло 

ў 1979 го дзе. Та ды па пад пiс цы цi ў 

роз нi цу ну мар «Ма ла до сцi» каш та-

ваў ка пе ек 50, зда ец ца, так? На та-

ко га Ка рат ке вi ча, мяркую, спа дзя-

вац ца па куль што ра на. I спра ва не 

толь кi ў тым, што та ды быў чы тац кi 

го лад на доб рую лi та ра ту ру. Спра-

ва яшчэ i ў тым, што, з ад на го бо ку, 

сва i мi тво ра мi Ка рат ке вiч уплы ваў 

на час, у якiм жыў (пад ча сам я, 

зра зу ме ла, маю на ўва зе най перш 

гра мад ства), а з iн ша га бо ку, час 

так са ма ўплы ваў на яго, уз но ся-

чы, уз вы ша ю чы не толь кi за вя лi кi 

та лент, але i за тое, што ён быў 

пер шы, хто пе рад бе ла рус кiм чы-

та чом шы ро ка рас чы нiў дзве ры ў 

дзi вос ную, за гад ка вую, ра ман тыч-

ную ай чын ную гiс то рыю. Гэ так са ма 

як пер шы мi бы лi на шы вы дат ныя 

пiсь мен нi кi Ме леж, Бы каў — кож ны 

са сва ёй тэ май. Гэ та не зна чыць, 

што iх на ступ нi кi менш та ле на вi-

тыя, але час заў сё ды больш за 

ўсё лю бiць i ўзно сiць пер шых i дае 

iм ней кую ка ла саль ную твор чую 

энер гiю, якая так са ма да па ма гае iм 

ства раць не паў тор ныя тво ры. I каб 

пры цяг нуць да ся бе ўва гу шы ро кiх 

ко лаў гра мад ства, сён ня пiсь мен нiк 

так са ма па вi нен знай сцi тэ му, дзе 

ён мо жа быць пер ша пра ход цам. Цi 

ёсць сён ня та кая тэ ма, я не ве даю. 

Але, ка неш не, ёсць аў та ры, но вых 

ру ка пi саў ад якiх заў сё ды ча ка еш з 

не цяр пен нем. Па гля дзi це, хто ў нас 

вы да ец ца, i зра зу ме е це, пра ка го 

iдзе раз мо ва. Што да та го, цi за да-

во ле ны я парт фе лем вы да вец тва... 

За да во ле насць — не са мы леп шы 

па моч нiк у ра бо це. Кнiж ны ры нак 

вель мi змен лi вы, i каб у гэ тай бур-

най ра цэ ча су не быць трэ сач кай, 

якую мо жа ў лю бы мо мант вы кi-

нуць на бе раг, увесь час па трэб ны 

но выя iдэi.

— Апош нiм ча сам «Мас тац кая 

лi та ра ту ра» за сна ва ла цэ лы шэ-

раг се рый. На коль кi гэ та пра дук-

цый ны ва ры янт раз вiц ця? Якiя 

се рыi ся бе апраў да лi?

— На доб рых, ары гi наль ных се-

ры ях у мно гiм i тры ма ец ца кнiж ны 

ры нак. На прык лад, час та мож на па-

чуць, што сён ня не час паэ зii. А мы 

вось не каль кi га доў та му пры ду ма-

лi се рыю «100 вер шаў», i яна не 

за леж ва ец ца на скла дзе. Гэ та наш 

су мес ны пра ект з На цы я наль ным 

мас тац кiм му зе ем, дзя ку ю чы яко-

му мы ма ем маг чы масць змя шчаць 

пад ад ной вок лад кай i най леп шыя 

вер шы на шых кла сi каў, i рэ пра-

дук цыi кар цiн на шых вы дат ных 

мас та коў. А ця пер вось за ду ма лi 

се рыю «Час паэ зii», у якой бу дзем 

вы да ваць як тво ры на шых жы вых 

у пра мым зна чэн нi гэ та га сло ва 

кла сi каў, якiя i сён ня, дзя куй бо гу, 

ак тыў на пра цу юць у лi та ра ту ры, 

так i ма ла дзей шых паэ таў, без якiх 

ужо нель га ўя вiць су час ную бела -

рус кую паэ зiю. Ад кры ем жа се рыю 

вы бра ны мi вер ша мi Ана то ля Сы са. 

На ступ ныя, вi даць, бу дуць кнi гi Ра-

i сы Ба ра вi ко вай i Ле а нi да Дрань ко-

Май сю ка.

Ка лi ка заць пра про зу, то ка-

рыс та ец ца по пы там «Бiб лi я тэ ка 

вы бра ных тво раў», у якую ўва хо-

дзiць про за малых фор маў: апо-

вес цi i апа вя дан нi. Асаб лi ва се-

рыя запатрабаваная ся род на шых 

бiб лi я тэк, бо знач ная част ка тво-

раў, якiя мы ў ёй пра па ну ем, уклю-

ча ны ў школь ныя пра гра мы па бе-

ла рус кай лi та ра ту ры.

З дзi ця чых се рый, на пэў на, са-

мым па пу ляр ным з'яў ля ец ца «Дзi-

ця чы ат лас Бе ла ру сi». Мы яго па-

ча лi вы да ваць у 2019 го дзе, але ён 

ужо ста iць у пла нах i на 2021-ы. Да-

рэ чы, па вы нi ках ана лi зу «Бел кнi гi» 

«Дзi ця чы ат лас Бе ла ру сi. Птуш кi» 

ўвай шоў у дзя сят ку са мых пра да-

ва ных кнiг на бе ла рус кай мо ве са 

сту дзе ня да мая бягучага го да праз 

сет ку гэ та га кнi га ганд лё ва га прад-

пры ем ства. А ў сот ню тра пi лi 26 на-

шых кнi жак роз ных жан раў.

— Шмат ро бя чы для рэ клама -

ван ня, анан са ван ня кнiж най пра-

дук цыi, ай чын ныя i, вi даць, не 

толь кi ай чын ныя вы да вец твы 

згу бi лi тра ды цыю вы дан ня па-

пя рэд нiх, га да вых тэ ма тыч ных 

пла наў. Цi пра вiль на гэ та? Цi 

маг чы ма да гэ та га вяр нуц ца?

— Так, мы не вы да ём па пя рэд нiя 

тэмп ла ны ў па пя ро вым вы гля дзе. 

Але мы рас сы ла ем iх элек трон ныя 

ва ры ян ты i па бiб лi я тэ ках, i па кнi-

гар нях, раз мя шча ем на сва iм сай-

це. Iн тэр нэт у гэ тым пла не больш 

ма бiль ны, у тым лi ку i ў пла не ўня-

сен ня пэў ных ка рэк тыў у вы да вец-

кiя пла ны, якiя не па збеж на ўзнi ка-

юць на пра ця гу го да.

— Цi за да во ле ны вы ад но сi-

на мi ў част цы рэа лi за цыi кнiг з 

iс ну ю чы мi кнi га ганд лё вы мi сет-

ка мi Бе ла ру сi? Цi спра ба ва лi, цi 

спра бу е це пра да ваць бе ла рус-

кую кнi гу за ме жы на шай кра-

i ны?

— У нас вель мi тры ва лыя парт-

нёр скiя ад но сi ны як з дзяр жаў ны-

мi кнi га ганд лё вы мi ар га нi за цы я мi, 

так i з пры ват ны мi. Зра зу ме ла, 

перадусім гэ та «Бел кнi га», якая 

най больш поў на i ў да стат ко вай 

коль кас цi пра па нуе чы та чам наш 

кнiж ны асар ты мент. I па гля дзi це, 

як хо ра ша яны раз вi ва юц ца i ў пла-

не па ве лi чэн ня лi ку ганд лё вых аб'-

ек таў, i ў пла не ма дэр нi за цыi ўжо 

iс ну ю чых.

Што да ты чыц ца про да жу бе ла-

рус кай кнi гi за мя жой, то тут ад на го 

май го жа дан ня ма ла. Сён ня кнiж-

ны ры нак жы ве па вель мi жорст кiх 

за ко нах, кнi га — гэ та пра дукт, та-

вар, i каб неш та пра даць у той жа 

Ра сii, яго трэ ба спа чат ку як след 

рас кру цiць. I трэ ба мець на ўва зе, 

што на рас крут ку ў Ра сii па трэб ны 

ку ды боль шыя гро шы, чым у нас. 

А пас ля ўзнi кае пы тан не: што рас-

круч ваць? Да вай це я пры вя ду вам 

ад ва рот ны прык лад. У Ра сii ёсць 

цу доў ны су час ны пра за iк, га лоў ны 

рэ дак тар «Ро ман-га зе ты» Юрый 

Каз лоў, якi пi ша iн тэ ле кту аль ную, 

фi ла соф скую про зу. Але ў Маск ве 

яго кнi гi па ра сiй скiх мер ках вы-

хо дзяць да во лi сцiп лы мi ты ра жа-

мi — пры нам сi, ку ды мен шы мi, чым 

жа но чыя ра ма ны аль бо дэ тэк ты вы 

аў та раў-ад на дзё нак. Та му што ў 

рэ кла му буль вар на га чыт ва мож-

на ўклас цi тыя ж гро шы, што i ў 

сур' ёз ную лi та ра ту ру, а за ра бiць 

на iм — знач на больш i хут чэй, у 

тым лi ку раз лiч ва ю чы на про даж 

на ўсёй пост са вец кай пра сто ры, 

дзе ёсць рус ка моў ны чы тач. У вы-

нi ку на гэ тай пост са вец кай пра-

сто ры вы без праб лем зной дзе це 

кнi гi вы да вец тваў, якiя спе цы я лi зу-

юц ца на ма са вай лi та ра ту ры, але 

там цяж ка бу дзе ўба чыць кнi гi той 

жа «Ху до жест вен ной литературы», 

якая i ў гэ тых ня прос тых умо вах 

клапоціцца пра свой iмi дж, та му 

што пра цуе не толь кi на сён няш нi, 

але i на заў траш нi дзень ра сiй скай 

куль ту ры.

— Пан дэ мiя спы нi ла зно сi ны 

з вы даў ца мi iн шых кра iн. Не пра-

вод зяц ца мiж на род ныя кнiж ныя 

вы стаў кi, не ла дзяц ца су стрэ чы з 

за меж ны мi вы даў ца мi... Ад чу вае -

це не да хоп та кой ка му нi ка цыi?

— Без умоў на, гэ ты не да хоп 

вель мi ад чу валь ны, та му што ўвесь 

кнiж ны свет жы ве ад ны мi за да ча-

мi i ад ны мi праб ле ма мi, вы ра шаць 

якiя знач на пра сцей, ка лi мы мо-

жам су стра кац ца, аб мень вац ца 

во пы там.

— «Мас тац кая лi та ра ту ра» 

над звы чай, як мне зда ец ца, 

уваж лi вая да мас тац ка га пе ра-

кла ду. У якой ступені вы за да во-

ле ны раз вiц цём гэ та га кi рун ку ў 

сва iм вы да вец тве?

— Са праў ды, у нас вы хо дзяць 

два што га до выя аль ма на хi пе ра-

клад ной лi та ра ту ры: «Да ля гля ды» i 

«Созвучие». Плюс се рыя «Свет лыя 

зна кi: паэ ты Кi тая». Ле тась вы да лi 

ра ман вя до ма га поль ска га пiсь-

мен нi ка Ан то нi Лi бе ры «Ма дам». 

Шмат вы хо дзiць тво раў дзi ця чай 

за меж най лi та ра ту ры. I гэ та мя не 

ра дуе, та му што та кiм чы нам пра 

на ша вы да вец тва больш ве да юць 

у све це i па доб ныя мiж вы да вец кiя 

кан так ты да зва ля юць больш рэ-

кла ма ваць за мя жой i бе ла рус кую 

лi та ра ту ру.

— Цi ве ры це вы аса бiс та ў 

рост ты ра жоў кнiг су час най мас-

тац кай лi та ра ту ры?

— Ве ру, бо ўпэў не ны ў тым, што 

пе ры яд спа ду цi ка вас цi да кнi гi нi-

я кiм чы нам не звя за ны з са мой 

кнi гай. Сён ня ады шло на дру гi 

план па няц це «куль тур ны ча ла-

век». На пер шым пла не — жа дан-

не сцвер дзiць ся бе ў пра фе сiй ным 

пла не, за ра бiць гро шай — iн шы мi 

сло ва мi, на пер шым пла не iн тэ-

лект, а не ду ша. Але та кiя пе ра ко-

сы не мо гуць быць даў га веч ны мi: у 

пры ро дзе, а зна чыць, і ў ча ла ве ку, 

усё па вiн на быць ураў на ва жа на. 

Толь кi та ды ён змо жа паў на вар-

тас на раз вi вац ца.

— Сён ня мод ным ста ла сло ва 

«рас крут ка» ў да чы нен нi да твор-

час цi та го цi iн ша га пiсь мен нi ка. 

На рас крут ку ка го з бе ла рус кiх 

пiсь мен нi каў не па шка да ва лi б 

мiль ён руб лёў?

— Звы чай на маецца на ўвазе, 

што рас крут ка па трэб на не вя до-

ма му цi ма ла вя до ма му, ма ла до му 

аў та ру. Але мне зда ец ца, што ў на-

шай лi та ра ту ры не каль кi па ка лен-

няў пiсь мен нi каў не да ацэ не ныя нi 

кры ты кай, нi чы та ча мi. Дзе ля пры-

кла ду мож на зга даць на шых кла-

сi каў. У 50 га доў гэ ты ста тус фак-

тыч на зай ме лi i Ку па ла, i Ко лас, i 

Ме леж, i Ша мя кiн, i Ка рат ке вiч, i 

Бы каў... Вы мо жа це неш та па доб-

нае ска заць на ват пра сён няш нiх 

шас цi дзе ся цi га до вых на шых пiсь-

мен нi каў? Та му я не па шка да ваў 

бы гро шай на рас крут ку, на прык-

лад, Анд рэя Фе да рэн кi, яко му сё-

ле та споў нi ла ся 56, каб яго доб ра 

ве да лi i за мя жой. Дый не толь кi 

яго — я пе ра жы ваю за ўсё на ша 

лi та ра тур нае па ка лен не, якое за-

слу гоў вае боль шай ува гi.

Гу та рыў Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

«Сур' ёз ная лi та ра ту ра 
па вiн на быць цi ка вай...»
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