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Ва ўсім све це пра цяг ва ец ца ба раць ба з 

ка ра на ві ру сам — дзя сят кі дзяр жаў за-

кры лі свае гра ні цы і мі ні мі за ва лі ўнут-

ра ныя пе ра мя шчэн ні, а гра ма дзян, уста-

но вы і прад пры ем ствы ад пра ві лі на ка-

ран цін. Гэ тыя ме ры за кра ну лі і мно гіх 

бе ла ру саў, якія ця пер жы вуць і пра цу юць 

у ін шых кра і нах. Пра тое, як вы тры маць 

са ма іза ля цыю да лё ка ад ра дзі мы, якім 

чы нам ар тыс ты і слу ха чы пад трым лі ва-

юць ад но ад на го ан лайн і пад якую ме-

ло дыю лепш за ўсё мыць ру кі, «Звяз да» 

рас пы та ла бе ла рус кую спя вач ку, лаў рэ а-

т ку між на род ных му зыч ных кон кур саў 

Ма ры ну ВА СІ ЛЕЎ СКУЮ, якая ўжо ме сяц 

зна хо дзіц ца на ка ран ці не ў Із ра і лі.

— Я пры еха ла сю ды ле тась на гаст ро лі, і 

яны ака за лі ся даў жэй шыя, чым пла на ва ла, — 

рас каз вае спя вач ка. — На огул мі ну лы год стаў 

вель мі плён ным — шмат зна ём стваў з му зы-

кан та мі, кам па зі та ра мі, твор чай ін тэ лі ген цы яй. 

Жы ву ў Тэль-Аві ве, вы сту паю з кан цэр та мі ў 

роз ных га ра дах, су пра цоў ні чаю з ар кест ра мі, 

джаз-бэн да мі, з ту тэй шы мі кам па зі та ра мі за пі-

са лі шмат пе сень, зра бі лі роз ныя тэ ма тыч ныя 

пра гра мы. Тут мно га рус ка моў най пуб лі кі, міг-

ран таў, але ці ка ва вы сту паць і пе рад іў ры та-

моў ны мі слу ха ча мі, бо ў ма ім рэ пер ту а ры ёсць 

су свет ныя хі ты на роз ных мо вах: анг лій скай, 

фран цуз скай, італь ян скай, іс пан скай — гэ ты 

фар мат заўсё ды за па тра ба ва ны. Я су мя шча-

ла пра фе сіі спя вач кі і вя ду чай ме ра пры ем-

стваў — сё ле та вя ла кан цэрт «Рус кай дыс ка-

тэ кі», дзе вы сту па лі вя до мыя ра сій скія гур ты: 

«Са ма цве ты», «Лі цэй», «Дэ ма». Па бы ва ла ў 

гас цях на ра дыё «Рэ ка», дзе ад бы лі ся прэм'-

е ры ма іх пе сень із ра іль скіх аў та раў, пры чым, 

што ці ка ва, вя ду чы быў вель мі доб ра зна ё мы 

з На цы я наль ным ар кест рам імя І. Жы но ві ча, 

у якім я пра ца ва ла 15 га доў. Акра мя та го, я 

вы кла даю ва кал і фар тэ пі я на для дзя цей, ма ім 

вуч ням ад 3 га доў і больш, ця пер за ня ткі з імі 

пра цяг ва ем ан лайн.

9 са ка ві ка ў Ма ры ны ад быў ся, як ка жуць 

пры мхлі выя ар тыс ты, «край ні» кан цэрт, пры-

све ча ны Між на род на му жа но ча му дню. А з 

15 са ка ві ка ўжо ўсе куль тур ныя, спар тыў ныя, 

ві до вішч ныя, на огул, лю быя ма са выя ме ра-

пры ем ствы ў кра і не бы лі ад ме не ныя. За чы ні-

лі ся тэ ат ры, му зеі, ганд лё выя цэнт ры, шко лы 

і дзі ця чыя сад кі, афі цый ныя ўста но вы.

КА РАН ЦІН І ШТРА ФЫ
— На мой погляд, усё ад бы ва ла ся імк лі ва: 

пас ля фут боль на га мат ча ста ла вя до ма, што 

адзін ча ла век хво ры на ка ра на ві рус, і тут жа 

ўсе, хто быў на тым мат чы, сыш лі ў двух тыд нё-

вы ка ран цін — да рэ чы, тут вель мі стро га со чаць 

і пра вя ра юць, каб ча ла век зна хо дзіў ся до ма, а 

па ру шаль ні каў ка ра юць вя ліз ным штра фам. 

(Па мер штра фу скла дае, па вод ле «РІА На ві-

ны», ад 500 да 5 ты сяч шэ ке ляў, у эк ві ва лен це 

гэ та 140—1400 до ла раў ЗША. — «Зв».)

На сён ня, на прык лад, з до му мож на вый-

сці на ад лег ласць мак сі мум 100 мет раў, каб 

пра гу ляц ца, на ве даць кра му ці ап тэ ку, пры 

гэ тым не аб ход на вы трым лі ваць са цы яль ную 

дыс тан цыю ў 1,5-2 мет ры па між людзь мі. Ад 

12 кра са ві ка аба вяз ко ва трэ ба на сіць мас ку 

(вы клю чэн ні толь кі для не каль кіх ка тэ го рый 

гра ма дзян, у тым лі ку дзя цей да 6 га доў).

З 8 да 15 кра са ві ка ў Із ра і лі ад зна ча лі Пе-

сах, і ў пер шы і апош ні дні свя та ўрад аб вяс ціў 

та таль ны ка ран цін — нель га бы ло на огул па кі-

даць дом з трох га дзін дня да на ступ най ра ні-

цы. Ча му та кія жорст кія ме ры? Бо із ра іль ця не 

тра ды цый на свят ку юць Пе сах, хо дзя чы ў гос ці 

ад но да ад на го і гу ля ю чы па ву лі цы, і мно гіх не 

спы ні лі б паў ме ры. Так што су стра ка лі свя та 

пе рад кам п'ю та рам — па кан фе рэнц-су вя зі, 

він ша ва лі сяб роў і сва я коў праз ма ні тор.

СТА СУН КІ НА АД ЛЕГ ЛАС ЦІ
— Без умоў на, ра ту юць са цы яль ныя сет кі. 

Без іх на огул не ве даю, што бы ло б, а так з 

сяб ра мі і род ны мі мож на пад трым лі ваць кан-

такт ан лайн, дый з пуб лі кай так са ма. На па-

чат ку ка ран ці на бы лі, да рэ чы, транс ля цыі і з 

уста ноў куль ту ры — ка лі на сцэ не вы сту па юць 

адзін-два ча ла ве кі пры пус той за ле, але ідзе 

транс ля цыя на ін тэр нэт-плат фор мах. Ця пер у 

асноў ным та кія транс ля цыі і пра мыя ўклю чэн ні 

ар тыс ты ла дзяць з до му, бо ня ма сіл ся дзець 

склаў шы ру кі.

— Ці за ха пі лі ця бе рас паў сю джа ныя ця-

пер у се ці ве флеш мо бы — «Іза Іза ля цыя», 

удзель ні кі якой «ажыў ля юць» вя до мыя 

мас тац кія па лот ны з са бой у га лоў най ро-

лі, або спар тыў ныя чэ лен джы?

— Дня мі із ра іль скія дзея чы куль ту ры, мас-

тац тва і сфе ры за баў аб вяс ці лі ін тэр нэт-ак-

цыю, у якой мне так са ма пра па на ва лі ўдзель-

ні чаць, — у са цы яль ных сет ках пуб лі ку ем 

яр кія фо та «на ра бо чым мес цы», з роз ных 

кан цэр таў і шоу, каб пад сіл ка ваць лю дзей 

у гэ ты ня прос ты час ста ноў чы мі эмо цы я мі. 

Так са ма я па ча ла вес ці ў сва іх сац сет ках пра-

мыя эфі ры: за га дзя спы та ла, ці хо чуць лю дзі, 

каб я для іх спя ва ла, — атры ма ла боль шасць 

вод гу каў, што так, без умоў на. На ват з улі кам 

та го, што ў мя не пра фе сій най апа ра ту ры до-

ма ня ма і што хатні ін тэр нэт-сіг нал ня ўстой-

лі вы, — пер шы блін ака заў ся не ка мя ком, 

слу ха чы ўхва ля юць ідэю і ро бяць за мо вы, што 

ха це лі б па чуць.

Мно гія ар тыс ты лі чаць, што і до ма не аб ход-

на «тры маць ся бе пры па ра дзе», але Ма ры на 

гэ тым не за кла по ча на: «Хоць і па на куп ля ла 

шмат но вых ад цен няў па ма ды, але за бы ла ся 

ўжо, ка лі на но сі ла ма кі яж. Дый на вош та, ка лі 

з до му мож на вый сці толь кі ў мас цы і аку ля-

рах, каб аба ра ніць во чы? Ад нак ба чу ў гэ тым 

свае плю сы — ску ра ад па чы вае ад сцэ ніч най 

кас ме ты кі».

МЫЦЬ РУ КІ І МА РЫЦЬ
— Я ўсё жыц цё да во лі час та мыю ру кі, так 

што для мя не гэ тае пра ві ла ні я кіх цяж кас цяў 

не вы клі ка ла. Спе цы яль на га «ру ка мый на га» 

рэ пер ту а ру не маю, — па го ла се чу ваць, што 

Ма ры на ўсмі ха ец ца, — ад нак ка лі б ра і ла, то, 

без умоў на, сваю пес ню — «Грай, скры пач».

— Мно гія, хто ся дзіць у са ма іза ля цыі не 

пер шы ты дзень, дзе ляц ца ма ра мі, што бу-

дуць ра біць, #каліўсёгэтаскончыцца. Што 

ты аба вяз ко ва зро біш, ка лі свет вер нец ца 

да больш-менш звык ла га рыт му жыц ця?

— Я вель мі люб лю мо ра і ця пер як раз жы ву 

не да лё ка ад яго — мож на дай сці пеш шу. Але 

дай сці, са ма ра зу ме еш, за раз ні як не атры-

ма ец ца, і я вель мі су мую па та кой маг чы мас-

ці. Та му пер шае, што я зраб лю, — па бя гу на 

мо ра, якое і пад сіл коў вае, і су па кой вае, у якім 

бы ста не і на строі ты ні зна хо дзіў ся... А па-

куль — за ста ю ся до ма.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та з аса біс та га ар хі ва ар тыст кі.

Ці змя ні ла ся неш та ў на шым жыц ці з 

пры хо дам ка ра на ві ру са? Як мы ста-

лі рэ ага ваць на но выя рэа ліі, ча го 

ба ім ся, на што спа дзя ём ся? Мы па-

га ва ры лі з не каль кі мі па жы лы мі бе-

ла рус ка мі з роз ных кут коў кра і ны. 

Вось іх ад ка зы.

Люд мі ла КАР НЕ Е ВА (62 га ды), Ма-

гі лёў:

Я з па чат ку са ка ві ка пай шла на са ма-

іза ля цыю. Не тое, што я ўвесь час ся джу 

до ма, але ста ра юся не вы хо дзіць ліш ні раз 

у кра му, не ха джу ні ў му зеі, ні на ма са выя 

ме ра пры ем ствы. А ра ней я час та ха дзі ла 

на ад крыц цё вы ста вак, на прэ зен та цыі 

кніг, зай ма ла ся на роз ных кур сах — ме-

ла ак тыў ны лад жыц ця. Адзі ны раз, ка лі 

я па ру шы ла са ма іза ля цыю, — гэ та ўчо ра 

пры еха ла да баць кі ў Брэсц кую воб ласць, 

вось я за раз у яго. Яму 86 га доў, і ён ча каў 

мя не. Сён ня зай ма ла ся ўбор кай. Я па куль 

пер шыя не каль кі дзён не ха чу з ім асаб-

лі ва бліз ка кан так та ваць з мер ка ван няў 

бяс пе кі. Мы ў роз ных па ко ях — доб ра, што 

дом вя лі кі. Па куль на ват за ад ным ста лом 

не ядзім. Ці ма ла што, я ж учо ра еха ла 

ў марш рут цы з 17 ча ла ве ка мі. Праў да, 

ні хто не чхаў і не каш ляў, ні хто асаб лі ва 

не раз маў ляў, та му спа дзя ю ся, што ўсё 

бу дзе доб ра.

Я за гэ тыя паў та ра ме ся ца са ма іза-

ля цыі ў Ма гі лё ве пе ра чы та ла шмат кніг. 

Тут, у вёс цы, так са ма пра цяг ну чы таць — 

у та ты вя лі кая біб лі я тэ ка. І ў тэ ле фо не 

ў мя не без лі міт ны ін тэр нэт. На огул гэ та 

мая ма лая ра дзі ма, я тут усіх ве даю, і 

мя не ве да юць. Ка лі б гэ та быў звы чай ны 

час, я б па ха дзі ла, па ез дзі ла па зна ё мых 

ба бу лях, але па куль, ма быць, бу ду мець 

зно сі ны з імі толь кі па тэ ле фо не. Ні чо га, 

па ба чым ся по тым, ка лі ўсё скон чыц ца.

Ра і са ЗЕ ЛЯ НІЦ КАЯ (70 га доў), Бар-

се ло на:

Я ўжо два ме ся цы як у Бар се ло не. 

Пры ля це ла сю ды да дач кі 15 лю та га, ка лі 

яшчэ ні хто ні ў нас, ні ў Еў ро пе не ду маў ні 

пра якую эпі дэ мію. Праў да, сын мой мне 

ка заў: «Дар ма ты ля ціш». І я ця пер шка-

дую, што не па слу ха ла ся яго. Да до му, 

у Бе ла русь, я па він на бы ла вяр нуц ца 14 са-

 ка ві ка, але рэйс ад мя ні лі. Гро шы за бі лет 

да гэ та га ча су не вяр ну лі. 25 кра са ві ка я 

зраб лю дру гую спро бу: ужо ку пі ла бі лет, 

гэ тым ра зам на «Бел авія». Так што, ка лі 

рэйс не ад ме няць, пры ля чу.

Тут мы ўсе ся дзім у іза ля цыі. Ка ран цін 

у Іс па ніі пра цяг ну лі да 25 кра са ві ка, хоць 

хва ля за хва рэ лых ужо не каль кі дзён як 

пай шла на спад. Ву лі цы ў го ра дзе цал-

кам пус тыя. Вы хо дзіць мож на толь кі ў 

най блі жэй шы ма га зін, ад на му ча ла ве-

ку ад сям'і, і тое толь кі раз на ты дзень. 

Але я ўчо ра вый шла па ці ху і тро шач кі 

прай шла ся. Праў да, праз 10 хві лін да 

мя не пад' еха ла па лі цэй ская машына, і 

па лі цэй скія неш та па ча лі мне тлу ма чыць, 

не вы хо дзя чы з ма шы ны. Я па кі ва ла га-

ла вою, маў ляў, за раз вяр ну ся да до му, і 

яны з'е ха лі. Штра фа ваць мя не не ста лі, 

хоць за па ру шэн не ка ран ці ну тут звы чай-

на штра фу юць. Вы хо дзіць мож на, толь-

кі ка лі ты едзеш на ра бо ту, але ў та кім 

вы пад ку ў ця бе бу дзе да вед ка — да звол 

на вы хад.

На огул іс пан цы вель мі бес ша баш ныя, 

лю бяць па ту са вац ца, сха дзіць у ка вяр ню, 

рэ ста ран, на пляж. І спа чат ку яны ўспры-

ня лі эпі дэ мію не сур' ёз на. Але по тым пай-

шла ін фар ма цыя па ўсіх ка на лах, на тэ-

ле фон ста лі пры хо дзіць па пя рэ джан ні, 

і лю дзі ста лі за дум вац ца аб сва іх па во дзі-

нах, пе ра ста лі вы хо дзіць з до му.

Але ця пер тут «пра чну лі ся» роз на га 

ро ду ашу кан цы, та му ўсе па ве дам лен ні 

на тэ ле фо не і ў ін тэр нэ це трэ ба ста ран на 

філь тра ваць. Ма сак у ап тэ ках ня ма. 

У мя не скон чы ла ся мед стра хоў ка, яна 

бы ла толь кі на ме сяц. У дач кі ня ма ні я кіх 

на кап лен няў, яна жы ве ад зар пла ты і да 

зар пла ты, у мя не гро шы, што я з са бой 

узя ла, так са ма амаль скон чы лі ся... Але 

я за ня ла па зі цыю — не ўні каць у дрэн-

ную ін фар ма цыю, не чап ляць яе на ся-

бе. Гля джу філь мы ў у тэ ле фо не. Сум на, 

вя до ма. У дач кі ёсць па то мі ку Пуш кі на, 

Чэ ха ва і Аку ні на на рус кай мо ве. Я іх ужо 

пе ра чы та ла. Ха це ла ку піць кры жа ван кі 

ў кра ме, але іх усе рас ку пі лі...

Я за ся бе не ба ю ся — ча мусь ці ўпэў-

не ная, што да мя не ві рус не пры чэ піц-

ца. Але я хва лю ю ся за сва іх дзя цей і за 

ўну каў.

Га лі на КРОТ (75 га доў), Жыт ка ві чы:

Мы як жы лі, так і жы вём. Уну ка вось 

пры вез лі нам на ка ні ку лы з Мін ска... Мне 

зда ец ца, ця пер ку ды больш па ні кі, чым 

са мо га ка ра на ві ру са. Вя до ма, чут кі роз-

ныя хо дзяць: адзін ка жа ад но, дру гі — 

дру гое... Але я лі чу, што не так ужо ўсё 

і страш на. Ся род ма іх зна ё мых ні хто не 

за хва рэў, ды і мы з му жам нар маль на 

тры ма ем ся. Спе цы яль на сва ім зда роў ем 

мы не зай ма ем ся, прос та я лі чу, што трэ-

ба больш ру хац ца, та ды і зда роўе бу дзе. 

А як ся дзеш, так і па чы на еш толь кі пры-

слу хоў вац ца да сва іх ад чу ван няў.

Мы з му жам ця пер як раз ро бім до ма 

ра монт, так што вель мі за ня тыя. Ра ней 

ха дзі лі на рэ пе ты цыі ў Дом куль ту ры і ў 

Тэ ры та ры яль ны цэнтр са цабс лу гоў ван-

ня — мы спя ва ем у ан самб лі. Ця пер рэ пе-

ты цыі ча со ва ад ме не ны з-за эпі дэ міі. Але 

як толь кі ад но вяц ца — зноў пой дзем.

Тац ця на КОЛ БІ НА (65 га доў), Мінск:

Я ўжо тры тыд ні як аб ме жа ва ла ўсе 

свае пе ра мя шчэн ні па го ра дзе і на ват 

па сва ім мік ра ра ё не. Хоць я заў сё ды 

бы ла вель мі ак тыў ная пен сі я нер ка. Зай-

ма ла ся ва Уні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту, 

са ма пра во дзі ла май стар-кла сы, на якіх 

ву чы ла ра біць упры га жэн ні і кар ці ны з 

на ту раль най ску ры, ха дзі ла ў ба сейн, на 

фіт нес. Але ця пер усё ад мя ні ла.

Та кой са ма іза ля цыі, каб на огул не вы-

хо дзіць з ква тэ ры, я не пры трым лі ва ю ся. 

Па шы ла са бе мас кі і вы хо джу, на прык лад, 

у кра му, але ўся го па ру ра зоў на ты дзень 

і ў той час, ка лі там менш на ро ду. Доб ра, 

што ў мя не ёсць са ба ка, які ця пер мя не 

«вы гуль вае» два, а то і тры ра зы на дзень. 

Пры гэ тым я ста ра юся шпа цы ра ваць з ім у 

мес цах, дзе амаль ня ма лю дзей. На шчас-

це, та кія ёсць у ма ім мік ра ра ё не.

А до ма я заў сё ды знай ду, чым ся бе за-

няць. Чы таю, зай ма ю ся шыц цём, гля джу 

ў ін тэр нэ це вір ту аль ныя вы стаў кі, тэ ат-

раль ныя па ста ноў кі, кан цэр ты. З сяб роў-

ка мі ця пер маю зно сі ны па тэ ле фо не.

У мя не вя лі кі круг зна ё мых, ся род іх 

ёсць і адзі но кія лю дзі. І я вось ду маю, як 

ім ця пер, асаб лі ва ка лі ў ча ла ве ка ўжо 

зрок ня важ ны і ён не мо жа ні чы таць, ні 

вя заць. Ду маю, іх гэ та вель мі пры гня-

тае — тое, што ця пер ад бы ва ец ца.

На шчас це, у ма ім ася род дзі ня ма ні-

вод на га ча ла ве ка, які б па цяр пеў ад ка-

ра на ві ру са. І я ап ты міст ка па на ту ры, але 

ўсё роў на тро хі тур бу ю ся, на ват не пра 

ся бе, а пра дзя цей. Мя не ма ёй пен сіі ні хто 

не па зба віць, якая б яна ні бы ла, а вось як 

скла дзец ца ў іх да лей з ра бо тай?

Гу та ры ла Свят ла на БУСЬ КО.

Культ асве таКульт асве та

Пяць ста годдзяў
ду хоў нас ці

XVІ Між на род ныя кні га-

знаў чыя чы тан ні, пры-

мер ка ва ныя да 500-год дзя 

за сна ван ня Жы ро віц ка-

га ма нас ты ра і біб лі я тэ-

кі, пла ну ец ца пра вес ці ў 

Мін ску 26—27 ліс та па да. 

Пер ша па чат ко ва фо рум 

меў ад быц ца яшчэ ў ся рэ-

дзі не мая, ад нак у су вя зі 

з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са 

ў све це ар га ні за та ры — 

Мі ніс тэр ства куль ту ры і На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі — пе-

ра нес лі мер ка ва ныя да ты ме ра пры ем ства на во сень.

Як рас ка за ла «Звяз дзе» за гад чык сек та ра на ву ко ва-да след ча га ад дзе-

ла кні га знаў ства На цы я наль най біб лі я тэ кі Тац ця на СА ПЕ ГА, Між на род-

ныя кні га знаў чыя чы тан ні, што аб' яд ноў ва юць да след чы каў і спе цы я ліс таў, 

якія зай ма юц ца вы ву чэн нем і па пу ля ры за цы яй кніж най куль ту ры, ужо даў но 

ста лі ад ным з най важ ней шых ме ра пры ем стваў у на ву ко вым і куль тур ным 

жыц ці кра і ны. На сён ня для ўдзе лу ў кан фе рэн цыі за рэ гіст ра ва лі ся ка ля 

100 ча ла век — гэ та да след чы кі з Бе ла ру сі, Поль шчы, Літ вы, Укра і ны, Ра сіі, 

а так са ма з Фран цыі. Ся род тэм, якія збі ра юц ца аб мяр коў ваць спе цы я ліс ты 

пад час чы тан няў, — ро ля ма нас ты роў як цэнт раў кніж най куль ту ры і асоб на 

гіс то рыя, су час ны стан і перс пек ты вы кніж на га збо ру Жы ро віц ка га ма нас-

ты ра; гіс та рыч ныя кніж ныя ка лек цыі і біб лі яг ра фіч ны ўлік кніж ных пом ні каў у 

на шай кра і не; ру ка піс ная кніж насць Бе ла ру сі, раз віц цё ай чын ных ты паг ра фій 

на пра ця гу XVІ—XVІІІ ста год дзяў; мас тац кае афарм лен не ру ка піс ных і дру ка-

ва ных кніг; кні га ў су час ным са цы я куль тур ным і ін фар ма цый ным ася род ку; 

ро ля асо бы ў ства рэн ні і раз віц ці бе ла рус ка га кні га знаў ства.

Каб да лу чыц ца да ўдзель ні каў кан фе рэн цыі, не аб ход на прай сці па пя-

рэд нюю рэ гіст ра цыю на пар та ле біб лі я тэ кі nlb.by — яна ад кры тая да гэ туль. 

А вось пры ём ма тэ ры я лаў, якія тра пяць у вы ні ко вы збор нік фо ру му, ужо 

за вер ша ны; ар га ні за та ры атры ма лі больш за 50 ары гі наль ных ар ты ку лаў 

на ву ко ва га і пры клад но га ха рак та ру. «Без умоў на, кан фе рэн цыя дасць маг-

чы масць агу чыць шмат лі кія на ву ко выя ад крыц ці, якія да ты чац ца гіс то рыі і 

куль ту ры Жы ро ві цаў, а так са ма ўні каль най на цы я наль най свя ты ні — аб ра за 

Жы ро віц кай Ма ці Бо жай», — за зна чае Тац ця на Са пе га. Да рэ чы, ня гле дзя чы 

на пе ра нос між на род най на ву ко вай кан фе рэн цыі, ар га ні за та ры пры ня лі ра-

шэн не пад рых та ваць і вы даць збор нік ар ты ку лаў да 20 мая — цэнт раль най 

да ты ўра чыс тас цяў, ка лі што год ад зна ча ец ца Дзень па мя ці Жы ро віц кай 

Бо жай Ма ці. Збор нік ста не знач ным на ву ко вым і куль тур ным унёс кам да 

свят ка ван ня 550-год дзя зда быц ця цу да твор най Жы ро віц кай іко ны Бо жай 

Ма ці і 500-год дзя з дня за сна ван ня Свя та-Ус пен ска га Жы ро віц ка га муж-

чын ска га ма нас ты ра.

Якія ад крыц ці анан са ва лі ўдзель ні кі бу ду чых кні га знаў чых чы тан няў? На-

прык лад, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Сяр гей Га ра нін, на мес нік ды рэк та ра 

Ін сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са Цэнт ра 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, вы ву чаў ста ра жыт ныя пад ан ні 

па пісь мо вых кры ні цах. На пра ця гу ста ра жыт на га пе ры я ду гіс то рыі ў Жы ро-

віц кім ма нас ты ры скла ла ся мност ва пад ан няў пра цу ды, што ад бы лі ся ад 

аб ра за Жы ро віц кай Ма ці Бо жай. Гэ тыя пад ан ні ўяў ля юць са бою асаб лі вы 

жанр ста ра жыт на бе ла рус кай лі та ра ту ры, не да сле да ва ны да ця пе раш ня га 

ча су. На ву ко вец сцвяр джае, што ства рэн не апа вя дан няў пра цу ды ў Жы ро-

віц кім ма нас ты ры не спы ні ла ся пас ля за вяр шэн ня ста ра жыт най эпо хі гіс то рыі, 

а пра цяг ва ла ся ў ХІХ, ХХ ста год дзях і ад бы ва ец ца ў наш час. А на ву ко вы 

су пра цоў нік Вет каў ска га му зея ста ра вер ства і бе ла рус кіх тра ды цый імя 

Ф. Р. Шкля ра ва Га лі на Ня ча е ва да сле да ва ла ру ка пі сы кан ца XVІІ — па чат ку 

XVІІІ ста год дзя ў біб лі я тэ ках Маск вы і Санкт-Пе цяр бур га і вы яві ла там ма тэ-

ры я лы па гіс то рыі Жы ро віц ка га аб ра за: тэкс ты, гра вю ры і мі ні я цю ры з яго 

вы явай. На ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та ру ка пі су На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Укра і ны імя У. І. Вяр над ска га кан ды дат гіс та рыч ных на вук Тац ця на Даб ра-

нская зай ма ец ца піль ным вы ву чэн нем вя до ма га ру ка піс на га бе ла рус ка га 

пом ні ка ХVІІ ст. — Ір ма ла гі ё на (Жы ро віц ка га). Да след чы ца кры тыч на пе ра-

гле дзе ла звест кі апі сан няў і пла нуе па дзя ліц ца з удзель ні ка мі між на род ных 

кні га знаў чых чы тан няў но вы мі вы ні ка мі да та ван ня ру ка пі су.

 ТЫМ ЧА САМ
Ад мыс ло ва да юбі лею Свя та-Ус пен скі Жы ро віц кі ма нас тыр па шы рыў сваю 

пры сут насць у ін тэр нэт-пра сто ры і за пус ціў афі цый ны YouTube-ка нал «Да 

500-год дзя Жы ро віц ка га ма нас ты ра». На сён ня тут зме шча ныя ін фар ма цый-

ныя сю жэ ты пра пад рых тоў ку да ўра чыс тас цяў, ві дэа філь мы пра гіс то рыю 

абі це лі, Мін скай ду хоў най се мі на рыі і іх су час нае жыц цё, а так са ма рас ка зы 

пра свя ты і бо га слу жэн ні, ін тэр в'ю з на сель ні ка мі ма нас ты ра, ві дэа паш тоў кі 

з пры го жы мі края ві да мі Жы ро ві цаў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Блі жэй да чы та ча
ААТ «Бел кні га» анан са ва ла ад крыц цё но вай кра мы. Кні гар ня, якая 

23 кра са ві ка ад чы ніць свае дзве ры ў Ка лін ка ві чах на ву лі цы Каст рыч-

ніц кай, 45а/2, ста не 12-й кра май кні га ганд лё вай сет кі на Го мель шчы не 

і 89-й — у кра і не.

«На ват у та кія ня прос тыя ча сы 

на ша кам па нія пра цяг вае ра бо-

ту па па пу ля ры за цыі бе ла рус кай 

кні гі і чы тан ня ў цэ лым, ста ра ец-

ца зра біць кні гу да сяж най ва ўсіх 

кут ках на шай кра і ны», — за зна-

чае ад мі ніст ра цыя «Бел кні гі» ў 

зва ро це да па куп ні коў. Да рэ чы, 

у дзень ад крыц ця ім усім пра па-

ну юць 10-пра цэнт ную зніж ку не 

толь кі на кні гі бе ла рус кіх і ра сій-

скіх вы даў цоў, але і на кан цы ляр-

скія та ва ры, па пя ро вую пра дук-

цыю і ін шы асар ты мент.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та belknіga.by.

Но выя кні гіНо выя кні гі

Жы ро віц кі ма нас тыр: 
эн цык ла пе дыч нае пра чы тан не

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» пад рых та ва ла да 

вы дан ня эн цык ла пе дыч ны да вед нік, пры све ча ны гіс то рыі Жы ро-

віц ка га Ус пен ска га ма нас ты ра, аб ра зу Жы ро віц кай Ма ці Бо жай, 

а так са ма па се лі шчу Жы ро ві цы Сло нім ска га ра ё на.

Пра ект, які ўклаў кан ды дат ба га слоўя, да цэнт, пра рэк тар Мін скай ду хоў-

най се мі на рыі А. В. Сле са раў, пры све ча ны 550-год дзю з'яў лен ня ўні каль най 

на цы я наль най, пра ва слаў най свя ты ні — аб ра за Жы ро віц кай Ма ці Бо жай. 

Гэ тая рэ лік вія пры зна на і пра ва слаў най, і ка та ліц кай кан фе сі я мі цу да твор най 

хрыс ці ян скай свя ты няй.

У эн цык ла пе дыч нае вы дан не, якое вый дзе на кла дам 1000 эк зэмп ля-

раў, ува хо дзіць бо лей за 200 эн цык ла пе дыч ных ар ты ку лаў. Ся род аў та раў 

да вед ні ка — на мес нік Жы ро віц ка га ма нас ты ра, рэк тар Мін скай ду хоў най 

се мі на рыі М. П. Аль пак (ар хі епіс кап На ва груд скі і Сло нім скі Гу рый), пер шы 

пра рэк тар Мін скай ду хоў най се мі на рыі Ю. М. Са ка лоў (іе ра ма нах Афа на сій), 

свя шчэн нік, пра фе сар Мін скай ду хоў най се мі на рыі Г. Э. Шчаг лоў, да цэнт 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў Г. А. Лаў рэц кі, про та ды я-

кан, вы клад чык Мін скай ду хоў най ака дэ міі і Мін скай ду хоў най се мі на рыі 

П. У. Буб наў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Да лё ка — бліз каДа лё ка — бліз ка

«НА ВОШ ТА МА КІ ЯЖ, КА ЛІ З ДО МУ МОЖ НА ВЫЙ СЦІ 
ТОЛЬ КІ Ў МАС ЦЫ І АКУ ЛЯ РАХ?»

Бе ла рус ка рас ка за ла, як жы ве на ка ран ці не ў Тэль-Аві ве

«ПЕ РА ЧЫ ТА ЛА 
ШМАТ КНІГ...»

Хтось ці з бе ла ру саў пай шоў на са ма іза ля цыю, хтось ці жы ве як ра ней

Рух ад сэр цаРух ад сэр ца

Фан тас тыч ныя 
хлоп цы і дзяў ча ты
І БЕС КА РЫС ЛІ ВЫЯ СПРА ВЫ ІХ РУК

Ва лан цё ры БДУ ІР ар га ні за ва лі да па мо гу па жы лым 

і адзі но кім лю дзям у пе ры яд рас паў сюдж ван ня ка-

ра на ві рус най ін фек цыі. Доб ра ах вот ні кі раз но сяць 

па да мах пра дук ты, та ва ры пер шай не аб ход нас ці 

і ле кі.

У ак цыі бя рэ ўдзел 

больш за 40 ча ла век. 

Пе рад ра бо тай кож ны ва-

лан цёр прай шоў ін струк-

таж. Сту дэн ты абы шлі 

Са вец кі ра ён ста лі цы і 

рас паў сю дзі лі ся род лю-

дзей ва ўзрос це ін фар ма-

цыю, якім чы нам мож на 

атры маць да па мо гу. Са-

цы яль ны цэнтр так са ма 

што дня дае ва лан цё рам 

па сем-во сем но вых ад-

ра соў.

— У на шым ва лан-

цёр скім цэнт ры БДУ-

ІР — прос та фан тас тыч-

ныя хлоп цы і дзяў ча ты! Кож ны дзень яны са ма ад да на 

га то вы да па ма гаць лю дзям, — рас ка за ла ку ра тар ва-

лан цё раў Але на ГА ЛА ВАНЬ. — Бы вае, па жы лы ча ла век 

жы ве ў Зя лё ным Лу зе, а па трэб ныя яму ле кі ёсць толь кі 

ў ап тэ цы на дру гім кан цы го ра да. Ва лан цё ры ні ко лі не 

ад маў ля юць!

Са мім доб ра ах вот ні кам да па ма га юць БРСМ і сту дэнц кі 

пра фкам БДУ ІР: яны вы дзе лі лі паль чат кі, мас кі, ан ты-

сеп ты кі.

— Ка лі я пры яз джаў 

да до му, у На ва гру дак, 

перш за ўсё ішоў да сва-

ёй ба бу лі да па ма гаць. Ёй 

споў ні ла ся 82 га ды, але, 

на жаль, я не змог па-

він ша ваць яе аса біс та ў 

су вя зі з эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цы яй у кра і не, — па-

дзя ліў ся сту дэнт трэ ця га 

кур са фа куль тэ та ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій і кі-

ра ван ня Ра ман ША БА НО-

ВІЧ. — Я доб ра зна ё мы 

з цяж кас ця мі, якія ўзні-

ка юць у лю дзей ста ла га 

ве ку, і та му ха чу ім да па-

маг чы.

Сту дэнт ка пер ша га кур са ін жы нер на-эка на міч на га фа-

куль тэ та Сня жа на ЛІ СОЎ СКАЯ ак тыў на ўдзель ні чае ў ва-

лан цёр скім ру ху з та го мо ман ту, як па сту пі ла ва ўні вер сі тэт. 

Яна рас ка за ла пра цяж кас ці, з які мі су ты ка юц ца ва лан цё ры. 

Бы вае, скла да на тра піць у ква тэ ру з-за зла ма на га да ма-

фо на аль бо за ка зы аказ ва юц ца за над та вя лі кія, каб іх мог 

да ста віць адзін ча ла век. Ад нак дзя ку ю чы згур та ва нас ці і 

пад трым цы ін шых доб ра ах вот ні каў праб ле мы вы ра ша юц ца 

вель мі хут ка.

— Для нас, ва лан цё раў, вель мі важ ная гэ тая ра бо та, 

та му што мы хо чам зра біць свет хоць кры шач ку леп шым. 

Мы ду ма ем, што, здзяйс ня ючы доб рыя спра вы, па каз ва-

ем прык лад ін шым: ка лі ты мо жаш па кла па ціц ца пра тых 

лю дзей, якім па тра бу ец ца твая да па мо га, то зра бі гэ та, — 

пад крэс лі ла дзяў чы на.

Кож ны мо жа да лу чыц ца да доб ра ах вот ні каў! Для гэ та га 

да стат ко ва звяр нуц ца ў ва лан цёр скі цэнтр БДУ ІР або на пі-

саць у іх гру пу «УКан так це».

Пад рых та ва на прэс-служ бай БДУ ІР.

Фо та ва лан цёр ска га цэнт ра ВНУ.


