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На ўра чыс тым ад крыц ці вы-

стаў кі ды рэк тар На цы я наль-

най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Ра ман 

МА ТУЛЬ СКІ пад агуль ніў, што 

ка ля 200 уні каль ных ру ка піс ных 

і ста ра дру ка ва ных ра ры тэ таў 

кніж най куль ту ры, якія ад люст-

роў ва юць гіс то рыю ства рэн ня, 

рас паў сюдж ван ня і за ха ван ня 

Біб ліі, на вед валь ні кі экс па зі цыі 

змо гуць уба чыць да 21 каст рыч-

ні ка. «На гэ тай вы стаў цы нам 

ха це ла ся прад ста віць Біб лію як 

кні гу агуль на ча ла ве чых каш-

тоў нас цяў, важ ных для на ро даў 

уся го све ту. Не за леж на ад пры-

на леж нас ці да кан фе сій, ад та го, 

на якой мо ве га во рым, мы ўсе 

аб' яд на ны каш тоў нас ця мі, якія 

ша ну юц ца праз ста год дзі,» — 

рэ зю ма ваў ды рэк тар.

— Гэ та вы стаў ка, на якой мы 

ўпер шы ню ма ем уні каль ную маг-

чы масць уба чыць са праўд ныя 

ста ра жыт ныя тэкс ты ве лі зар най 

ду хоў най і гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас ці, — звяр нуў ува гу 

пры сут ных на мес нік мі ніст ра 

куль ту ры Бе ла ру сі Аляк сандр 

ЯЦ КО. — Гэ та кніж ныя пом ні кі, 

якія вы зна чы лі для за ход няй цы-

ві лі за цыі не толь кі ду хоў ны, але 

і эка на міч ны, па лі тыч ны і са цы-

яль ны кі рун кі раз віц ця.

Адзін з га лоў ных прад стаў-

ні коў «Гру пы да сле да ван ня ру-

ка пі саў» ар хе о лаг Скот КЭ РАЛ 

рас ка заў, што не чым па доб ныя 

вы стаў кі яны імк нуц ца прад ста-

віць і ў ін шых кра і нах. Ад нак гэ та 

экс па зі цыя асаб лі вая:

— Ра біць та кую вы стаў ку — 

як за хо дзіць у но вы ру чай...

Га лоў ная тэ ма экс па зі цыі бя рэ 

па ча так з вы стаў кі ў Ва ты ка не, а 

вяс ной 2017 го да мы па ча лі но-

вую фа зу ў Ган кон гу. Ме на ві та 

та ды да да лі экс па на ты з Кі тая, 

каб яны ста лі част кай ка лек цыі, 

і гэ та ства ры ла но вы кі ру нак. Ця-

пер да экс па на таў з на цы я наль-

ных біб лі я тэк, з мі ніс тэр стваў 

куль ту ры — фак тыч на, лю дзі 

прад стаў ля юць улас ныя ра ры-

тэ ты — мы да да ём свае збо ры. 

У вы ні ку атрым лі ва ец ца та кая 

кам бі на цыя, якую ра ней ні дзе 

ў ін шых мес цах па ба чыць бы ло 

не маг чы ма. Пас ля Бе ла ру сі мы 

ад кры ва ем вы стаў ку на куль-

тур ным фо ру ме ў Санкт-Пе цяр-

бур гу, за тым у Маск ве, у ін шых 

га ра дах Ра сіі. А пас ля за ві та ем 

у Па пуа — Но вую Гві нею. Ка лі ж 

вяр нуц ца да мін скай экс па зі-

 цыі, то яна ад мет ная тым, што 

не ка то рыя з гэ тых прад ме таў у 

прын цы пе ні хто ні ко лі ў жыц ці 

не ба чыў (акра мя іх ула даль ні-

каў). Ме на ві та та кая кам бі на цыя 

экс па на таў так са ма з'яў ля ец ца 

ўні каль най.

Кож ны дзень на вы стаў цы 

бу дуць пра ца ваць ва лан цё ры, 

якія да па мо гуць са ры ен та вац ца 

ў ба гац ці экс па зі цыі. Да та го ж 

кож ны дзень пла нуе пры сут ні-

чаць і ка ман да на ча ле са Ско-

там Кэ ра лам — каб з пер шых 

вус наў рас па вес ці пра ці ка выя 

экс па на ты.

Да рэ чы, спе цы яль на да вы-

стаў кі рас пра ца ва ны гід з ма-

 люн ка мі і апі сан ня мі, які лёгка 

ад шу каць па элект рон ным ад-

ра се httр://www.krоkаm.соm/

bеlаrus-bіblе. Яго мож на як 

спам па ваць са бе на тэ ле фон, 

так і на ўпрост азна ё міц ца з вы-

стаў кай праз кам п'ю тар, се дзя-

чы до ма.

Кі раў нік рас пра цоў кі , 

кан ды дат тэх ніч ных на вук, за-

гад чык ла ба ра то рыі рас па зна-

ван ня і сін тэ зу маў лен ня Аб'-

яд на на га ін сты ту та праб лем 

ін фар ма ты кі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Юрась 

ГЕ ЦЭ ВІЧ па тлу ма чыў:

— Мы бы лі пад рых та ва ныя 

да та го, каб ра біць для за кры-

тых па мяш кан няў аў ды я гі ды, 

якія мо гуць уста наў лі вац ца ў 

ма біль ны тэ ле фон. За меж ныя 

ка ле гі за ці ка ві лі ся рас пра цоў-

кай з той пры чы ны, што гэ та 

над звы чай да ра гая вы стаў ка, 

вель мі каш тоў ныя прад стаў-

ле ны на ёй экс па на ты — і яны 

бу дуць зна хо дзіц ца ў нас уся го 

адзін ме сяц. А пас ля іх пе ра-

вя зуць — та му і за ха це лі зра-

біць аў ды я гід, які мож на бу дзе 

па слу хаць і паз ней. Та кім чы-

нам, муль ты ме дый нае пры ста-

са ван не да зва ляе зра біць эк-

скур сію, якую кож ны ча ла век 

змо жа па слу хаць, і да ве дац ца 

пра вы стаў ку больш, на ват ка лі 

яна скон чыц ца. Клі ент змо жа 

не толь кі па слу хаць аў дыя-, але 

і па гля дзець фо та здым кі. Мы 

ства ры лі пра гра му на бе ла рус-

кай мо ве, але не ўза ба ве бу дзе 

да ступ на так са ма яе рус ка моў-

ная і анг ла моў ная вер сіі.

Вар та да даць, што на вы-

стаў цы пра ду гле джа на шмат 

роз ных за баў і для са мых ма-

лень кіх на вед валь ні каў. Ад мет-

на, што пры ве зе на дак лад ная 

ко пія дру кар ска га стан ка Гу тэн-

бер га, і ім мож на па ка рыс тац-

ца. Ся род за баў для дзе так — і 

са док, і шко ла. Ёсць рэ чы, да 

якіх ма лыя мо гуць да кра нац ца. 

Ар га ні за та ры ча ка юць і вель мі 

ха це лі б, каб вы стаў ку на ве да лі 

не толь кі да рос лыя, але і ты ся-

чы дзя цей, бо там ім бу дзе чым 

за няц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

Ка ме ды яй «Не сцер ка» па п'е се Ві та ля Воль ска га 
тра ды цый на рас па чаў ся но вы тэ ат раль ны се зон 
(93-і па лі ку) у На цы я наль ным ака дэ міч ным дра-
ма тыч ным тэ ат ры імя Яку ба Ко ла са. Ці ка ва, што 
гэ ты спек такль упер шы ню быў па ка за ны ві цеб скім 
тэ ат рам у маі 1941 го да. «Не сцер ка» — ві зі тоў ка 
ко ла саў цаў.

А ў дзень на ра джэн ня тэ ат ра, 21 ліс та па да, бу дзе прэ-
зен та ва ная но вая вер сія спек так ля «Сы мон-му зы ка». Упер-

шы ню яго па ста ві лі ка ля са ра ка га доў та му.

Як ад зна чыў мас тац кі кі раў нік тэ ат ра Мі хась КРАС-

НА БА ЕЎ, гэ та бу дзе спро ба па-су час на му «пра чы таць, 

асэн са ваць» ад най мен ную паэ му Яку ба Ко ла са.

Твор чых пла наў у ка лек ты ву ба га та. У лі ку прэм' ер у не-

да лё кай бу ду чы ні — тра гі ка ме дыя «Гу тар кі з Сак ра там» па-

вод ле п'е сы Эд вар да Ра дзін ска га. Га лоў ную ро лю да ве ры лі 

вы ка наць ад на му з най ста рэй шых ар тыс таў на пост са вец кай 

пра сто ры — 84-га до ва му на род на му ар тыс ту БССР Та дэ ву шу 

Кокш ты су. Ён у тэ ат ры імя Яку ба Ко ла са з 1958 го да, сё ле та 

ў ар тыс та зна ка вы твор чы юбі лей.

Ко ла саў цы так са ма пла ну юць прэм' е ру ка ме дыі «Ба бін 

бунт», па вод ле шо ла хаў скіх апа вя дан няў...

Дзі ця чы рэ пер ту ар сё ле та да поў ніць спек такль «Пэ пі-

Доў гая пан чо ха».

У но вым се зо не ў тэ ат ры спра бу юць вы ра шыць і кад-

ра вую праб ле му.

— Мы ў по шу ку та ле на ві тых, па-доб ра му апан та ных ма-

ла дых лю дзей, якія ха це лі б не толь кі слу жыць у тэ ат ры, але 

і ме на ві та ў пра він цы яль ным Ві цеб ску. У аб лас ным цэнт ры 

ня ма кі на сту дыі, ін шых маг чы мас цяў да дат ко ва рэа лі за ваць 

ся бе ў твор чым пы тан ні, ды і пад за ра біць... Пра цу ем над 

кад ра вай праб ле май, — эма цы я наль на пры знаў ся ка рэс-

пан дэн ту «Звяз ды» мас тац кі кі раў нік.

Па вод ле слоў ды рэк та ра тэ ат ра Аляк санд ра СТА РЫХ, 

цэ ны на бі ле ты дэ ма кра тыч ныя: на спек такль для дзяцей — 

уся го 4,5 руб ля, на прэм' ер ны для да рос лых — 8,5-9 руб лёў, 

а на тыя, якія ўжо па каз ва лі, — да 8 руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



АД СКРУТ КАЎ 
МЁРТ ВА ГА МО РА...

На сцэ неНа сцэ не   НА ІМЯ НІ НЫ — «СЫ МОН-МУ ЗЫ КА»

Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі 

Та дэ вуш КАН ДРУ СЕ ВІЧ:

— Вы стаў ка пе ра но сіць на вед валь-

ні каў у тую эпо ху, ка лі кні га дру ка ван не 

і дру ка ва ныя тво ры толь кі за ра джа лі-

ся. Так са ма тут мож на па ба чыць пе-

ра кла ды Но ва га і Ста ро га За па ве таў 

на су час ную бе ла рус кую мо ву... На-

цы я наль ная бе ла рус кая біб лей ская 

шко ла ўні каль ная тым, што ўклю чае 

як ус ход нюю, так і за ход нюю тра ды цыі 

пе ра кла даў Свя то га Пі сан ня. Ад крыц цё 

ў Мін ску між на род най вы стаў кі «Бе ла-

русь і Біб лія» цал кам ла гіч нае — гэ та 

азна чае, што ўклад кра і ны ў па пу ля ры-

за цыю Біб ліі і пе ра кла ды Свя то га Пі-

сан ня вы со ка ацэ не ны. 200 уні каль ных 

экс па на таў, вы стаў ка пом ні каў глы бін-

най кніж най куль ту ры яск ра ва ад люст-

роў ва юць гіс то рыю з'яў лен ня, рас паў-

сюдж ван ня і за ха ван ня Бо жа га Сло ва. 

Біб лія, якая з'яў ля ец ца жы вым го ла сам 

Бо га да ча ла ве ка, гэ та тое пісь мо, якое 

Бог на пі саў да кож на га, пісь мо заў сё ды 

ак ту аль нае.

Про та і е рэй Сер гій ГАР ДУН:

— Пра тое, што нам усім трэ ба на-

гад ваць пра Біб лію і пра важ насць яе, 

царк ва па мя тае. Але каб шы рэй нес ці 

ў гра мад ства ідэю па трэб нас ці Сло ва 

Бо жа га, вель мі ка рыс най з'яў ля ец ца 

гэ та вы стаў ка. Гас подзь па ста віць на 

вы шы ню тых, хто ста ра ец ца жыць па-

вод ле гэ та га Сло ва. На вы стаў цы мы 

ба чым і Ту раў скае Еван гел ле, пер шую 

бе ла рус кую ру ка піс ную кні гу, і Слуц кае 

Еван гел ле, і ін шыя сла ву тыя пом ні кі. І 

ка лі мы іх раз гор нем, то зра зу ме ем, з 

якой лю боўю ста ра жыт ныя пе ра піс чы кі 

вы во дзі лі кож ную лі та ру, пад бі ра лі за-

стаў кі, укла да ю чы ўсю сваю пя шчо ту і 

за мі ла ван не да Сло ва Бо жа га. Вель-

мі пры ем на ба чыць і пе ра вы да дзе ную 

спад чы ну Фран цыс ка Ска ры ны — та кім 

чы нам яна так са ма зра бі ла ся блі жэй-

шай да нас.

Па стар царк вы «Ян Прад вес нік» 

Ан то ній БО КУН:

— Важ насць вы стаў кі ў тым, што 

прад стаў ле ны як ар тэ фак ты, якія па-

каз ва юць гіс то рыю на пі сан ня і пе ра да -

чы Біб ліі фак тыч на ад ча соў Ма і сея 

і Аў ра а ма і аж да ча соў апост ала Паў ла 

і да лей. Ад скрут каў Мёрт ва га мо ра да 

Гу тэн бер га, Ска ры ны і аж да сён няш-

ніх дзён. Атрым лі ва ец ца та кая поў ная 

кар ці на жыц ця Біб ліі на пра ця гу больш 

як ча ты рох ты сяч га доў. Гэ та тая кні га, 

якая сфар мі ра ва ла су час ную куль ту ру. 

Без яе ве дан ня і ра зу мен ня не маг чы ма 

ўя віць гра мад ства. Ка лі ж ка заць пра 

су час ны свет, то Біб лія — быц цам іко на 

ў ку це. Мно гія пра яе ве да юць, хтось ці 

на ват звяр таў ува гу. Але ў не ка то рых 

ас пек тах яна быц цам вы кі ну тая за ме-

жы ін тэ ле кту аль на га жыц ця. Та му мэ та 

вы стаў кі — звяр нуць ува гу на ват тых 

лю дзей, якія ма юць, ве да юць Біб лію, 

каб яны па гля дзе лі на яе ін шы мі ва чы-

ма і змаг лі сцер ці пыл з вок лад кі, раз-

гар нуць і па чы таць яе ста рон кі...

Лек цыя «Біб лія і на ву ка» Но бе леў ска га лаў рэ а та Ке нэ та 

Брок ма на ад бу дзец ца ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі 

23 ве рас ня ў 15:00.

— Ке нэт Брок ман атры маў Но бе леў скую прэ мію све ту ў скла дзе 

Ма га тэ, ён зай ма ец ца ядзер най фі зі кай і з'яў ля ец ца спе цы я ліс там 

у пы тан нях ядзер най бяс пе кі. — ка мен туе кан ды дат гіс та рыч-

ных на вук Анд русь УНУ ЧАК. — Лек цыя бу дзе ка рыс най, каб 

зра зу мець, што ня ма ні я кай су пя рэч нас ці па між ве рай і на ву кай, 

а, на ад ва рот, гэ та ўза е ма да паў няль ныя рэ чы. Ке нэт Брок ман 

так са ма рас па вя дзе пра раз віц цё су час ных тэх на ло гій, пра тое, у 

якім кі рун ку ру ха ец ца наш свет і ча му важ на ча ла ве ку ў атам ны 

век аба пі рац ца на каш тоў нас ці. На ту раль на, усё гэ та на ву ко вец 

прад ста віць праз аса біс ты до свед.

Брон за вая га ла ва ка ня (Лу сі ян Бус та ман тэ, ХХ ст.).

Па пі рус Бад ме ра, Па слан ні апост ала Пят ра, ІІІ ст. (фак сі міль нае вы дан не).


