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— Алена Міхайлаўна, разгля-
даючы паліцы з выданнямі, я 
заўважаю, што цягам апошняга 
часу тут сталі ўсё часцей тра-
пляцца беларускамоўныя кнігі. 
З чым гэта звязана? 

— Справа ў тым, што кніг на 
беларускай мове сёння сапраўды 
выдаецца мала. А паколькі мы 
шчыльна працуем з «Белкнігай», 
то ведаем, якія выданні запыт-
ваюць пакупнікі, што патрэбна 
спажыўцу і гандлю. Калі мы з 
вамі ў лютым размаўлялі пра 
нашы выдавецкія планы, то я 
распавядала, што да друку было 
падрыхтавна некалькі кніг бе-

ларускіх народных казак. Ужо 
выйшла 6 кніг для дзяцей сярэд-
нага школьнага ўзросту на бела-
рускай і рускай мовах, столькі 
ж — і для маленькіх чытачоў. 
Мы здалі ў друк Руска-белару-
скі (Беларуска-рускі) слоўнік. 
Рыхтуецца яшчэ некалькі но-
вых праектаў для дзяцей. Апроч 
гэтага, працягваем выпуск се-
рый кніг «Сучасны дэтэктыў» 
і «Сучасная фантастыка», а 
таксама «Бібліятэка дзіцячай 
літаратуры». У іх межах выхо-
дзяць творы аўтараў, якія пі-
шуць па-беларуску. Таксама 
маем кола самастойных аўта-
раў, што прапаноўваюць дасле-
даванні па гісторыі Беларусі на 
беларускай мове. Гэтыя кнігі за-
патрабаваныя, таму з задаваль-
неннем іх друкуем. Рыхтуем вы-
данні па замове Саюза пісьмен-

нікаў Беларусі і асобныя праек-
ты серыі «Беларускі кнігазбор».

— Выпуск такіх кніг — ініцы-
ятыва выдавецтва ці аўтараў?

— Некаторыя праекты — наша 
ініцыятыва, але паўтаруся: ёсць 
аўтары, якія пішуць выключна на 
беларускай мове.

— Ці можна лічыць беларуска-
моўныя праекты паспяховымі? 

— Так, многія кнігі прадаюцца 
досыць хутка. 

— Ці рыхтуе выдавецтва 
«Харвест» сваю праграму да 
Дня беларускага пісьменства? 

— Калі вы маеце на ўвазе ней-
кі адмысловы праект, то не. Мы 
заўсёды фарміруем стэнд разам з 
«Белкнігай», якая ў поўным аб’ёме 
прадстаўляе інтарэсы нашага вы-
давецтва і выстаўляе творы ай-
чынных аўтараў ды кнігі, зробле-
ныя для беларускага рынку.

Серыя «Бібліятэка Мінска-
га гарадскога аддзялення 

Саюза пісьменнікаў Беларусі», 
што рыхтуецца выдавецтвам 
«Чатыры чвэрці», папоўніла-
ся новым выданнем. Гэта кніга 
празаіка, сябра СПБ Уладзіміра 
Дарашэвіча «Заганы і пакаранні».

Імя гэтага аўтара для чытача 
не новае. Крыху раней пабачыла 
свет яго кніга «Грахі і суддзі», на 
старонках якой пісьменнік разва-
жаў пра тое, што штурхае людзей 
на злачынствы, спрабаваў знайсці 
адказы на пытанне, як своечасова 
спыніцца на гэтым шляху. Рэаль-
ныя вострасюжэтныя гісторыі з 
вопыту працы следчага былі на-
сычаны загадкавымі знікнення-
мі і злачынствамі. Аўтар спрабуе 
знайсці рашэнне няпростай зада-
чы: як змагацца з недахопамі чала-
вечай натуры, штодзень назіраць 
заганныя паводзіны і пры гэтым 
самому заставацца маральна чы-
стым? Бо, па сутнасці, кожнае зла-
чынства закранае не толькі ахвяру, 
самога злачынцу, але і суддзю.

Пагадзіцеся, выданні такога 
кшталту незвычайныя і нават не-
чаканыя для беларускага кніжнага 
рынку. У нас не прынята занадта 
ўнікаць у псіхалагічныя аспекты 
працы, няма завядзёнкі звяртац-
ца па дапамогу да псіхолага ці 
псіхааналітыка. Сутыкнуўшы-
ся з маральнымі ці маральна-
этычнымі дылемамі, беларусы 
тым больш не будуць шукаць 
рашэнне ў кнігах. Самы звыклы 
для нас шлях — цёплая гутарка 
з сябрамі ці сваякамі, зварот да 
святара ці ананімныя перапіскі з 
такімі ж пакутнікамі ў інтэрнэце. 

Але, думаецца, невыпадкова 
ў кнігарнях еўрапейскіх краін і 
ЗША так шмат выданняў з серыі 
«дапамажы сабе сам», якія пад-
казваюць, дапамагаюць і могуць 
параіць выйсце не горш, чым 
псіхааналітык, бо аўтар сам пра-
фесійны псіхолаг ці той, хто паспя-
хова пераадолеў падобныя цяж-
касці. Да прыкладу, амерыканскі 
пісьменнік Уільям Стайран зда-
быў вялікую папулярнасць дзя-
куючы мемуарам «Бачная цемра» 
(Darkness Visible). На старонках 
кнігі аўтар шчыра і падрабязна 
распавядаў пра ўласны вопыт па-
спяховага змагання з дэпрэсіяй. 
Значыць, многім дапамагла кніга. 
Значыць, не адзін чытач зразумеў, 
што і з гэтага складанага стано-
вішча можа быць выйсце. 

Дык чаму беларусы павінны 
абыходзіцца без дапаможнай 
літаратуры падобнага кшталту?

Нават калі гаворка не ідзе пра 
сур’ёзныя псіхалагічныя цяжкас-
ці, штодзень чалавек сутыкаецца 
з мноствам складаных пытанняў. 
Як перамагчы зайздрасць, раў-
надушша, ляноту? Чаму людзі за-
мест даравання выбіраюць пом-
сту? Чаму падманваюць, крадуць 
і не ўмеюць дзякаваць? Натураль-
на, кожны сам для сябе шукае ад-
казы. Але хто можа гарантаваць, 
што гэтыя меркаванні правіль-
ныя, што злое нейкім чынам не 
пранікла ў нашу свядомасць? 
Думаецца, новая кніга Уладзіміра 
Дарашэвіча «Заганы і пакаранні» 
дапаможа расставіць акцэнты ў 
сітуацыях няпростага маральна-
га выбару. 

Аўтар пранікае ў таямніцы 
асобы, даведваецца пра прычы-
ны і матывы, што схіляюць ча-
лавека да здзяйснення самых 
непрыстойных учынкаў. Акрамя 
таго, ён прыводзіць прыклады 
зваротнага працэсу, калі яшчэ 
можна спыніцца і не апынуцца 
«з іншага боку». Да прыкладу, 
вось што Уладзімір Дарашэвіч 
піша пра зайздрасць: «Нельга 
зайздрасць блытаць з прагаю да 
пашаны. Прага да пашаны так-
сама мае на мэце імкненне да 
руху ўверх, але не па лёсах лю-
дзей, а па калдобінах і канавах, 
пераадольваючы аб’ектыўныя і 
суб’ектыўныя перашкоды, у тым 
ліку і тыя, што ствараюць зайз-
дроснікі. Чалавек, які імкнецца 
да пашаны, горды і шчыры, вы-

сакародны і здольны на самаа-
хвяру. Ён не будзе назіраць, як 
чалавек тоне ў ледзяной вадзе, 
а кінецца на дапамогу. Зайздро-
снік баязлівы, да таго ж ён будзе 
атрымліваць асалоду ад гібелі 
свайго сабрата». 

Усё шчыра, адкрыта і лагічна. 
Без аніякіх алегорый, без прыду-
маных герояў і гісторый, з якіх 
кожны сам для сябе мусіць вы-
несці нейкую мараль. Гэта і ёсць 
мараль у чыстым выглядзе, але 
калі для мастацкай літаратуры 
маралізатарства на такім узроўні 
амаль непрымальнае, то для псі-
халагічнага эсэ гэта цалкам нату-
ральна і нават патрэбна. Больш 
за тое, аўтар прыводзіць у кнізе 
рэальныя гісторыі, але падае іх 
пасля тэарэтычных раскладак. 

І ўжо па новай, яскравай шкале 
«чорнага і белага» чалавек здоль-
ны не толькі ацаніць учынкі геро-
яў, але і ўбачыць сябе па-новаму. 
А значыць, ён атрымлівае магчы-
масць самаўдасканалення.

Дык чаму аўтар звярнуў увагу 
на недахопы чалавечай натуры і 
амаль пакінуў без увагі станоўчыя 
якасці? Вось як разважае пісьмен-
нік у прадмове да выдання: «Ка-
нечне, тэма «Прыгожыя людзі» 
больш прыемная для даследаван-
ня і выкладання. Але камертон 
ад яе не заўсёды атрымліваецца, 
перш за ўсё там, дзе ён павінен 
быць без нагадванняў. Больш за 
тое, іншым разам прыемныя дум-
кі і добрыя ўчынкі — нібыта чыр-
воная ануча для грэшніка, а гэта, 
у сваю чаргу, з’яўляецца «лакму-
савай паперкай» для выяўлення 
такіх людзей». Ды аўтар мае на 
мэце не злаваць кепскіх людзей, 
ён імкнецца знізіць іх негатыўны 
ўплыў на грамадства. 

Задача не з простых, ды буд-
зем спадзявацца, што яна будзе 
выкананая.

Юзэфа ВОЎК

Алена БОБР: 
«Нашы чытачы — 
сучасныя»

Камертон для душы

ТАА «Харвест» з’яўляецца самым буйным 
выдавецтвам нашай краіны. Летась тут пабачыла 
свет больш як 1200 назваў кніг агульным тыражом 
6 мільёнаў асобнікаў. Можна сцвярджаць, што гэтая 
ўстанова ў некаторай ступені заканадаўца кніжнай 
моды ў краіне, а паспяховасць яе працы сведчыць 
пра запатрабаванасць выдавецкай прадукцыі 
ў сучасным грамадстве. Навіны і навінкі «Харвеста» 
мы сёння абмяркоўваем разам з намеснікам 
дырэктара па пытаннях гандлю Аленай Бобр.

— Сярод гэтых выданняў 
будуць навінкі, якія чытачы 
ўпершыню пабачаць менавіта ў 
Заслаўі? 

— Так, у нас ёсць такія выдан-
ні. Натуральна, мы іх пакажам. 
Гэта новыя дзіцячыя энцыкла-
педыі, метадычныя дапамож-
нікі для дзяцей, кнігі для мам, 
якія падкажуць, як даглядаць 
немаўлят. У нас выйшла некаль-
кі новых кніг серый «Невядомая 
гісторыя», «Бібліятэка дзіцячай 
літаратуры». Цікавы праект мы 
рэалізавалі разам з кампаніяй 
«Вест Ост Юнион» і сеткай крам 
«Буслік». Гэта 8 кніг для дзя-
цей, дзе распавядаецца гісторыя 
Бусліка. Кожнае наступнае вы-
данне з’яўляецца працягам па-
пярэдняга.

— Якія планы адносна пра-
цы выдавецтва з беларускімі 
пісьменнікамі. Ці можна на-
зваць супрацоўніцтва ў гэтым 
кірунку паспяховым?

— Рыхтавалі і будзем рыхта-
ваць кнігі беларускіх аўтараў. 
З’яўляючыся буйным выдавецт-
вам, разумеем: хто, калі не мы? Не 
ўсе выданні можна назваць каса-
вымі, але тым не менш «Харвест» 
гатовы падтрымліваць і папуля-
рызаваць айчынных творцаў.

— Ці змянілася за апошні 
час становішча на беларускім 
кніжным рынку? Цікавасць 
чытачоў узрасла ці, наадварот, 
знізілася?

— Не скажу, што цікавасць 
да кнігі надта знізілася. Напэў-
на, у нашай краіне меней, чым 
дзе-небудзь яшчэ. Натуральна, 
уплываюць інтэрнэт і электрон-
ныя выданні. Аднак тых, хто 
чытае, яшчэ шмат. Нашы чыта-
чы — сучасныя! Яны ведаюць 
аўтараў з розных краін і хочуць 
бачыць іх творы ў сваіх хатніх 
бібліятэках, а мы, у сваю чаргу, 
імкнёмся задаволіць іх попыт. 

Марына ВЕСЯЛУХА




