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Кож на му — свой утуль ны ку ток
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ві таль Сін ке віч, які жы-
ве ў до ме-ін тэр на це, згад-
вае, як на яго ня даў ні дзень 
на ра джэн ня за ві та лі чле ны 
брац тва. «Пры еха лі дзяў-
ча ты, па да ры лі ка роб ку цу-
ке рак і но выя кра соў кі», — 
дзе ліц ца Ві таль. Уво гу ле ва-
лан цё ры брац тва ўжо амаль 
дзе ся ці год дзе на вед ва юць 
тых, хто жы ве ў Ня свіж скім 
до ме-ін тэр на це для са ста-
рэ лых і ін ва лі даў. Да па ма-
га юць яны не толь кі ў по бы-
та вым пла не, але і гу та раць, 
вы кон ва юць не вя лі кія, але 
важ ныя для лю дзей прось-
бы: пры вез ці пры сма кі, ма-
тэ ры я лы для твор час ці, а 
так са ма ла дзяць кан цэр ты, 
якія тут з за да валь нен нем 
гля дзяць.

Ва лан цё ры шмат што 
ро бяць за ўлас ныя срод кі і 
сва і мі сі ла мі. На прык лад, 
Ала Жу раў ская — ма ці тра-
іх улас ных дзя цей і два іх 
пры ём ных — пра ца ва ла 
за крой шчы цай, пе ра нес ла 
шэ раг скла да ных апе ра цый 
і ця пер са ма мае ін ва лід-
насць. Але гэ та не пе ра шка-
джае ёй ужо дзе ся ці год дзе 
ах вя ра ваць воль ным ча сам 
і сі ла мі дзе ля та го, каб да-
па маг чы ін шым. Уво гу ле, 
брац тва Пра аб ра жэн ня са-

мае буй ное ў епар хіі і ад но 
з са мых ак тыў ных: што год 
тут пра вод зяц ца лет нія, во-
сень скія і зі мо выя злё ты-
ла ге ры, ме ра пры ем ствы, 
звя за ныя з вы ха ван нем, рэ-
абі лі та цы яй, азда раў лен нем 
і ар га ні за цы яй воль на га ча су 
мо ла дзі і ін ва лі даў.

«У до ме-ін тэр на це доб-
рыя ўмо вы, — ка жа ай цец 
Алег Аб ра мо віч. — У жыц цё-
ва важ ных сфе рах лю дзі па-
трэ бы, як пра ві ла, не ма юць. 

А ме на ві та ў та кіх дроб ных 
прось бах, як па клас ці гро шы 
на тэ ле фон ці пры вез ці сло-
ік лю бі ма га ва рэн ня, у тым, 
што на шы ва лан цё ры ўжо не 
пер шы год сю ды пры яз джа-
юць, сяб ру юць з ты мі, хто тут 
жы ве, і вы кры ва ец ца сэнс 
на шай ра бо ты. Мы цес на 
су пра цоў ні ча ем з уста но вай, 
та му ў снеж ні мі ну ла га го да 
пад пі са лі да га вор аб уза ем-
ным су пра цоў ніц тве па між 
Пра аб ра жэн скім брац твам 

і Ня свіж скім до мам-ін тэр-
на там. А ка лісь ці ў гу тар-
цы з ды рэк та рам з'я ві ла ся 
ідэя ства рыць ма ла дзёж ны 
цэнтр, якую з ця гам ча су мы 
і ажыц ця ві лі».

Ге надзь Ма ляр, які 
28 га доў з'яў ля ец ца ды рэк-
та рам до ма-ін тэр на та, вя дзе 
нас па све жа ад ра ман та ва-
най пры бу до ве, раз лі ча най 
на 27 лож ка-мес цаў. Па коі 
на два ча ла ве кі ў асноў ным 
раз ме шча ны ў бло ках, на 
кож ны — асоб ныя душ і пры-
бі раль ня. Пры го жыя шпа-
ле ры, пры ем ная па ко ле ры 
пліт ка, но выя лож кі, су час-
нае аб ста ля ван не — не ў 
кож най ква тэ ры су стрэ неш 
та кі ра монт. Тут жа — асоб-
ная кух ня, на якой мож на як 
хар ча вац ца са ма стой на, так 
і ес ці пры га та ва ную су пра-
цоў ні ка мі ежу. А для тых, хто 
вы ра шыць на ве даць бліз кіх, 
што жы вуць у до ме-ін тэр на-
це, ёсць асоб ны па кой з усі-
мі вы го да мі, каб за стац ца 
на ноч ці больш. Пры тым 
для та го каб ма ла дыя лю-
дзі змаг лі ба віць час ра зам, 
зра бі лі асоб нае па мяш кан-
не для гу та рак і ча я ван ня, 
кам п'ю тар ны клас, ка бі нет 
ЛФК.

«Для нас гэ та ад дзя лен-
не — са праўд ная ра дасць, — 
дзе ляц ца сва і мі ўра жан ня мі 

Кан стан цін і Але на, якія жы-
вуць у до ме-ін тэр на це. — 
Мы вель мі ра ды, што хут ка 
пе ра е дзем у но вы дом, дзе 
бу дзем жыць ра зам са сва-
і мі сяб ра мі і спа дзя ём ся су-
стрэць но вых».

Да гэ та га мо ман ту ма ла-
дыя ін ва лі ды бы лі раз мер ка-
ва ны па ін шых ад дзя лен нях 
ін тэр на та і пра жы ва лі ра зам 
з са ста рэ лы мі. Ця пер для ма-
ла дых, якіх тут ка ля дзе ся ці, 

бу дзе асоб нае па мяш кан не. 
«Кож на му — свой ку ток. Як 
до ма», — ка жа Ге надзь Ма-
ляр.

Гро шы на ства рэн не ад-
дзя лен ня збі ра лі ўсёй гра-
ма дой: да па мо га па сту пі ла з 
бюд жэ ту Мі набл вы кан ка ма 
і прад пры ем стваў ра ё на, а 
так са ма ад брац тва Пра аб-
ра жэн ня.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

Ва ўра чыс тым ад крыц ці ад дзя лен ня ўзя лі ўдзел стар шы ня 
Ня свіж ска га рай вы кан ка ма Іван КРУП КО, ды рэк тар до ма-

ін тэр на та Ге надзь МА ЛЯР і на ста я цель пра ва слаў най Свя та-Тро іц кай 
царк вы аг. Са лта наў шчы на Алег АБ РА МО ВІЧ (зле ва на пра ва).

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Адзін з гас цей фо ру му, ды рэк-
тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея на род най ар хі тэк ту ры і 
по бы ту Эду ард БАГ ДА НО ВІЧ, 
ад зна чыў: «У на ро дзе ка жуць — 
ча ла ве ка су стра ка юць па адзен ні. 
Што ж та кое бе ла рус кі кас цюм? 
На ша адзен не — гэ та ду ша на-
род ная, на шы тра ды цыі і на ша 
Баць каў шчы на. Та му па куль мы 
бу дзем пом ніць свой тра ды цый-
ны кас цюм, вы ву чаць і пе ра да-
ваць ма ла до му па ка лен ню, бу дзе 
жыць і квіт нець на ша цу доў ная 
кра і на».

— Фо рум пра во дзіц ца ў Му зеі 
ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту-

ры Цэнт ра да сле да ван няў бе-

ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та-

ра ту ры, — пад крэс ліў док тар 

гіс та рыч ных на вук, док тар ар-

хі тэк ту ры, пра фе сар, ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі Аляк сандр ЛА-

КОТ КА на ўра чыс тым ад крыц ці 

між на род на га кан грэ са. — Тут 

за хоў ва юц ца не толь кі най буй-
ней шыя ў на шай кра і не ка лек цыі 
тра ды цый на га кас цю ма і на род-
ных тка нін, іка на пі су, скульп ту ры, 
пом ні каў дэ ка ра тыў на-пры клад-
но га мас тац тва і эт на гра фіі, але 
і пра вод зяц ца знач ныя па сва іх 
вы ні ках да сле да ван ні, на кі ра ва-
ныя на за ха ван не і вы ка ры стан не 
ў су час ным жыц ці кра і ны шмат ве-
ка вых тра ды цый ма тэ ры яль най 

куль ту ры, зда быт каў на род на га 
і пра фе сій на га мас тац тва. Наш 
фо рум дае вы дат ную маг чы масць 
аб мер ка ваць важ ныя пы тан ні 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны, 
за ся ро дзіць ува гу на шы ро кім 
ко ле пы тан няў, акрэс ле ных на-
цы я наль ным гіс та рыч ным кас цю-
мам, яго су час ным бы та ван нем. 
Бе раж лі ва і ўваж лі ва вы ву ча ю чы 
мі ну лае, звяр та ю чы ся да на род-
на га во пы ту на шых прод каў, мы 
змо жам лепш ра зу мець улас нае 
і бу ду чае на шай квіт не ю чай ра-
дзі мы.

На пле нар ным па ся джэн ні 
вы сту па лі не толь кі ай чын ныя 

спе цы я ліс ты, як, 
на прык лад, стар-
шы на ву ко вы 
су пра цоў нік ад-
дзе ла ста ра жыт-
н а  б е  л а  р у с  к а й 
куль ту ры Ма рыя 
Він ні ка ва, але і 
за меж ныя гос ці. 
Так, Аляк сандр 
Но вік з Му зея 
ант ра па ло гі і  і 
эт на гра фіі Ра-
сій скай ака дэ міі 
на вук рас казаў, 

што ў іх фон дах за хоў ва ец ца ба-
га тая ка лек цыя бе ла ру сіс ты кі. 

У сі лу не ка то рых гіс та рыч ных аб-

ста він (рэ прэ сій на ву коў цаў) яна 

так і не бы ла апі са на на леж ным 

чы нам. Та му Но вік звяр нуў ся да 

бе ла рус кіх спе цы я ліс таў з прось-

бай да па маг чы апі саць і сіс тэ ма-

ты за ваць ка лек цыі бе ла рус кіх 

прад ме таў у ра сій скім му зеі. Рэ-

эт Пій ры з Эс то ніі па дзя лі ла ся 

во пы там ства рэн ня су час най экс-

па зі цыі на род ных кас цю маў. Яна 

рас ка за ла, што ў 2016 го дзе ў 

іх ад крыў ся но вы На цы я наль ны 

му зей. І важ нае мес ца ў ім за ня лі 
тра ды цый ныя эс тон скія кас цю-
мы. Для ка лек цый ад мыс ло ва 
вы раб ля лі ся ма не ке ны — яны 
ства ра лі ся па мер ках, зня тых з 
адзен ня. Для ства рэн ня ды на-

міч ных ма не ке наў спе цы яль на 
па зі ра ва лі доб ра ах вот ні кі, якія 

ма юць ад па вед ны па мер.

— Мы су стрэ лі ся, каб па зна-

ё міць усіх з куль тур ны мі да сяг-

нен ня мі на шай кра і ны. Гэ ты 

кан грэс — уні каль ны пра ект, — 

рэ зю ма ваў ака дэ мік-сак ра тар 

Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных на-

вук НАН Бе ла ру сі, док тар гіс та-

рыч ных на вук, пра фе сар Аляк-

сандр КА ВА ЛЕ НЯ. — Без умоў на, 

па шы рэн не кан так таў у сфе ры 

ахо вы і вы ка ры стан ня куль тур-

най спад чы ны бу дзе са дзей ні чаць 

вы ву чэн ню су свет на га во пы ту і 

най ноў шых да сяг нен няў у гэ тай 

га лі не. На між на род ным на ву ко-
вым фо ру ме не толь кі ад бы лі ся 
на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе рэн-
цыі, але і пра ца ва лі вы ста вы. Тут 
мож на бы ло па зна ё міц ца з вы ста-
вай тра ды цый на га бе ла рус ка га 
кас цю ма — з му зей на га збо ру 

ад дзе ла ста ра жыт на бе ла рус кай 
куль ту ры — і вы ста вай га лаў ных 

убо раў, якая з'яў ля ец ца су мес ным 

пра ек там ад дзе ла ста ра жыт на бе-

ла рус кай куль ту ры і му зея на род-

най ар хі тэк ту ры і по бы ту.

У Цэнт ры да сле да ван няў бе ла-

рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту-

ры НАН Бе ла ру сі мож на ўба чыць 

не каль кі вы стаў — тра ды цый на га 

бе ла рус ка га кас цю ма, а так са ма 

га лаў ных убо раў. Спе цы яль на 

для гас цей кан грэ са рэс пуб лі-

кан скае на ву ко ва-вы твор чае 

прад пры ем ства бе ла рус кіх на-

род ных ра мёст ваў «Скарб ні ца» 

пра дэ ман стра ва ла су час ную ка-

лек цыю тра ды цый на га кас цю ма, 

вы ка на ную на пад ста ве на ву ко-
вых рэ кан струк цый яго стра ча-
ных ці ма ла вя до мых ла каль ных 
ва ры ян таў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by
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«На ша адзен не — «На ша адзен не — 
ду ша на род ная»ду ша на род ная» СПА ЛУ ЧЫЦЬ СПА ЛУ ЧЫЦЬ 

НА ДЗЁН НАЕ НА ДЗЁН НАЕ 
З ВЕЧ НЫМЗ ВЕЧ НЫМ

У Мін скай ду хоў най се мі на рыі 
ад бы ла ся між на род ная кан фе рэн цыя

У ду хоў най ста лі цы Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы — Жы ро ві-
цах, — ад бы ла ся між на род ная на-
ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 
«Дзяр жа ва, гра мад ства, Царк ва ў 
гіс то рыі Бе ла ру сі». Яе ар га ні за-
та ры — На цы я наль ная ака дэ мія 
на вук, БПЦ, Мін скія ду хоў ныя 
ака дэ мія і се мі на рыя — пры свя-
ці лі па дзею 500-год дзю вы дан ня 
Фран цыс кам Ска ры нам дру ка ва-
най Біб ліі і 300-год дзю з дня на ра-
джэн ня свя ці це ля Ге ор гія Ка ніс ка-
га, ар хі епіс ка па Ма гі лёў ска га.

Пад час ад крыц ця кан фе рэн цыі Міт-
ра па літ Мін скі і За слаў скі ПА ВЕЛ, 
Па тры яр шы эк зарх усяе Бе ла ру сі, 
кан ды дат ба га слоўя, звяр нуў ува гу 
на ад но сі ны па між Царк вой і дзяр жа-
вай. Па яго сло вах, за раз шмат ка жуць 
пра шчыль нае спа лу чэн не па між імі, але 
яно, па сут нас ці, не маг чы мае. Бо ў ча ла-
ве ка, які ад но сіць ся бе да Царк вы, за да-
ча — пад рых та вац ца да веч на га жыц ця, 
імк нуц ца да вы ра та ван ня. А дзяр жа ва 
скі ра ва на на за бес пя чэн не даб ра бы ту 
гра ма дзян у жыц ці зям ным. Та му тут 
мож на ка заць толь кі пра су мес ную ра-
бо ту ў пэў ных кі рун ках, і кан фе рэн цыя, 
што ад бы ла ся, — та му прык лад.

Ула дзі мір ГУ СА КОЎ, стар шы ня 
Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, док тар 
эка на міч ных на вук, ака дэ мік, ад зна-
чыў, што раз віц цё дру ка ва най кні гі і 
куль ту ры на Бе ла ру сі не па срэд на звя-
за на з дзей нас цю хрыс ці ян скіх вер ні каў, 
якія ста ноў ча ўплы ва лі на гэ тую сфе ру. 
На су час ным эта пе Царк ва з'яў ля ец ца 
ін сты ту там, які на гад вае гра мад ству 
пра ма раль ныя каш тоў нас ці і тым са-
мым вы кон вае важ ную функ цыю.

Пад час між на род най кан фе рэн цыі 
ад бы лі ся прэ зен та цыі гіс та рыч ных 
вы дан няў, а так са ма круг лыя ста лы, 
пры све ча ныя Фран цыс ку Ска ры ну і 
Ге ор гію Ка ніс ка му.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by


