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Пят ні ца на 27-й Мін скай між на род най кніж най вы-

стаў цы-кір ма шы вы да ла ся на сы ча ная. На на цы я-

наль ным стэн дзе прай шлі прэ зен та цыі кніг «Тра-

ды цыі су ве рэн най Бе ла ру сі», «Ба гус лаў Ра дзі віл. 

Ге не рал ка ра ля», «Смак бе ла рус кай кух ні», се рыі 

«Мір ва чы ма эт но ла га» і ін шых, тут прад ста ві-

лі ін фар ма цый на-ілюст ра цый ны пра ект «Ляс ная 

пес ня», а так са ма збор нік паэ зіі і про зы су час ных 

бе ла рус кіх аў та раў «Мая Ра дзі ма» і фо та пра ект 

Вя ча сла ва Цы дзі ка «Ба чу Бе ла русь та кой». Старт 

маш таб на га пра ек та «Вай на і мір», пры мер ка ва на га 

да 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, анан са ваў вя до мы 

гіс то рык, ка лек цы я нер Ула дзі мір Лі ха дзе даў.

Нон-сто пам іш лі прэ зен та цыі, квэс ты і гуль ні на дзі ця чай 

пля цоў цы, дзе баць кі і дзе ці за дзень маг лі па зна ё міц ца з 

аў та ра мі доб ра га дзя сят ка кніг. На ра сій скім стэн дзе чы-

та лі вер шы ма ла дых паэ таў, пра во дзі лі ад кры ты тур нір 

па на столь най гуль ні «Кні га по лія Акві ле гіі», га ва ры лі пра 

перс пек ты вы су пра цоў ніц тва Ра сіі і Бе ла ру сі ў га лі не рас-

паў сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ і прад стаў ля лі су мес ныя вы-

да вец кія пра ек ты, прэ зен та ва лі кніж ныя на він кі ад бе ла рус-

кіх пісь мен ні каў Ган ны Се вя ры нец, Анд рэя Жва леў ска га і 

Яў ге ніі Па стэр нак, а бе ла рус кія аў та ры плат фор мы «Літ Рэс: 

Сам вы дат» аб мяр коў ва лі тэ му пуб лі ка цыі кніг без вы даў-

цоў. Цэнт раль ны экс па нент сё лет няй вы стаў кі ЗША ла дзіў 

ін тэр ак тыў ныя пра ек ты для мо ла дзі, пра па ноў ваў ці ка выя 

ту рыс тыч ныя марш ру ты і рас каз ваў гіс то рыю аме ры кан-

ска га пла ка та ХХ ста год дзя. У кні гар ні «Друж ба» прай шлі 

су стрэ чы з укра ін скі мі пісь мен ні ка мі і прэ зен та ва лі паэ тыч-

ную ан та ло гію су час най азер бай джан скай лі та ра ту ры, якая 

ўба чы ла свет у Вы да вец кім до ме «Звяз да». У Дзяр жаў ным 

му зеі гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры атры ма лі ў па да ру нак 

уні каль нае вы дан не ра ма на Ва сі ля Бы ка ва «Мёрт вым не 

ба ліць», якое ў 1960-х апуб лі ка ва ла ўкра ін ская ды яс па ра 

ў Нью-Ёр ку.

Уве ча ры ж у На цы я наль ным вы ста вач ным цэнт ры «Бел-

Экс па» ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 

пе ра мож цаў на цы я наль на га кон кур су «Мас тац тва кні гі». 

Больш пад ра бяз на пра гэ та «Звяз да» рас ка жа ў на ступ ным 

ну ма ры. А сён ня і заўт ра гас цей і ўдзель ні каў ММКВК ча кае 

яшчэ мност ва ці ка вых па дзей — су стрэч, прэ зен та цый, аў-

то граф-се сій і зна ём стваў з но вы мі кні га мі і іх аў та ра мі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Свя ты ні, што нас аб' яд ноў ва юць
БІЯ ГРА ФІЯ З КАР ЦІН КА МІ

Ма тэ ры ял для кні гі, што вы рас ла з не-

каль кіх па пя рэд ніх бра шур, да вя ло ся збі-

раць з 2015-га да кан ца 2017 го да лі та раль-

на па дра бін ках — у ар хі вах, у ба га слоў скіх 

трак та тах па пя рэд ні каў, ва ўспа мі нах ві да-

воч цаў тых ці ін шых па дзей. А так са ма ва 

ўлас най па мя ці, бо ігу мен ня Гаў ры і ла са ма 

вы рас ла ў Жы ро ві цах. І, як яна жар туе, у 

1963 го дзе на ват ста ла са май юнай на ву-

чэн кай ду хоў най се мі на рыі — пры бліз на ў 

ча ты ры га ды слу ха ла лек цыю ад на го з вы-

клад чы каў, се дзя чы пад пар тай, а ў 12-га до-

вым уз рос це, у час, ка лі ма нас тыр за чы ні лі 

«на ка ран цін», умуд ры ла ся зла дзіць пад коп 

пад ага ро джай, каб ах вот ныя маг лі тра піць 

на бо га слу жэн ні.

Ха пае ў кні зе і ін шых ці ка вых, ма ла вя-

до мых ці зу сім не вя до мых шы ро кай пуб-

лі цы фак таў і свед чан няў — не толь кі пра 

вяр тан не цу да дзей на га аб ра за з Маск вы 

ў Жы ро ві цы ў сло і ку з ва рэн нем, але і пра 

тое, што ні вод ны з 22 сна ра даў, вы пу шча-

ных пад час ба ёў за Жы ро ві цы па зва ні цы 

Кры жаў здві жан ска га хра ма, не пры чы ніў 

шко ды ма нас тыр скім бу дын кам, а пас ля 

вы зва лен ня мяс тэч ка чыр во на ар мей цы 

на ве да лі ма ле бен і атры ма лі ад мыс ло вае 

бла сла вен не «біць да лей су па ста та»; як у 

1970-я на пя рэ дад ні за крыц ця ду хоў ная се-

мі на рыя су сед ні ча ла з сель гас тэх ні ку мам, а 

ў брац кім кор пу се раз мяс ці лі не ўра ла гіч ную 

баль ні цу... «Мая кні га — не для фі ло са фаў і 

ба га сло ваў, не для тых, хто пра гне па ле мі кі, 

на ву ко вых дыс ку сій, яна для нас, прос тых 

лю дзей, і я ха це ла ўклас ці ў яе част ку сва ёй 

лю бо ві да абі це лі, част ку сэр ца і ўдзяч нас ці 

да тых, з кім по бач я жы ла шмат га доў», — 

пад крэс лі вае ігу мен ня Гаў ры і ла.

З фо та ілюст ра цы я мі да па мог фа то граф 

Бел ТА Ле а нід Шчаг лоў, які пра па на ваў 

шмат здым каў з улас на га фо та ар хі ва, для 

та го каб вы браць най леп шыя ма нас тыр-

скія ві ды.

Кні га, якая ле тась атры ма ла бла сла вен-

не свай го пер ша га чы та ча — Міт ра па лі-

та Фі ла рэ та, вый шла ў свет у 2019 го дзе. 

Не ўза ба ве тэкст вы дан ня ў элект рон ным 

фар ма це бу дзе раз ме шча ны на сай це Жы-

ро віц ка га ма нас ты ра і пар та ле Бе ла рус кай 

Пра ва слаў най царк вы. У дру ка ва ным жа 

вы гля дзе кні га іс нуе ў трох ва ры ян тах: у 

мяк кім пе ра плё це (гэ ты ва ры янт ужо мож на 

на быць ва ўсіх ікон ных лаў ках Жы ро віц ка га 

ма нас ты ра), у цвёр дым — для біб лі я тэк і на-

ву чаль ных уста ноў, і так зва ны VІР-ва ры янт 

у ску ра ным пе ра плё це — для па мят ных па-

да рун каў. Адзін з іх, на прык лад, бу дзе ўру-

ча ны Па тры яр ху Мас коў ска му Кі ры лу, які 

на ве дае юбі лей ныя ўра чыс тас ці не па срэд на 

ў Жы ро ві цах, дру гі аба вяз ко ва па до раць 

Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі Аляк санд ру Лу ка шэн-

ку — тым больш вы дан не ўклю чае рэд кія 

здым кі 1996 го да, ка лі кі раў нік дзяр жа вы 

ўпер шы ню на ве даў абі цель ра зам з Міт-

ра па лі там Фі ла рэ там і па кі нуў за піс у кні зе 

га на ро вых на вед валь ні каў.

НА МО ЛЕ НАЕ МЕС ЦА
На конт ча су за сна ван ня Свя та-Ус пен-

ска га ма нас ты ра ў гра мад стве іш лі, дый 

сён ня яшчэ ўзды ма юц ца спрэч кі, бо дак-

лад ная да та не за фік са ва на ў пісь мо вых 

кры ні цах. Але гэ та цал кам зра зу ме ла, тлу-

ма чыць пра фе сар ка фед ры цар коў най гіс-

то рыі Мін скай ду хоў най ака дэ міі Ва лян ці на 

Цяп ло ва: «Пра са чыць гіс то рыю ўзнік нен ня 

ма нас ты ра і дак лад на вы зна чыць да ту мож-

на з вя лі кай цяж кас цю, бо вя лі кая кніж ная 

і да ку мен таль ная спад чы на, якая за хоў ва-

ла ся ў бе ла рус кіх пра ва слаў ных ма нас ты-

рах, ка лі тыя «пе рай шлі на унію», тра пі ла ў 

чу жыя ру кі і мно гія ле та пі сы бы лі на ўпрост 

зні шча ны. Але са зной дзе ных спра ва вод чых 

да ку мен таў зра зу ме ла, што ў ХVІ ста год дзі 

ма нас тыр ужо іс на ваў, і на іх пад ста ве мы 

вы зна чы лі най больш іма вер най да тай яго 

за сна ван ня 1520 год».

Цяпер у ма нас ты ры, рас каз вае ар хі-

епіс кап Мін скі і Сло нім скі Гу рый, рэк тар 

мін скай ду хоў най се мі на рыі і на мес нік 

Жы ро віц ка га ма нас ты ра, пра жы вае ка ля 

40 на сель ні каў-бра тоў і ка ля 30 кан ды да таў 

у ма на хі; у се мі на рыі больш за 120 ча ла-

век ву чыц ца на па стыр скім ад дзя лен ні і 

ад дзя лен ні мас тац тваў, а з улі кам за воч-

ні каў коль касць сту дэн таў ду хоў най шко лы 

пе ра вы шае 400 ча ла век. І ўсе яны з ра-

дас ным хва ля ван нем рых ту юц ца пры няць 

шмат лі кіх па лом ні каў і гас цей на свя точ ных 

ме ра пры ем ствах, куль мі на цыя якіх ад бу-

дзец ца 20 мая — ме на ві та ў гэ ты дзень 

уша ноў ва ец ца іко на Жы ро віц кай Бо жай 

Ма ці, якая аб' яд ноў вае прад стаў ні коў роз-

ных кан фе сій, бо пры зна ная цу да дзей най 

і пра ва слаў ны мі, і ка та лі ка мі.

Але да мая яшчэ шмат ча су, і ў Жы ро ві-

цах поў ным хо дам пра цяг ва юц ца пад рых-

тоў чыя ра бо ты. Пад трым ка з бо ку мяс цо вых 

і рэс пуб лі кан скіх улад ві да воч ная, ад зна-

ча юць на сель ні кі Жы ро віц ка га ма нас ты-

ра: «Мы ба чым, як ад наў ля ец ца бу ды нак 

брац ка га кор пу са, якія маш таб ныя ра бо ты 

пра хо дзяць на тэ ры то рыі аг ра га рад ка, — 

на огул та ко га ха раст ва, як мы ба чым ця пер, 

абі цель за ча сы свай го іс на ван ня яшчэ не 

пе ра жы ва ла...»

Па ра лель на з рэ стаў ра цы яй у Жы ро-

ві цах пра цяг ва юць пры маць па лом ні каў і 

ту рыс таў, рас каз ва юць эк скур сан там пра 

гіс то рыю за сна ван ня ма нас ты ра пад скар бі-

ем пры два ры Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 

Аляк санд рам Сол та нам, пра ўні каль ную ар-

хі тэк ту ру ўсіх ся мі цэрк ваў, якія ўва хо дзяць у 

ма нас тыр скі комп лекс, за пра ша юць па каш-

та ваць чыс тай і, як лі чыц ца, га ю чай ва ды 

з мяс цо вых свя тых кры ніц, дэ ман стру юць 

каш тоў нас ці цар коў на-ар хеа ла гіч на га му зея 

і па каз ва юць заа ла гіч ны «Эдэм скі сад» на 

тэ ры то рыі так зва ных Ста рых Жы ро віц, дзе 

да 1942 го да зна хо дзі ла ся ро да вая ся дзі-

ба Сол та наў — яе зні шчы лі пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, каб вы ку рыць во ра га, ды 

так і не ад на ві лі. З 2010-га гэ тую тэ ры то рыю 

зай мае ма нас тыр скі пад во рак. Ця пер тут 

зноў пла да но сіць рас чы шча ны ма на ха мі і 

мес ці ча мі яб лы не вы сад, па кры се за рыб ля-

юц ца са жал кі. А яшчэ мір на су іс ну юць по бач 

звя ры — мядз ведзь, ваў кі, яно ты, лі сы, ко ні, 

ко зы, але ні, нут рыі, шмат лі кія птуш кі і на ват 

эк за тыч ныя су ры ка ты — і лю дзі. У пры ват-

нас ці, час тыя гос ці тут — дзе ці з са цы яль-

на га пры тул ку ў Сло ні ме і да рос лыя, якія 

пра хо дзяць рэ абі лі та цыю ад за леж нас ці ў 

цэнт ры «Анас та зіс».

КУЛЬ ТУР НЫ ПЛАСТ
Ця гам 2020 го да ўба чаць свет яшчэ тры 

кні гі, якія рых туе вы да вец тва «Бе ла рус кая 

эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», аб' яд-

на ныя пра ва слаў най тэ ма ты кай. «Яны не 

толь кі да ты чац ца сфе ры рэ лі гіі, але і ўзды-

ма юць вель мі моц ны куль тур ны, фі ла соф скі 

пласт, за кра на ю чы та кія па няц ці, як да бро 

і зло, сва бо да, спра вяд лі васць, шчас це, 

каш тоў насць ча ла ве ча га жыц ця, — ка жа 

кі раў нік вы да вец тва Воль га Ва ні на. — Гэ та 

рэ флек сія ў су час нас ці, раз ва гі аб тым, як 

мы жы вём, што ро бім, і ра зам з тым по гляд 

у бу ду чы ню: што бу дзе заўт ра».

Ад на з кніг вый дзе пры клад на ў кра са ві-

ку-маі бя гу ча га го да і рас каз вае аку рат пра 

Жы ро віц кі ма нас тыр. Гэ та на ву ко ва-да ве-

дач ная эн цык ла пе дыя «Жы ро ві чы» ты ра-

жом 1000 асоб ні каў, над якой пра цу юць су-

мес на прад стаў ні кі Бе ла рус кай пра ва слаў-

най царк вы, Мін скай ду хоў най се мі на рыі і 

ду хоў най ака дэ міі, а так са ма шэ раг свец кіх 

спе цы я ліс таў: гіс то ры каў, да след чы каў, рэ-

дак та раў. Вы дан не ўклю чае ка ля 200 ба га-

та ілюст ра ва ных ар ты ку лаў, якія апа вя дуць 

не толь кі пра гіс то рыю ўлас на ма нас ты ра і 

цу да дзей най іко ны, але і пра вя до мых ура-

джэн цаў Жы ро віц, і пра твор чых лю дзей, 

якія пры свя ці лі свае тво ры гэ тым мяс ці нам. 

У пра цэ се пад рых тоў кі эн цык ла пе дыі, рас-

каз ва юць су пра цоў ні кі вы да вец тва, бы ло 

зроб ле на ці ка вае ад крыц цё: аказ ва ец ца, 

у кан цы ХVІ ста год дзя іс на ва ла так зва ная 

«Жы ро віц кая эн цык ла пе дыя» — на дум-

ку не ка то рых да след чы каў, на огул пер шае 

эн цык ла пе дыч нае вы дан не на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, якое ўяў ля ла са бой збор ар ты ку-

лаў пра гіс то рыю, су час ны стан дзяр жа вы, 

сла ву тых дзея чаў і г. д.

Дру гая кні га — аль бом «Храм-пом нік 

зям лі Бе лай Ру сі», які ўтрым лі вае амаль 

паў ты ся чы ілюст ра цый, — уба чыць свет 

да 75-год дзя Пе ра мо гі і ўсе ба ко ва рас ка-

жа пра храм у імя Усіх Свя тых у Мін ску: як 

амаль двац цаць га доў та му пры яго бу даў-

ніц тве спа лу чы лі ся гіс та рыч ная спад чы на і 

су час ныя тэх на ло гіі, як аздаб ля лі ся крып та 

і пры дзе лы, з якіх час так комп лекс скла-

да ец ца сён ня і якія за да чы вы кон вае. Пра-

цяг не се рыю на ву ко ва-па пу ляр нае вы дан не 

«І Ма ці Бо жай па ма лю ся» Мі ха ся Кар пе чан-

кі, пры све ча нае вя до май з 1623 го да Бя лы-

ніц кай іко не Бо жай ма ці (на жаль, пад час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны цу да дзей ны аб раз 

знік, і да гэ туль яго мес ца зна хо джан не не 

ўста ноў ле на, ко піі ж, да та ва ныя ся рэ дзі най 

ХVІІ ста год дзя, за хоў ва юц ца ў му зеі ста ра-

бе ла рус кай куль ту ры НАН Бе ла ру сі і ў не-

ка то рых хра мах Бе ла ру сі і Літ вы) і гіс то рыі 

са міх Бя лы ніч — ад не вя лі ка га мяс тэч ка да 

го ра да ра ён на га пад па рад ка ван ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Жы ро ві цы — Мінск.

КАР ЦІН КІ З ВЫ СТАЎ КІ
Наш фар матНаш фар мат

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


