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Апош нія дні пе рад ад крыц цём са-

мыя ад каз ныя для ар га ні за та раў. 

Але спа дар Су ша знай шоў у сва ім 

на пру жа ным гра фі ку час, каб ад ка-

заць на пы тан ні «Звяз ды», бо ха це-

ла ся ж да ве дац ца не толь кі пра тое, 

што бу дзе на вы стаў цы...

— Спа дар Алесь, вы стаў ка на-

зы ва ец ца «Бе ла русь і Біб лія». Але 

скеп тык спы тае: якое да чы нен не 

да Біб ліі (ужо не ка жу чы пра Бе-

ла русь) ма юць глі ня ныя таб ліч кі 

або «Ілі я да»?

— Так, са праў ды, на вы стаў цы 

«Бе ла русь і Біб лія», якую мы пла-

ну ем ад крыць 20 ве рас ня, бу дуць 

прад стаў ле ны не толь кі ўні каль ныя 

і ста ра жыт ныя тэкс ты Біб ліі. Спра-

ва ў тым, што са ма Біб лія — гэ та 

не звы чай ная кні га. Гэ та са мы ка-

пі я ва ны ру ка піс і най больш час та 

апуб лі ка ва ная кні га ўсіх ча соў. З пе-

ры я ду да ўзнік нен ня кні га дру ка ван-

ня ў Еў ро пе за ха ва ла ся больш за 

40 000 ру ка піс ных ко пій Біб ліі, а пас-

ля та го бы ло на дру ка ва на больш за 

6 міль яр даў асоб ні каў Біб ліі. Да та-

го ж Біб лія лі чыц ца най больш пе ра-

кла да е май на роз ныя мо вы кні гай: 

Біб лія або яе част кі пе ра кла дзе ны 

на 3223 мо вы.

Та му Біб лію іна чай яшчэ на зы ва юць «Кні-

гай Кніг». І хоць яна на ліч вае ўжо ста год дзі 

гіс то рыі, тым не менш у яе бы лі па пя рэд ні кі. 

Біб лія не ўзнік ла на роў ным мес цы. Больш 

ран нія тэкс ты ўлі лі ся ў біб лей скую тра ды-

цыю, да поў ні лі яе, а ста ра жыт ныя рэ лі гіі і 

ве ра ван ні паў плы ва лі на ха рак тар іў да із му 

і хрыс ці ян ства — рэ лі гій, за сна ва ных на біб-

лей скім ву чэн ні.

Ме на ві та та му мы вы ра шы лі па ка заць 

на вы стаў цы і пе рад гіс то рыю Біб ліі. Гэ та 

бу дзе не вя лі кая коль касць, але вель мі важ-

ных экс па на таў. Ся род іх — ад на пік та гра-

фіч ная і дзве клі на піс ныя глі ня ныя таб ліч кі, 

якія да ту юц ца 3000—2000 га да мі да на шай 

эры. Яны па хо дзяць з Ура ў Ме са па та міі. 

Як лі чыц ца, ме на ві та там з'я ві лі ся пер шыя 

пом ні кі пісь мен ства. Там лю дзі на ву чы лі ся 

за на тоў ваць ін фар ма цыю, што зра бі ла пер-

шую ін фар ма цый ную рэ ва лю цыю: з та го 

ча су ве ды па ча лі на за па швац ца і ўжо не 

аб мя жоў ва лі ся ін ды ві ду аль ным до све дам 

асоб ных лю дзей. Што важ на, ме на ві та ў 

гэ тым го ра дзе жыў адзін з га лоў ных пер-

са на жаў Біб ліі — Аў ра ам.

Вя лі кі ўплыў на Біб лію ака за ла ін тэ ле кту-

аль ная і ду хоў ная тра ды цыя Ста ра жыт най 

Грэ цыі. Та му на вы стаў цы бу дзе прад стаў ле-

ны адзін з са мых важ ных тво раў ста ра жыт-

на грэ час кай лі та ра ту ры — «Ілі я да» Га ме ра. 

Яна зра бі ла та кі моц ны ўплыў на куль ту ру 

Між зем на мор'я, што яе на ват на зы ва юць 

«Біб лі яй» кла січ на га све ту. На вы стаў цы 

мож на бу дзе ўпер шы ню ў Бе ла ру сі па ба-

чыць адзін са ста ра жыт ных спі саў гэ та га 

зна ка мі та га тво ра. Гэ ты па пі рус ны да ку мент 

да ту ец ца пер шым ста год дзем на шай эры — 

ча сам Но ва га За па ве ту.

— Не бу ду пы тац ца, як уда ло ся са браць 

гэ тыя і ін шыя ра ры тэ ты з уся го све ту 

пад да хам На цы я наль най біб лі я тэ кі, бо 

не су мнен на: ра бо та пра ве дзе на прос та 

ты та ніч ная. Як уво гу ле на ра дзі ла ся ідэя 

пры вез ці та кую вы стаў ку ў Бе ла русь? Ці 

не ёсць гэ та ад га лос кі 500-год дзя на ша га 

кні га дру ка ван ня?

— У вас аб са лют на пра віль нае прад-

чу ван не: мі ну ла год няе свят ка ван не 500-

год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня мае 

са мае не па срэд нае да чы нен не да пра вя-

дзен ня гэ тай вы стаў кі. Як па мя та е це, На-

цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі ле тась 

рэа лі за ва ла вель мі шмат ці ка вых іні цы я-

тыў: фак сі міль нае вы дан не, на ву ко выя і 

па пу ляр ныя пуб лі ка цыі, між на род ныя і рэс-

пуб лі кан скія кан фе рэн цыі, вы стаў кі, кон-

кур сы, прэ зен та цыі і шмат ін ша га. Та кое 

шы ро кае свят ка ван не юбі лею ста ла пры-

чы най зна ём ства з мно гі мі між на род ны мі 

пра гра ма мі і пра ек та мі. Роў на год та му 

ў па чат ку во се ні 2017 го да да нас з пра-

па но вай аб су мес най ра бо це звяр ну ла ся 

кі раў ніц тва і спе цы я ліс ты Між на род най 

не дзяр жаў най іні цы я ты вы, якая на зы ва-

ец ца «Гру пай да сле да ван ня ру ка пі саў». 

І вось на пра ця гу го да мы кан так та ва лі, 

пе ры я дыч на су стра ка лі ся, аб мяр коў ва лі 

дэ та лі, пла на ва лі гэ тую вы стаў ку, у дэ та лях 

звя ра лі, што і як па він на быць. Спа чат ку на-

ват не ве ры ла ся, што та кое мо жа ад быц ца 

ў Бе ла ру сі (пры зна ю ся, што і да гэ туль не да 

кан ца ве ру). Але вось на рэш це мы па ды шлі 

да та го дня, ка лі вы стаў ку мо гуць па ба чыць 

ты ся чы бе ла ру саў.

— На пэў на, у спіс тых, хто да па ма гаў 

да мо віц ца з улас ні ка мі і са браць экс па на-

ты, пер шым ну ма рам вар та па ста віць Ска-

ры ну і яго папярэднікаў і пас ля доў ні каў... 

Не ў кож най на ват еў ра пей скай кра і не 

ста ла ся б маг чы май та кая вы стаў ка...

— У ней кім сэн се так. Наз ва «Бе ла русь 

і Біб лія» ад на знач на звяз вае нас з род ным 

кра ем. Са праў ды, бе ла рус кія біб лей скія 

пом ні кі зой муць на вы стаў цы па чэс нае мес-

ца. І мно гія з тых пом ні каў цес на звя за ны з 

ім ёна мі бе ла рус кіх асвет ні каў. Як вя до ма, 

з пе ра піс ван нем кніг Біб ліі і ства рэн нем на 

іх асно ве ўлас ных тво раў звя за ны ім ёны 

зна ка мі тых бе ла рус кіх асвет ні каў ХІІ ста год-

дзя — Еф ра сін ні По лац кай і Кі ры лы Ту раў-

ска га. У да лей шым гэ та тра ды цыя пра цяг ва-

ла раз ві вац ца ў кан тэкс це по лі кан фе сій най 

сі ту а цыі ў бе ла рус кай куль ту ры. Біб лей скія 

тэкс ты пе ра піс ва лі ся прад стаў ні ка мі ду ха-

вен ства і вер ні ка мі роз на га ве ра выз нан ня: 

пра ва слаў ны мі, ка та лі ка мі, уні я та мі, 

пра тэ стан та мі, ста ра ве ра мі, іў дзе я мі, 

му суль ма на мі. Раз на стай насць гэ тых 

пом ні каў свед чыць пра ба гац це ду хоў-

на га жыц ця даў няй Бе ла ру сі.

Вы на ход ства кні га дру ка ван ня ад-

кры ла но вую эпо ху ў куль тур ным раз-

віц ці на ша га на ро да. Сім ва ліч на, што 

бе ла рус кае кні га дру ка ван не па ча ло-

ся з вы пус ку Фран цыс кам Ска ры нам 

кніг Біб ліі. Ужо пас ля эпо хі Фран цыс-

ка Ска ры ны на бе ла рус кіх зем лях бы лі 

за сна ва ны дзя сят кі но вых дру кар няў, 

якія ства ра лі ся не толь кі ў буй ных га-

ра дах, але і ў не вя лі кіх мяс тэч ках ды 

пры ват ных ма ёнт ках. У ХVІ—ХVІІІ ста-

год дзях дру кар скія варш та ты пра ца ва-

лі ў Віль ні, За блу да ве, Брэс це, Ня сві-

жы, За слаўі, Лос ку, Люб чы, Му ра ва-

най Ашмян цы, Еўі, Слуц ку, Ку цей не, 

Буй ні чах, Ма гі лё ве, По лац ку, Су пра слі 

і інш. І Свя тое Пі сан не зай ма ла вы-

ключ ную ро лю ў іх рэ пер ту а ры. Вар та 

толь кі зга даць, што пер шая дру кар ня 

на тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі — Бе-

рас цей ская дру кар ня — пра сла ві ла ся 

ме на ві та дзя ку ю чы вы дан ню так зва-

най Ра дзі ві лаў скай Біб ліі. Мож на зга-

даць так са ма, што боль шасць з вя до-

мых бе ла рус кіх асвет ні каў і дру ка роў 

ХVІ ста год дзя так ці іна чай звяр та лі ся 

да вы дан ня кніг Біб ліі — і Сы мон Буд-

ны, і Ва сіль Ця пін скі, і Пётр Мсці сла вец, і 

бра ты Ма мо ні чы...

Та му мож на ўпэў не на ка заць, што кніж ная 

куль ту ра Бе ла ру сі не па рыў на звя за на з гіс то-

ры яй па шы рэн ня Біб ліі на на шай зям лі.

Што ж да кра ін, то са праў ды па доб ных 

вы ста вак ва Ус ход няй Еў ро пе я не па мя таю. 

На огул, уні каль насць вы стаў кі па ля гае як раз 

у тым, што яна мае між на род ны ха рак тар: 

экс па на ты ў Бе ла русь пры ве зе ны з Вя лі ка-

бры та ніі, ЗША, Із ра і ля, Ка рэі, са шмат лі кіх 

пры ват ных ка лек цый па ўсім све це.

— Штось ці з фон даў улас на на шай На-

цы я наль най біб лі я тэ кі на вы стаў цы бу дзе 

экс па на вац ца?

— На ту раль на! На цы я наль ная біб лі я-

тэ ка Бе ла ру сі з'яў ля ец ца са май буй ной 

біб лі я тэ кай кра і ны і ва ло дае най вя лік шым 

збо рам ру ка пі саў і ста ра дру каў у кра і не. 

Та му, бяс спрэч на, нам бы ло што да даць 

да мно гіх тэ ма тыч ных раз дзе лаў вы стаў кі. 

Га вор ка ідзе і пра ін ку на бу лы (пер ша дру-

кі ча соў Іа га на Гу тэн бер га), і пра пер шыя 

пе ра кла ды Біб ліі на на цы я наль ныя мо вы, 

і пра зна ка мі тыя вы дан ні Свя то га Пі сан-

ня, і пра цу доў на ілюст ра ва ныя вы дан ні 

роз ных ча соў.

І, без умоў на, ме на ві та на фон дах на шай 

біб лі я тэ кі грун ту юц ца раз дзе лы экс па зі цыі, 

якія прэ зен ту юць бе ла рус кія біб лій ныя ру ка-

пі сы, ай чын ныя Біб ліі-ста ра дру кі і су час ныя 

пе ра кла ды Біб ліі на бе ла рус кую мо ву.

Нам бы ха це ла ся ска заць усім і кож на му, 

што Бе ла русь мае ба га тую і раз на стай ную 

кніж ную спад чы ну і нам ёсць чым га на рыц-

ца. Шмат лі кія каш тоў нас ці, як тыя ж вы дан ні 

Фран цыс ка Ска ры ны, ма юць не толь кі на-

цыя  наль ную, але і між на род ную знач насць.

— Які са ста ра жыт ных экс па на таў най-

больш ура зіў аса біс та вас?

— Ка лі шчы ра, я да во лі даў но вы ву чаю 

гіс то рыю кніж най куль ту ры, та му мно гае 

ве даю і ня ма ла роз на га ба чыў. І ўсё ж для 

мя не мно гае на вы стаў цы ўяў ляе са бой 

вы ключ ную ці ка васць. На прык лад, мне не 

да во дзі ла ся ра ней ба чыць ары гі наль ных 

ста ра жыт ных ру ка пі саў «Ілі я ды» Га ме ра 

і «Ба ек» Эзо па, ураж ва юць ста ра жыт ныя 

па пі ру сы ІІ—ІІІ ста год дзяў — ча соў за ра-

джэн ня хрыс ці ян ства, ка лі Біб лія толь кі па-

ча ла склад вац ца ў яе су час ным ра зу мен ні. 

Але най больш мя не ўра зі лі ста ра жыт ныя 

ру ка пі сы Біб ліі, пі са ныя на роз ных мо вах 

з роз ных ку точ каў све ту — копц кія, са-

ма ры цян скія, ар мян скія, араб скія, ара-

мей скія, эфі оп скія і ін шыя. Вось гэ та па-

ба чыць ра зам — вя лі кая ўда ча і вя лі кая 

ра дасць.

На огул жа мя не не пе ра стае ра да ваць 

і не каль кі здзіў ляць сам факт з'яў лен ня ў 

Бе ла ру сі та кой коль кас ці на столь кі каш-

тоў ных пом ні каў, кож ны з якіх мог бы стаць 

га лоў ным экс па на там на лю бой вы стаў цы ці 

на ват адзі ным экс па на там — на вы стаў цы 

ад ной кні гі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Пра са праў ды ўні каль ную вы стаў ку «Бе ла русь і Біб лія», якая ад кры ец ца 

ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ўжо ў гэ ты чац вер, я да ве да ла ся 

з па ве дам лен ня на ста рон цы ў са цы яль ных сет ках. «Ка лі шчы ра, я да гэ туль 

не ма гу па ве рыць, што ў Бе ла русь тра пяць каш тоў нас ці та ко га ўзроў ню! 

Ра ры тэ таў та кой знач нас ці ў нас яшчэ ні ко лі не бы ло!» — за хоп ле на 

дзя ліў ся на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі па на ву ко вай 

ра бо це Алесь СУ ША. Спа дар Алесь, які мае да ар га ні за цыі вы стаў кі са мае 

не па срэд нае да чы нен не, па ве да міў, што экс па зі цыя абя цае быць са праў ды 

ўні каль най — упер шы ню за ўсю на шу гіс то рыю ў ме жах ад ной вы стаў кі ў 

Бе ла русь тра пяць ра ры тэ ты су свет най знач нас ці, уз рост якіх да ся гае 5 ты сяч 

га доў. Іх пры вя зуць з уся го све ту — з му зе яў, са шмат лі кіх пры ват ных 

ка лек цый. У ад ным мес цы мож на бу дзе па ба чыць на пі са ныя 5-4 ты ся чы 

га доў та му на зад клі на пі сам на глі ня ных таб ліч ках тэкс ты з Ура — ра дзі мы 

Аў ра а ма; ары гі наль ны ру ка піс «біб ліі Ан тыч нас ці» — «Ілі я ды» Га ме ра, 

уні каль ныя скрут кі з Мёрт ва га мо ра (кум ран скія ру ка пі сы), якім больш 

за 2 ты ся чы га доў, і якія за ха ва лі нам са мыя ран нія тэкс ты боль шас ці 

кніг Ста ро га За па ве ту; са мыя ста ра жыт ныя фраг мен ты Но ва га За па ве ту 

(ІІ—ІІІ стст. н. э.); біб лей скія ру ка пі сы на ста ра жыт ных мо вах; пер ша дру кі 

мно гіх на ро даў і кра ін, пер шыя пе ра кла ды Біб ліі на на цы я наль ныя мо вы; 

ары гі на лы Біб лій Гу тэн бер га, Лю тэ ра і Ска ры ны; амаль усе пе ра кла ды Біб ліі 

на бе ла рус кую мо ву; ары гі на лы гра вюр Аль брэх та Дзю рэ ра, Саль ва до ра Да лі 

і ін шых зна ка мі тых мас та коў, зроб ле ныя на біб лей скія сю жэ ты...

КНІ ГА КНІГ І ТЫЯ, ШТО З ЁЙ
У Мінск пры едуць «Ілі я да» на па пі ру се і най ста ра жыт ней шыя фраг мен ты Біб ліі

У ме жах вы стаў кі, якая прой дзе 

з 20 ве рас ня да 21 каст рыч ні ка 

ў Му зеі кні гі На цы я наль най 

біб лі я тэ кі, бу дзе пра ца ваць 

ру ка піс ная май стэр ня, дру кар скі 

варш тат ча соў Гу тэн бер га, 

прой дуць за ня ткі «Клу ба кніж ных 

пра фе са раў» для дзе так, а так са ма 

на ву ко вы лек то рый ад зна ка мі тых 

за меж ных і бе ла рус кіх 

да след чы каў.


