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Ад ра зу два пра ек ты — «Скар бон ка гуль-

няў» і «Бе ла рус кія ўік-эн ды» — ака за лі ся 

пры мер ка ва ны мі да но ва га на ву чаль на га 

го да і пад рых та ва лі для дзя цей ад мыс ло-

выя гуль ні, з да па мо гай якіх мож на вы ву-

чаць бе ла рус кую мо ву, а так са ма дзі ця чы 

фільм «Мой ся бар жы ра фа» на бе ла рус кай 

мо ве і вя лі кім эк ра не.

«Скар бон ка» ўклю чае ў ся бе 34 гуль ні, праз 

якія мож на вы ву чаць бе ла рус кі ал фа віт, ву чыц-

ца чы таць па скла дах, зна ё міц ца з наз ва мі жы-

вёл, пту шак, рас лін і так да лей. Аў та рам ста ла 

на стаў ні ца па чат ко вых кла саў На тал ля Гал ко, 

у якой за пля чы ма больш чым двац ца ці га до вы 

стаж ра бо ты з дзець мі да школь на га і ма лод ша га 

школь на га ўзрос ту.

Ідэя На тал лі Гал ко атры ма ла фі нан са вую пад-

трым ку ад кам па ніі velcom праз фі нал кон кур су 

Socіal Weekend 11. У вы ні ку «Скар бон ка», якая 

зы хо дзіць з та го, што гуль ня з'яў ля ец ца ад ным 

з са мых эфек тыў ных спо са баў на ву чан ня, бы ла 

прад стаў ле на ў «Кні гар ні Лог ві наў» 28 жніў ня. 

Мяр ку ец ца, што рас пра ца ва ныя гуль ні бу дуць 

вы ка рыс тоў вац ца ў дзі ця чых сад ках і шко лах, а 

так са ма ў ся мей ным ко ле.

Апроч гэ та га, 30 жніў ня на вя лі кім эк ра не кі на-

тэ ат ра «Маск ва» ад бы ла ся прэм' е ра ні дэр ланд-

ска га філь ма «Мой ся бар жы ра фа» на бе ла рус-

кай мо ве. Пе ра клад быў пад рых та ва ны ў рам ках 

пра ек та «Бе ла рус кія ўік-эн ды», што рэ гу ляр на 

па стаў ляе гле да чу су свет нае кі но, у тым лі ку раз-

лі ча нае на дзі ця чую аў ды то рыю, на род най мо ве. 

Фільм, які рас каз вае пра друж бу хлоп чы ка з га-

во ра чым жы ра фам Ра фам, пуб лі цы прад ста віў 

у тым лі ку ам ба са дар Ка ра леў ства Ні дэр лан ды 

ў Бе ла ру сі Паўл ван Ааствэйн.

«Мой ся бар жы ра фа» бу дзе па каз вац ца ў кі-

на тэ ат рах «Кі на ві дэа пра ка ту», Falcon Club бу цік 

кі но, сет цы Sіlver Screen да 12 ве рас ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



Нот ны ра докНот ны ра док  

Ві валь дзі за гу чыць 
у цэнт ры Ві цеб ска

Кла січ ная му зы ка пра ек та «Кла сі ка 

ка ля Ра ту шы з vеlсоm», якую мін ча не 

пры звы ча і лі ся слу хаць у ста лі цы па су-

бо тах, на кі роў ва ец ца ў Ві цебск.

Ар га ні за та ры зла дзяць асаб лі вы кан цэрт 

у цэнт ры го ра да ка ля кан цэрт най за лы «Ві-

цебск». 7 ве рас ня тут за гу чаць тво ры Ві-

валь дзі, Фа рэ, П'я цо лы, Мо цар та і Уіль ям са 

ў вы ка нан ні Му зыч най ка пэ лы «Са но рус» пад 

кі раў ніц твам ды ры жо ра Аляк санд ра Ху ма лы. 

Сёле та за сем кан цэр таў пра ек та — пер шы 

ад быў ся ў Мін ску 14 лі пе ня, а апош ні прый шоў-

ся на 25 жніў ня — кла січ ную му зы ку прый шлі 

па слу хаць ка ля 40 ты сяч ча ла век. За вяр шаль-

нае вы ступ лен не — Прэ зі дэнц ка га ар кест ра, 

які іг раў рок-кам па зі цыі ХХ ста год дзя ў кла-

січ най апра цоў цы, — аб' яд на ла восем ты сяч 

на вед валь ні каў. Гэ та быў чац вёр ты год, ка лі па 

су бо тах Верх ні го рад зай ма ла «Кла сі ка каля 

Ра ту шы». Кан цэрт у Ві цеб ску ста не пер шым, 

дзе ля яко га пра ект па кі не ме жы ста лі цы і зай-

грае Мо цар та для пуб лі кі ін ша га го ра да.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



Кніж ная па лі цаКніж ная па лі ца  

ПЕР ШЫ СЯ РОД 
БУК ВА РОЎ

Дня мі ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру-

сі гра мад скас ці бы ло 

прад стаў ле на фак сі-

міль нае вы дан не пер-

ша га «Бук ва ра». Ары-

гі наль ная кні га вый шла 

роў на 400 га доў та му 

на зад — у 1618 го дзе 

ў дру кар ні ві лен ска га 

Свя та ду хаў ска га брац-

тва ў Еўі. А ўжо заўт ра 

«Бук вар» бу дзе ўра чыс-

та прэ зен та ва ны на Дні 

бе ла рус ка га пісь мен-

ства ў Іва на ве Брэсц кай 

воб лас ці.

Уся го ў све це за ха ва лі ся 

два асоб ні кі ўні каль на га вы-

дан ня. Ад на з кніг зна хо дзіц-

ца ў біб лі я тэ цы Мідл Тэмпл 

у Вя лі ка бры та ніі, дру гая — у 

Ка ра леў скай біб лі я тэ цы Да-

ніі. На ра дзі ме не за ста ло ся 

ні вод на га вы дан ня: як час та 

ад бы ва ец ца з на ву чаль ны-

мі да па мож ні ка мі, іх прос та 

«за чы та лі да дзі рак».

— «Бук вар» — кні га, якая 

мае са мыя вя лі кія ты ра жы 

і са мы шчас лі вы чы тац кі 

лёс, — ад зна чы ла на прэ-

зен та цыі ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы пер шы на мес нік 

мі ніст ра куль ту ры Іры на 

ДРЫ ГА. — Ні адзін ву чань, 

на ват ка лі за сво іў на ву ку чы-

тан ня да та го, як пе ра сту піў 

школь ны па рог, не мо жа яе не 

вы ву чаць. Гэ тая кні га веч ная, 

яна бу дзе іс на ваць столь кі, 

коль кі бу дуць іс на ваць шко-

ла, асве та, на ву ка».

У сваю чар гу ды рэк-

тар На цы я наль най біб-

лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман 

МА ТУЛЬ СКІ рас ка заў:

— Лёс на ву чаль ных да-

па мож ні каў не зайз дрос ны, 

тым больш пер ша га пад руч-

ні ка. У кні га схо ві шчах сён ня 

прак тыч на не за ста ло ся пад-

руч ні каў та го ча су, па коль кі 

біб лі я тэ кі за ці каў ле ны ў шы-

ро кім за бес пя чэн ні чы та чоў 

кні га мі. Дзя ку ю чы та му, што 

пер шы «Бук вар» тра піў у за-

кры тую Ка ра леў скую біб лі я-

тэ ку ў Да ніі і біб лі я тэ ку Мідл 

Тэмпл у Лон да не, дзе ка ры-

стан не фон да мі аб ме жа ва на, 

ён пра жыў 400 га доў. Поў ны 

асоб нік за ха ваў ся ў вель мі 

доб рым ста не ў біб лі я тэ цы 

Мідл Тэмпл, дзе су пра цоў нік 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе-

ла ру сі Алесь Су ша атры маў 

маг чы масць уба чыць і вы ву-

чыць вы дан не.

Фак сі міль нае ўзнаў лен не 

пер ша га «Бук ва ра» — між-

на род ны на ву ко вы і вы да-

вец кі пра ект. Да яго не па-

срэд най рэа лі за цыі да лу чы-

лі ся па соль ства Бе ла ру сі ў 

Вя лі ка бры та ніі, Бел дзярж-

уні вер сі тэт і біб лі я тэ ка Мідл 

Тэмпл у Лон да не. Ар га ні за-

цый ную пад трым ку за бяс пе-

чы лі мі ніс тэр ствы куль ту ры, 

аду ка цыі і за меж ных спраў 

Бе ла ру сі, а так са ма Між на-

род ная аса цы я цыя бе ла ру-

сіс таў. Парт нё ра мі ў рэа лі-

за цыі пра ек та ста лі Бел ін-

вест банк, Еў ра пей скі банк 

рэ кан струк цыі і раз віц ця.

Маш таб ны пра ект па фак-

сі міль ным уз наў лен ні вы дан-

ня 1618 го да за клі ка ны зра-

біць пер шы «Бук вар» да ступ-

ным для шы ро кай аў ды то рыі 

і пра дэ ман стра ваць вы со кую 

каш тоў насць куль тур най 

спад чы ны на ша га на ро да.

Вар ва ра ГО МАН.

Ка лі за ду мац ца, куль ту ра Ін дыі — ёга, ін дый-

ская фі ла со фія, ме ды та цыя, ба лі вуд скае кі-

но, зна ё мыя му зыч ныя ма ты вы — су пра ва-

джае нас паў сюль. Яна на ват не па тра буе 

да дат ко вай рэ кла мы, пры гэ тым лю бая ін-

фар ма цыя аб да моў ле нас цях па між на шы-

мі кра і на мі рас кры вае кар ты ў да чы нен ні 

да стра тэ гіч ных на прам каў ка а пе ра цыі, а 

пра куль ту ру аб вя шчае толь кі факт: кан такт 

ёсць. Каб зра зу мець, што дак лад на ма ец-

ца на ўва зе пад «су пра цоў ніц твам у сфе ры 

куль ту ры», мы прый шлі да па сла Ін дыі ў 

Бе ла ру сі Сан гі ты Ба ха дур. Што пры кмет на, 

дып ла мат мае не па срэд нае да чы нен не да 

акрэс ле най тэ мы, бо з'яў ля ец ца доб ра вя-

до май аў та ркай кніг у жан ры фэн тэ зі.

— Пад пі са ныя двух ба ко выя да моў ле нас ці 

аб куль тур ным су пра цоў ніц тве звы чай на толь кі 

акрэс лі ва юць рам кі, у ме жах якіх ма юць ар га-

ні зоў вац ца ад па вед ныя ме ра пры ем ствы. Але я 

ма гу ска заць, што ў гэ тай сфе ры па між Бе ла-

рус сю і Ін ды яй да стат ко ва тры ва лыя кан так ты. 

На ша па соль ства ста ра ец ца спры яць ад но сі нам 

у як ма га больш шы ро кім ко ле ін та рэ саў. Мы, 

на прык лад, пад трым лі ва ем вы ка наль ніц кае мас-

тац тва — тра ды цый ныя ін дый скія тан цы і му зы-

ку — тут, у Мін ску, а зна чыць, у пэў ным сэн се 

ро бім ін дый скую куль ту ру ў Бе ла ру сі жы вой. Мы 

так са ма за пра ша ем ка лек ты вы з Ін дыі — адзін 

з іх вы сту піць на Дні ін дый скай куль ту ры 23 ве-

рас ня. Мы імк нём ся раз ві ваць ад но сі ны з роз на-

га ро ду ін сты ту цы я мі ў ста лі цы і ін шых га ра дах, 

на прык лад До мам друж бы, які я не так даў но 

на ве да ла, аль бо му зея мі. З да па мо гай гэ та га 

мы не прос та ма ем пэў ны да ку мент, на мі наль на 

на кі ра ва ны на раз віц цё куль ту ры, а на спра ве 

па глыб ля ем да свед ча насць лю дзей аб Ін дыі. Мы 

так са ма вя дзём пе ра га во ры з біб лі я тэ ка мі, у тым 

лі ку ўні вер сі тэц кі мі, каб ства раць у іх ін дый скі 

ку ток, яко му мы маг лі б па да рыць кні гі і ві зу аль-

ныя ма тэ ры я лы, да ступ ныя кож на му ах вот на му. 

У куль тур най су пра цы я ха це ла б ад зна чыць не ка-

то рыя асаб лі выя рэ чы. Ужо ча ты ры га ды ў Мін ску 

пра хо дзіць Між на род ны дзень ёгі — ён ка рыс-

та ец ца вя лі кім пос пе хам, у ім удзель ні чае шмат 

лю дзей, усё больш і больш сту дый да лу ча юц ца 

да пра соў ван ня ёгі ў Бе ла ру сі. А па чы на ю чы з 

2 каст рыч ні ка мы на пра ця гу двух га доў бу дзем 

ад зна чаць 150-год дзе Ма хат мы Ган дзі. У пра гра-

ме, якую мы рых ту ем, за пла на ва на шмат куль-

тур ных ме ра пры ем стваў, якія бу дуць да ты чыц-

ца жыц ця, ча су, ра бот, ду мак Ган дзі. На ле та ў 

супрацоўніцтве з сеткай гатэляў, прадстаўленай 

у Беларусі і Індыі, мы пла ну ем ар га ні за ваць фес-

ты валь ін дый скай ежы. І апош няя ідэя, якая не як 

прый шла мне ў га ла ву, да ты чыц ца кі но. Я ўжо 

зра зу ме ла, што бе ла ру сы лю бяць ці, пры нам сі, 

лю бі лі ба лі вуд скія філь мы, якія ўжо доў гі час не 

па каз ва юц ца ў кі на тэ ат рах, я на ват не ве даю, у 

чым тут праб ле ма. Я па ду ма ла, мы мо жам ар га-

ні за ваць кі на клуб і, спа дзя ю ся, ужо з на ступ на га 

ме ся ца па каз ваць ба лі вуд скія кар ці ны спа чат ку 

для за про ша най аў ды то рыі, а паз ней са сва бод-

ным на вед ван нем.

— Дзе бу дуць пра хо дзіць кі на па ка зы і якія 

філь мы бу дуць вы бі рац ца для пра гля ду?

— У памяшканні па соль ства, якое мо жа ўмяс-

ціць 30—50 ча ла век. Паз ней, я ду маю, мы здо-

ле ем ар га ні за ваць фес ты валь на кшталт тыд ня 

ін дый ска га кі но, маг чы ма, у ад ным з мін скіх кі-

на тэ ат раў. Я, ка неш не, ха це ла б па каз ваць су-

час ныя кар ці ны, бо бе ла ру сы, ду маю, зна ё мыя 

з Ра джам Ка пу рам і філь ма мі 1970—1990 га доў. 

Варта прад ста віць но вы Ба лі вуд — ён кар ды-

наль на ад роз ні ва ец ца ад Ба лі ву да мі ну лых ча соў. 

Но вае кі но — я маю на ўва зе пра фе сій на зроб ле-

нае — больш не тыя філь мы з пес ня мі і тан ца мі, 

што мно гія ўяў ля юць, і не гіс то рыі пра тое, як 

хло пец су стрэў дзяў чы ну, дак лад ней, і пра гэ та 

так са ма, але ў ін шым — су час ным, між на род ным 

кан тэкс це, так што кож ны мо жа су па ста віць ся бе 

з сюжэтам і ге ро ем. Я не ка жу, што кі но Ра джа 

Ка пу ра — дрэн нае, але ха чу пад крэс ліць, што 

ін дый скае кі но вель мі змя ні ла ся, і ме на ві та гэ та 

нам ці ка ва ад люст ра ваць.

— Я ўпэў не на, у нас ёсць шмат лю дзей, 

якія са мі імк нуц ца да сле да ваць ін дый скую 

куль ту ру і пра ца ваць у гэ тым на прам ку. Ці 

пры хо дзяць да вас з улас ны мі іні цы я ты ва мі і 

ці пад трым лі ва е це вы та ко га ро ду ідэі?

— Так, пад трым лі ва ем. Я пра цую ў Мін ску пры-

клад на ча ты ры ме ся цы і за гэ ты час су стрэ ла ся 

з не каль кі мі людзь мі, ідэі якіх да ты чац ца ад но сін 

па між Бе ла рус сю і Ін ды яй. Не ка то рыя пі шуць кні-

гі пра ін дый скую фі ла со фію, гіс то рыю ці неш та 

ін шае, нех та пе ра кла дае кла січ ную ін дый скую лі-

та ра ту ру з сан скры ту на бе ла рус кую мо ву. Тут 

быў так са ма ча ла век, які пра жыў у Ін дыі не каль кі 

га доў: ён пры нёс мне свой кі на сцэ на рый — гіс то-

рыю ка хан ня па між бе ла рус кай дзяў чы най і сы нам 

ін дый ска га дып ла ма та. Мне бы ло вель мі за баў на 

яго чы таць. Усе яны пры хо дзяць з улас ны мі пра-

ек та мі, якія імк нуц ца раз ві ваць, і, ка неш не, мы 

ста ра ем ся ім да па ма гаць і пад трым лі ваць — бяс-

плат ны мі ві за мі аль бо кан так та мі з не аб ход ны мі 

ар га ні за цы я мі і людзь мі ў Ін дыі, што мо гуць да-

па маг чы. Да нас звяр та юц ца і цэ лыя ін сты ту цыі, 

на прык лад, ін тэр на цы я наль ны ПЭН-цэнтр, што 

мае ад дзя лен не ў Бе ла ру сі, ар га ні зуе пэў нае ме-

ра пры ем ства ў Ін дыі і так са ма па тра буе на ша га 

ўдзе лу. Гэ та як бы па ста ян ная эва лю цыя — вы 

ра зу ме е це, я не ма гу ска заць, што кож ны, хто 

пры хо дзіць да нас з ідэ яй, у вы ні ку мае ўсю не-

абходную пад трым ку, але мы з усіх сіл ста ра ем ся 

ўдзель ні чаць усё больш і больш.

— Я ха це ла б за пы тац ца пра ва шы кні гі. 

Ці ўплы вае дып ла ма тыч ны до свед на ва шу 

лі та ра ту ру?

— Гэ та скла да нае пы тан не. Я па ча ла пі саць у 

тры нац цаць га доў, ка лі бы ла яшчэ, мож на ска-

заць, дзі цем (на пі са ныя та ды ра маны я ні ко лі і 

ні дзе не пуб лі ка ва ла), так што пісь мен ніц тва ўжо 

вель мі доў гі час з'яў ля ец ца ма ім па ста ян ным кам-

паньё нам. Я пі шу ў жан ры ге ра іч на га фэн тэ зі, які 

ста но віц ца спо са бам збя гаць ад роз ных пра цоў-

ных скла да нас цяў. Мая лі та ра ту ра ад асоб ле ная 

ад рэ аль на га жыц ця, та кім чы нам дып ла ма тыч-

ная кар' е ра паў плы ва ла на жанр, у якім я пі шу. 

Апроч ін ша га, я зай ма ла шмат па стоў, жы ла ў 

вя лі кай коль кас ці кра ін і ўза е ма дзей ні ча ла з роз-

ны мі людзь мі — у вы ні ку, ка лі вы па чы та е це мае 

кні гі, зной дзе це ў іх ідэі, якія я са бра ла ў роз ных 

куль ту рах. Спо саб жыц ця, фі ла со фія, све та по-

гляд — усё гэ та ад люст роў ва ец ца праз ма іх пер-

са на жаў. Мае кні гі — быц цам уяў ны свет, але 

ўсё тут за па зы ча на з рэ аль на га жыц ця, якое мне 

да вя ло ся па ба чыць у роз ных кра і нах.

— Вы не ха це лі б прад ста віць свае кні гі бе-

ла рус ка му чы та чу?

— Я бы ла б вель мі шчас лі вая гэ та зра біць, 

але з той на го ды, што пер ша па чат ко ва яны на-

пі са ны на анг лій скай, іх трэ ба пе ра клас ці. Ка лі 

нех та хо ча гэ та зра біць, я бу ду ра да су пра цоў-

ніц тву. Маг чы ма на ват, я ма гу па чаць з ка рот-

кіх гіс то рый — імі па дзя ліц ца бы ло б пра сцей і 

хут чэй.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Сан гі та БА ХА ДУР: 

«ЁН ПРЫ НЁС МНЕ 
СВОЙ КІ НА СЦЭ НА РЫЙ — 

гіс то рыю ка хан ня па між бе ла рус кай дзяў чы най і сы нам ін дый ска га дып ла ма та»

Мо ваМо ва  

УСЁ НАЙ ЛЕП ШАЕ — 
ДЗЕ ЦЯМ

Ву чыць бе ла рус кі ал фа віт і гля дзець кі но на бе ла рус кай мо ве
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