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— Ма га зін «Вя нок», які па чаў 
пра ца ваць у 1980-я га ды, пер ша-
па чат ко ва ўва хо дзіў у склад сет кі 
«Бел кні га». По тым ён пе рай шоў 
на ба ланс Па лі граф кам бі на та імя 
Яку ба Ко ла са. Але вар та ра зу мець, 
што гэ та пе рад усім па лі гра фіч нае 
прад пры ем ства, спе цы я лі за ва нае 
на дру ку кніг, а не іх про да жы. Та му 
і эка но мі ка, і асар ты мент та ва раў у 
кра ме не зу сім ад па вя да лі яго про фі-
лю дзей нас ці. Пы тан не ста я ла на ват 
пра за крыц цё «Вян ка». На ту раль на, 
«Бел кні га» як най буй ней шае кні га-
ганд лё вае прад пры ем ства на шай 
кра і ны не маг ла па га дзіц ца з гэтым, 
та му мы вы ра шы лі вяр нуць «Вя нок» 
у сям'ю сва іх крам.

— Пас ля ра мон ту і зме ны ўлас-
ні ка кні гар ні ці ад бу дуц ца зме ны 
ў про фі лі кра мы? Яна за ста нец ца 
скі ра ва най на бу кі ніс ты ку?

— Маг чы ма, про філь кра мы 
кры ху зме ніц ца. У сет цы «Бел кні-

гі» не адзін ма га зін спе цы я лі зу ец-
ца на бу кі ніс ты цы. Больш за тое, 
мы су праць та го, каб бу кі ніс ты ка 
пе ра тва ры ла ся ў пэў на га кштал ту 
«зда чу бу тэ лек» — ка лі мож на знай-
сці кні гі на смет ні ку і пры нес ці іх у 
ма га зін на про даж. Тут мы перш за 
ўсё маем на ўвазе рэд кія кні гі, якія 
прадстаўляюць куль тур ную каш тоў-
насць і мо гуць быць па тэн цый на ці-
ка вы мі су час ным па куп ні кам. Гэ та 
не сро дак уз ба га чэн ня здат чы каў, 
якія ўспры ма юць кні гі як дру гас ную 
сы ра ві ну. Мы па вы сім па тра ба ван ні 
да пра дук цыі, што бу дзе зда вац ца, 
так са ма па шы рым у гэ тай кра ме 
асар ты мент ад дзе лаў края знаў ства, 
ту рыс тыч ных да вед ні каў і кніг пра 
Бе ла русь у цэ лым, на шу пры ро ду і 
да сяг нен ні ў асоб ных сфе рах. У тым 
лі ку — на за меж ных мо вах. Так пла-
ну ем на поў ні цу ска рыс тац ца раз-
мя шчэн нем кра мы ў ту рыс тыч ным 
цэнт ры Мін ска.

— У на шы дні кні гар ні ста но-
вяц ца са праўд ны мі цэнт ра мі куль-
ту ры. Тут ла дзяц ца прэ зен та цыі, 
ар га ні зоў ва юц ца гра мад скія аб-
мер ка ван ні кніг. «Вя нок» бу дзе 
за пра шаць гас цей на ім прэ зы?

— Гэ тая кні гар ня і сён ня пра цуе 
ў тэс та вым рэ жы ме. Яе афі цый нае 
ад крыц цё ад бу дзец ца 9 снеж ня, у 
125-ты дзень на ра джэн ня Мак сі ма 
Баг да но ві ча. Мы за пра ша ем усіх на 
вя лі кае свя та кні гі ў Тра ец кае прад-
мес це. А пас ля «Вя нок» са праў ды 
ста не ба зай кніж на га клу ба, дзе 
пісь мен ні кі з на шай пад трым кай 
змо гуць пра во дзіць твор чыя су стрэ-
чы, прэ зен та цыі кніг, аў то граф-се сіі. 
У гэ тым кі рун ку бу дзем пра ца ваць 
з Са юзам пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

— «Бел кні га» до сыць хут ка па-
шы ра ец ца, ад кры ва юц ца но выя 
кра мы. Маг чы ма, ста не це ма на-
па ліс там на ай чын ным 
кніж ным рын ку?

— Па ра лель на з кра-
ма мі «Бел кні гі» ў на шай 
кра і не ад кры ва ец ца 
мно га ін шых кні гар няў 
роз ных фар ма таў. Ры-
нак сён ня до сыць сва-
бод ны. Мож на ка заць 
пра да во лі моц ную сет ку 
оz.bу, гэ тыя ма га зі ны з 
прос та пунк таў вы да чы 
за ка заў ін тэр нэт-кра мы 
пе ра тва ры лі ся ў паў-
на вар тас ныя кні гар ні. 
Сет ка «Бук во еж ка», 
што скла да ец ца з пя ці 
крам, раз ме шча ных у 
ганд лё вых цэнт рах, так-

са ма да зва ляе ка заць пра пэў ную 
сіс тэ му работы. У па чат ку снеж ня ў 
Мін ску ад кры ец ца кра ма Саsh аnd 
Саrrу з удзе лам ра сій ска га ка пі та лу. 
Гэ та ма га зін дроб на га оп ту, дзе на-
бы ваць кні гі змо гуць прад пры маль ні-
кі, ма лень кія суб' ек ты гас па да ран ня. 
Та му сцвяр джаць, што «Бел нікн га» 
ста но віц ца ма на па ліс там, нель га. 
За раз раз ві ва ец ца ган даль, аль тэр-
на тыў ны на ша му, ён до сыць моц ны. 
На ват ка лі ка заць пра кроп ка выя кні-
гар ні, та кія як «Кніж ная на ра», «Сон 
у Го га ля».

— Але ж у нас у кра і не кніж-
ны ры нак, па сут нас ці, до сыць 
ма лень кі. Не страш на ў та кім вы-
пад ку, што хут ка стра ці це вя лі кую 
част ку пры быт ку і не пе ра мо жа це 
ў гэ тай кан ку рэн цыі?

— Пе ра маг чы па ві нен мац ней-
шы — якас цю кніг, іх асар ты мен там, 

цэ на вай па лі ты кай, но вы мі фор ма мі 
про да жаў, ак цы я мі. І тут, ка неш не, 
пля чо «Бел кні зе» па він ны пад ста віць 
ай чын ныя вы да вец твы. Бо ме на ві та 
з імі мы ў асноў ным пра цу ем. Ка-
мер цый ныя кніж ныя сет кі і кра мы не 
ўдзяляюць не аб ход най ува гі кні гам 
бе ла рус кіх вы даў цоў, аў та раў, вы-
дан ням на бе ла рус кай мо ве. Та му 
я ха цеў бы за клі каць пісь мен ні каў і 
вы да вец твы ства раць якас ныя тво-
ры, ці ка вы кан тэнт — та ды і ў «Бел-
кні гі» бу дзе доб рая бу ду чы ня. Мы 
ра зам пе ра мо жам у кан ку рэнт най 
ба раць бе.

— Раз ва жа ем у асноў ным пра 
ста лі цу. А як жа рэ гі ё ны? «Бел-
кні га» ўжо за кла ла тра ды цыю 
ад кры ваць ці аб наў ляць ма га зі ны 
ў га ра дах, якія пры ма юць Свя та 
бе ла рус ка га пісь мен ства. Ці пла-
ну е це на ле та звяр нуць ува гу на 

По лацк?
— У По лац ку пра цуе 

кні гар ня на шай сет кі. 
За раз мы ду ма ем пра 
тое, каб гэ ты ма га зін аб-
на віць, пе ра фар ма ці ра-
ваць знеш не і па прын-
цы пах работы. Маг чы ма, 
ва ўза е ма дзе ян ні з мяс-
цо вы мі ўла да мі змо жам 
ад крыць і но вую кні гар-
ню. Зра зу ме ла, што для 
та ко га вя лі ка га го ра да, 
знач на га куль тур на га 
цэнт ра ад ной кніж най 
кра мы не да стат ко ва.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vеsіаluhа@zvіаzdа.bу
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Дэ бют ны фільм Олі ве ра Лак са 
«Усе вы ка пі та ны» зня ты ў 2010 
го дзе. Ка лі мі ну лая ра бо та бы ла 
доб ра пры ня тая, то «Мі мо зы» яшчэ 
і атры ма лі вы шэй шую ўзна га ро ду 
Тыд ня кры ты каў у Ка нах — ад на-
го з най важ ней шых агля даў, што 
пра хо дзіць па ра лель на Кан ска му 
кі на фес ты ва лю. Эфект ная за гад-
ка вая наз ва тлу ма чыц ца прос та: 
сцэ на рый быў на пі са ны ў ад най-
мен най ка вяр ні. Па ра лель на з «Мі-
мо за мі» бры тан скі рэ жы сёр Бэн 
Ры верс зняў кар ці ну «Не ба дры-
жыць, і зям ля ба іц ца, і два во кі не 
бра ты ад но ад на му», пер шая част-
ка якой па каз вае здым ку за кад рам 
«Мі моз», а дру гая эк ра ні зуе апа-
вя дан не «Да лё кі вы па дак» Дэ ві да 
Бо ўл за, дзе Олі вер Лакс вы кон вае 
га лоў ную ро лю. Дзве кар ці ны ў вы-
ні ку ад на дру гую да паў ня юць, але 
пра гэ та паз ней.

Бяз меж жа пус тынь, снеж ныя 
гор ныя вяр шы ні, ка ра ван і тра-
ды цый нае шмат слой нае адзен-
не, дзіў ны пер са наж Ша хіб з яго 
жэс ты ку ля цы яй, го ла сам і ма не-
рай ся бе па во дзіць, які зу сім не-
вы пад ко ва да лу чыў ся да ка ра ва-
на. Олі вер Лакс доб ра раз гле дзеў 
ма ра кан скі края від, знай шоў у ім 

натхненне і ў вы ні ку ства рыў неш-
та не ймавернае. Гэ та пад ман лі ва 
прос тая, але з пад тэкс там, гіс то-
рыя за ва рож вае — не дак лад ныя 
ме жы па між рэ аль ным і міс тыч ным, 
паў то ны, паў сло вы, паў на мё кі. 
Пра цуе гэ та дзіў ным чы нам — ты 
не ба чыш гэ тыя ні ці, за тое ад чу ва-
еш іх на пад свя до мым уз роў ні. Тут 
не мес ца дак лад ным ма тэ ры ям, 
тлу ма чэн ням, ка тэ го ры ям і ін шым 
страш ным сло вам. «Мі мо зы», ка лі 
да зво ліць са бе та кое шаб лон нае 
па раў на нне, — гэ та паэ зія, пры чым 
вель мі тон кая.

Ка ра ван тры мае шлях на Сі-
джыль ма су і з той на го ды, што 
шэйх ад чу вае хут кую смерць, лю-
дзі вы ра ша юць ска ра ціць яго праз 
го ры, да ро гі якіх ні хто не ве дае. У 
рэш це рэшт, шэйх па мі рае, та ды 
Ахмед абя цае за гро шы да вез ці це-
ла шэй ха да яго ра дзі мы і цяг не за 
са бой яшчэ не каль кі ча ла век. Ка ра-
ван раз дзя ля ец ца — це ла шэй ха за-
ста ец ца з Ахме дам. Ці трэ ба ка заць, 
што жа дан не па мер ла га вы ка на на 
не бу дзе: ду ша яго не ад пра віц ца на 
спа чын, а пра цяг не сваю ванд роў ку 
ў хут кім ця чэн ні гор най ра кі.

Ад ны з са мым за хап ляль ных эпі-
зо даў «Мі моз», мо жа, і кі но ўво гу-

ле, — гэ та фан тас тыч ныя пра ез ды 
трох ма шын так сі па да ро гах пус ты-
ні. Яны: гэ тыя аг ні ад фар, уз ня ты 
пыл, на ра віс тасць — пад па да бра-
нае гу ка вое су пра ва джэн не вы гля-
да юць тут як част ка ін ша зем ных, 
міс тыч ных цы ві лі за цый. Ку ды яны 
едуць, ча му ўтра іх, як яны тут ака-
за лі ся? Для на ша га не пры звы ча е-
на га да та кіх ан ту ра жаў во ка гэ та 
ўво гу ле ін ша пла нет на. Са праў ды, 
у ад ным з аў та ма бі ляў той не вы-
пад ко вы пер са наж Ша хіб атрым лі-
вае за дан не да па маг чы ка ра ва ну і 
асаб лі ва са чыць за Ахме дам. Зноў 
пы тан ні — хто дае яму да ру чэн-
не, хто ён сам, дзе ля ча го трэ ба 
са чыць за ка ра ва нам. У пэў ным 
сэн се гэ тыя эпі зо ды ста но вяц ца 
ва ры я цы яй кі нош на га штам па, ка-
лі прад стаў ні кі ма фіі, ганг стар скіх 
і паў за кон ных струк тур вя дуць пе-
ра мо вы ў аў та ма бі лях. Гэ тыя сцэ ны 
з ад сыл ка мі па ка заль ныя — пра 
штамп вы на ват не ўспом ні це, на-
столь кі ін шым, не зна ё мым і дзіў-
ным гэ та вы гля дае.

Ша хіб на кі роў ва ец ца за сва ім 
«аб' ек там», які на са мрэч не ве дае 
да ро гу да Сі джыль ма сы (пад ма-
нуў ас тат ніх) і ўво гу ле не вель мі 
пе ра жы вае за ўда лае вы ка нан не 
мі сіі. Для прос тай гіс то рыі, сту-
пень умоў нас ці якой нам не вя до-
мая, ства ра ец ца кан тэкст ма раль-
ны і рэ лі гій ны. «Мі мо зы» — гэ та, 

ка неш не, по шук. Гіс то рыя без 
ві да воч на га прыт ча ва га вы ні ку, 
дак лад най ло гі кі і стан дарт най 
ма дэ лі раз віц ця — яна ў пэў ным 
сэн се сім ва лі зуе, што трак тоў кі і 
ра зу мен не не мо гуць быць ад на-
знач ны мі. Рэ лі гій ны, ка жуць, вес-
тэрн. Га лоў нае ў «Мі мо зах» — не 
вы нік, а сам по шук, бо ён, трэ ба 
ра зу мець, ста но віц ца пер ша па чат-
кам. Сам Лакс праз гэ та пра хо-
дзіць на воб ма цак, ім пра ві за цый-
на, ін ту і тыў на — але ў да чы нен ні 
да ства рэн ня філь ма дыс па зі цыя 
мя ня ец ца, бо ў ад роз нен не ад 
жыц цё ва га ад ка зу рэ жы сёр ве дае, 
як ства рыць са праўд нае кі но. Та му 
шлях у філь ме ста но віц ца са ма-
каш тоў най з'я вай.

А з той на го ды, што сам «по-
шук» — неш та не дак лад нае, ня яў-
нае, не ад чу валь нае, кар ці на яму 
ад па вя дае і ў ней кай сту пе ні сы-
хо дзіць ад рэ аль нас ці. Ка лі фільм 
Ры вер са ста но віц ца по бач з «Мі-
мо за мі», ён на гэ ты по шук ад каз-
вае цы та тай ад на го з пер са на жаў, 
чы таць якую трэ ба ад на знач на: за 
дзёрз кі ім пэт за свед чыць сваё ра-
зу мен не жыц ця, рэ лі гіі, ма ра лі і ін-
шых скла да ных ка тэ го рый ча ла век 
мо жа і па пла ціц ца. Сэнс да ро гі — у 
да ро зе.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by
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ВЯРТАННЕ «ВЯНКА»
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Фран цуз Олі вер Лакс ужо дзе сяць га доў жы ве ў іс лам скім 
ка ра леў стве Ма ро ка — на пэў на, гэ та мо жа стаць клю чом да 
леп ша га ра зу мен ня яго кар ці ны «Мі мо зы», ство ра най у жан ры 
роўд-му ві і раз бі тай на тры част кі ад па вед на па зі цы ям для ма-
літ вы: схі ліў шы ся, сто я чы, рас па сцёр шы ся. Вы толь кі ўя ві це: 
аран жа выя пус ты ні, га ра чыя на столь кі, што пла віц ца эк ран, на-
ўю ча ныя ко ні і стом ле ныя лю дзі пе ра адоль ва юць гор ныя ланд-
шаф ты дзе ля жа дан ня шэй ха па мер ці ў род най Сі джыль ма се, 
ад на ча со ва ў су час ным га рад ку на тоўп лю дзей ча кае, ка му з 
іх сён ня да дуць ра бо ту. Ма ра кан ская рэ аль насць з яе бес пра-
цоў ем, дзі кас цю, не цы ві лі за ва нас цю пе ра мя жа ец ца міс тыч ным 
шля хам ка ра ва на (ці, мо жа, гэ та ма раль ны шлях аван ту рыс та 
Ахме да аль бо ўлас нае спа сці жэн не жыц цё вых глы бінь рэ жы-
сё рам). Два вы мя рэн ні пра ні ка юць ад но ў дру гое — не за ўва-
жыш. Гэ тым ра зам да зво лю са бе на пі саць пра ўла даль ні ка не 
«зо ла та», а «срэб ра» кі на фес ты ва лю «Ліс та пад», якім ста лі 
«Мі мо зы», з той на го ды, што са ма пры ма ла ўдзел у пры зна чэн-
ні гэ тай уз на га ро ды. Дзіў ная кар ці на тра пі ла ў лік фа ва ры таў 
кож на га з пя ці чле наў жу ры кі на прэ сы «Ліс та па да».

Ле ген дар ная кні гар ня ў Тра ец кім 
зноў ад чы ніць дзве ры 

ў дзень на ра джэн ня 
Мак сі ма Баг да но ві ча

Пас ля па дзеіПас ля па дзеі  ��

СПА СЦІГ НУЦЬ НЕ СПА СЦІ ГАЛЬ НАЕ
У кі на прэ сы не бы ло дэ ба таў на конт ула даль ні ка «Срэб ра Ліс та па да»

Ама та ры кні гі ве да юць: каб знай сці 
рэд кае, на ват ста ра жыт нае вы дан не 

вар та пе рад усім вы пра віц ца ў «Вя нок», 
што мес ціц ца на бе ра зе Свіс ла чы 
і спе цы я лі зу ец ца на бу кі ніс ты цы. 

Але ўлет ку на ін тэр нэт-сай тах па ча лі 
з'яў ляц ца тры вож ныя на ві ны пра 

за крыц цё кра мы на ра монт 
і яе да лей шы лёс, які на той час 

па да ваў ся ня вы зна ча ным. Не так даў но 
ста ла вя до ма, што «Вя нок» усё ж не 

спы ніць свай го іс на ван ня, але зме ніць 
ула да ра і бу дзе пра ца ваць у кры ху ін шым 

про фі лі. Так, кра ма ўвай шла ў вя лі кую 
сет ку «Бел кні гі». На пы тан ні «Звяз ды» пра лёс гэ тай кні гар ні 

па га дзіў ся ад ка заць ды рэк тар «Бел кні гі» Аляк сандр ВАШ КЕ ВІЧ.

Сло вы на ўспа мінСло вы на ўспа мін  ��

«Гу дзе ві чы — 
гэ та му зей. Му зей — 

гэ та Бе ла коз»
З жыц ця пай шоў вы дат ны 
края зна вец Гро дзен шчы ны

Гэ ты мі дня мі не ста ла слын на-
га на стаў ні ка і края знаў ца Але ся 
Бе ла ко за. Са праўд ны па тры ёт, ад-
да ны руп лі вец на ні ве бе ла рус кай 
спра вы, за сваё жыц цё ён па спеў 
шмат ча го зра біць і па кі нуць яск ра-
вы след. Яму бы ло 88 га доў.

Алесь Бе ла коз — ства раль нік Гу дзе-
віц ка га лі та ра тур на-края знаў ча га му-
зея — адзі на га школь на га му зея, які мае 
ста тус дзяр жаў на га. Але, са мае га лоў нае, 
праз вы ву чэн не род на га краю ён вы ха ваў 
не ад но па ка лен не лю дзей, апан та ных 
да сле да ван нем Баць каў шчы ны і лі та ра-
тур най спра вай.

— Ён за сна валь нік і ства раль нік на-
ша га му зея. Свет лы ча ла век. Па мяць пра 
яго бу дзе за хоў вац ца, па куль іс нуе наш 
му зей, — ка жа ды рэк тар Гу дзе віц ка га 
дзяр жаў на га лі та ра тур на-края знаў ча га 
му зея Ка ця ры на БА СІН СКАЯ, і ў го ла-
се яе чу ец ца са праўд ны сум. — Ён здо-
леў знай сці і аб' яд наць усіх ад на дум цаў. 
Яго спра ва і сён ня жы ве. Мы бу дзем 
пра цяг ваць яе. Гу дзе ві чы — гэ та му зей. 
Му зей — гэ та Бе ла коз... Усё па ча ло ся 
яшчэ ў 1965 го дзе, ка лі ён ад крыў ка бі-
нет бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры. Ужо 
ў 1968 го дзе бы ла раз гор ну та пер шая 
экс па зі цыя. У 1984 го дзе пас ля ра мон ту 
па ча лі пра ца ваць ча ты ры экс па зі цый ныя 
за лы. У 1990 го дзе му зей атры маў ста тус 
дзяр жаў на га, бы лі ад кры ты за лы лё ну, 
ткац тва, на род най ме ды цы ны, гіс то рыі 
Гу дзе ві чаў... Гэ та не ме ма ры яль ны му зей, 
пры све ча ны ад на му ча ла ве ку. Гэ та му зей 
пра ўсіх бе ла ру саў, які пра па ган дуе на шу 
куль ту ру і са ма быт насць.

У свой час, рас па чы на ю чы ра бо ту ў 
му зеі, Алесь Бе ла коз на ла дзіў ад мет ную 
фор му пра цы — пе ра піс ку сва іх вуч няў з 
вя до мы мі пісь мен ні ка мі, кам па зі та ра мі, 
мас та ка мі, ар тыс та мі. «Яны да сы ла юць 
ім ліс ты, — ка заў Алесь Мі ка ла е віч у ад-
ным са сва іх ін тэр в'ю. — А гэ та за па мі на-
ец ца, па кі дае след у жыц ці ча ла ве ка. Я 
імк нуў ся вы ха ваць праз му зей бе ла рус кіх 
па тры ё таў....»

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by

�


