
Ура чыс тае ад крыц цё Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ад-
бу дзец ца 6 ве рас ня на га лоў най сцэ ніч най пля цоў цы ка ля Га-
рад ско га ва ла. Па тра ды цыі, свят ка ван ню па пя рэд ні чае рэс-
пуб лі кан ская на ву ко ва-асвет ніц кая экс пе ды цыя «Да ро га 
да свя ты няў» з жы ва твор ным аг нём ад Гроба Гас под няга. 
Экс пе ды цыя стар туе з Мін ска 3 ве рас ня і пры бу дзе ў За слаўе 
7 ве рас ня. У хра ме Пра аб ра жэн ня Гас под ня га ад бу дзец ца 
лі тур гія. На пля цоў цы пе рад свя ты няй бу дзе ар га ні за ва на вы-
ста ва-про даж пра ва слаў най і ду хоў най лі та ра ту ры, а вер ні кі 
па са дзяць Сад Ма літ вы.

� � �
У На цы я наль най біб лі я тэ цы 6 ве рас ня прой дзе між на род ны 

«круг лы стол» на тэ му «Су гуч ча: лі та ра ту ра як люс тэр ка 
эпо хі», у якім пры муць удзел бе ла рус кія і за меж ныя пісь мен-
ні кі, а так са ма прэ зен та цыя аль ма на ха «Су гуч ча». У лі ку ар-
га ні за та раў — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі 
дом «Звяз да» .

У За слаўі свя точ ныя ме ра пры ем ствы раз гор нуц ца на не-
каль кіх пля цоў ках. На прык лад, на цэнт раль най пло шчы го ра да 
ад кры ец ца фес ты валь кні гі і прэ сы, дзе ўсе ах вот ныя змо гуць 
азна ё міц ца з аў тар скім пра ек там «У по шу ках стра ча на га» — 
вы стаў ка мі «Мінск. Па да рож жа ў ча се», «Ім гнен ні Пер шай 
су свет най вай ны» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, га зе ты «СБ. Бе-
ла русь сён ня» і РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да», экс па зі цы яй 
пе ры я дыч ных вы дан няў. Тут жа бу дуць прад стаў ле ны экс па зі-
цыя кніг-пе ра мож цаў на цы я наль на га і між на род на га кон кур саў 
«Мас тац тва кні гі», фо та вы стаў ка «Пе ра мож цы». У гас цей і 
ўдзель ні каў свя та бу дзе маг чы масць па ба чыць і дзе ю чы дру-
ка ва ны ста нок XVІ ста год дзя, і афорт ны ста нок па чат ку XX 
ста год дзя, азна ё міц ца са ста ра жыт ным спо са бам вы твор час ці 
па пе ры, па гар таць Біб лію Фран цыс ка Ска ры ны, на дру ка ва ную 
па ста ра жыт ных тэх на ло гі ях. Пад час вы стаў кі «Мін шчы на ін-
фар ма цый ная» ад бу дуц ца прэ зен та цыі рэ гі я наль ных срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі, біб лі я тэк і дру кар няў. Вер шы з но вых кніг 
пра чы та юць паэ ты Дзміт рый Ма ро заў («Ва чы ма сэр ца»), Вік тар 
Шніп («Пер шы па пя ро вы снег», «Ту тэй шая ту га») і ін шыя. Ба-
рыс Ла зу ка прэ зен туе сваю кні гу «Слуц кія па ясы. Ад ра джэн не 
тра ды цый», якая вый шла ў вы да вец тве «Бе ла русь».

� � �
«Лі та ра тур нае ка фэ» пра па нуе кон курс эпі грам, бу ры мэ, 

лі та ра тур ныя вік та ры ны, «ад кры ты ма ра фон» для паэ таў. Тут 
жа прой дзе ак цыя «Чы тай па-бе ла рус ку». Усе не абы яка выя да 
род на га сло ва змо гуць су стрэц ца з вя до мы мі бе ла рус кі мі пісь-
мен ні ка мі, паэ та мі — юбі ля ра мі 2014 го да, па слу хаць тво ры ў іх 
вы ка нан ні. Тра ды цый на ад бу дзец ца і ўша на ван не пе ра мож цаў 
Рэс пуб лі кан ска га кон кур су на леп шы лі та ра тур ны твор го да.

� � �
Шмат ме ра пры ем стваў за пла на ва на і для дзя цей, пад лет каў. 

У пры ват нас ці, кон курс юных чы таль ні каў Мін скай воб лас ці 
«Жы вая кла сі ка», пад вя дзен не вы ні каў рэс пуб лі кан скай 
ак цыі «Ле та з доб рай кні гай». Юныя гра ма дзя не змо гуць па-
бы ваць на свя це «Ча роў ны свет дзя цін ства», паў дзель ні чаць у 
«Пер ні ка вым фэс це» — свя точ ным кір ма шо вым шэс ці ў сты лі за-
ва ных бе ла рус кіх стро ях, па зна ё міц ца з пер са на жа мі «Бат лей кі», 
прай сці май стар-кла сы па роз ных дэ ка ра тыў на-пры клад ных тэх-
ні ках, паў дзель ні чаць у пле нэ ры «Рас фар буй ма ру», па бы ваць 
на вы стаў цы ма люн каў «Но выя ілюст ра цыі да ста рых лю бі мых 
кніг». Свае кні гі для дзя цей прад ста вяць Ана толь Зэ каў, Сяр гей 
Да ві до віч, Яро ні мас Лаў цюс, Ана толь Бу тэ віч.Тут жа ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя ча со пі са «Бя роз ка»: «Све там кі руе той, хто чы тае», 
га зе ты «Зорь ка»: «Бу ду чыня па чы на ец ца з ма ры».

У агуль на аду ка цый най шко ле №1 бу дзе пра ца ваць вы стаў-
ка-прэ зен та цыя «Бе ла русь: гас цін насць без ме жаў», у шко ле 
мас тац тваў — на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «За слаў скія 
чы тан ні», у До ме куль ту ры «Сві та нак» — вы стаў кі «Ян ка Ку па-
ла і тэ атр», «Якуб Ко лас. Жыц цё і твор часць».

� � �
Сцэ ніч ная пля цоў ка ў цэнт ры го ра да пра па нуе гіс та рыч ную 

тэ ат ра лі за ва ную экс па зі цыю «За слаў скі дво рык». Тут гас цей 
су стрэ нуць «Жы выя скульп ту ры» — ле та піс цы, пісь мен ні кі, ге роі 
лі та ра тур ных тво раў ство раць імі та цыю ву лі цы эпо хі Асве ты. 
Пра гра ма «Пад по кры вам сі вых ста год дзяў» прад ста віць ры цар-
скую куль ту ру, май стар-кла сы па ся рэд ня веч ных тан цах.

� � �
Асаб лі вас цю сё лет ня га свя та ста не прэ зен та цыя аг ра ся дзіб. 

Прад стаў ні кі ту рыс тыч на га біз не су рас ка жуць пра ўмо вы ад па чын-
ку ў вёс цы і но вых ту рыс тыч ных комп лек сах. Ту рыс ты атры ма юць 
маг чы масць прай сці но вым рас пра ца ва ным каль ца вым марш ру-
там, які ахоп лі вае асноў ныя зна ка выя мес цы За слаўя: Спа са-Пра-
аб ра жэн скі храм, Га рад скі вал, гіс та рыч ную част ку го ра да.

� � �
Пад час свя та бу дуць пра ца ваць вы стаў ка-про даж вы ра баў 

май строў на род най твор час ці «Ра мес ніц кі гас ці нец», кра ма «Бе-
ла рус кія пры сма кі». Прак тыч на ўсю рын ка вую пло шчу зой муць 
ганд лё выя аб' ек ты, дзе мож на бу дзе вы піць гар ба ты, пад сіл ка-
вац ца чым-не будзь смач нень кім, на быць не аб ход ныя та ва ры. 
У тым лі ку і школь ныя, кан цы ляр скія, па коль кі свя та пра хо дзіць 
у па чат ку ве рас ня.

7 ве рас ня ў 16 га дзін за пла на ва на цы ры мо нія пе ра да чы эс-
та фе ты свя та. Пас ля ча го ад бу дзец ца кан цэрт, а для мо ла дзі 
— дыс ка-ак цыя «ДАНС БАТ Лей ка».

На га даю, Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства ад зна ча ец ца з 1994 
го да з мэ тай пра па ган ды леп шых тра ды цый на цы я наль най куль-
ту ры, дру ка ва на га сло ва, ду хоў нас ці бе ла рус ка га на ро да. Тра ды-
цый на свя та пра во дзіц ца ў гіс та рыч ных і куль тур ных цэнт рах.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

За слаўе — адзін з ча ты рох га-
ра доў Бе ла ру сі, якія пе ра сяг-
ну лі ты ся ча га до вы рубеж. Ме-
на ві та гэ тым у пер шую чар гу 
го рад і пры ваб ны для гас цей, 
бо дра ма тыч насць не ка то рых 
ста ро нак яго гісторыі не па кі дае 
мес ца абы яка вас ці. А бліз касць 
да ста лі цы ро біць на вед ван не 
За слаўя яшчэ і зруч ным. Пры-
ехаць у го рад Ізя сла ва і Раг не-
ды мож на на ўлас ным аў то ці 
марш рут ным так сі. Ама та ры 
зда ро ва га ла ду жыц ця мо гуць 
ска рыс тац ца веласіпедам. А 
для тых, хто лю біць ра ман тыч-
ны гру кат чы гу нач ных ко лаў, 
доб ра на ла джа ны рух элект ры-
чак і цяг ні коў га рад скіх лі ній.

Го рад мі ру
У За слаўі пе ра пля та юц ца не толь кі 

гіс то рыя і су час насць, бліз касць да ста-
лі цы і ці хае пра він цы яль нае жыц цё. З 
са ма га свай го за сна ван ня го рад спа лу-
чыў у са бе ня злом ную цвёр дасць і мі-
ла сэр ную па кор лі васць Раг не ды, і тут 
мож на ад чуць гэ тую «два іс тасць», якая 
пра соч ва ец ца хоць бы ў двух хра мах, па-
доб ных, як бра ты, але та кіх прын цы по ва 
роз ных, ці ў га рад ской за бу до ве і са мім 
хо дзе жыц ця па роз ныя ба кі чы гун кі. Го-
рад па лю біў ся гас цям з Ра сіі, Укра і ны, 
Поль шчы, Літ вы, Лат віі. Не за бы ва юц-
ца на яго і са мі бе ла ру сы. Ста тыс ты ка 
свед чыць пра што га до вае па ве лі чэн не 
ту рысц кай плы ні. Дзень пісь мен ства 
абя цае па ста віць раз віц цё ту рыз му ў 
го ра дзе на но вы ўзро вень. Да су стрэ чы 
гас цей тут па ды шлі гла баль на.

— У ме жах пад рых тоў кі да Дня пісь-
мен ства ад бы ла ся за каль цоў ка ту рыс-
тыч на га марш ру ту. Ця пер ён стаў вель-
мі зруч ным для ту рыс та, — рас па вя ла 
«Звяз дзе» стар шы ня За слаў ска га гар-
вы кан ка ма Свят ла на КАР ТА ШО ВА. — 
З лю бой кроп кі — ці гэ та кас цёл Най свя-
цей шай Дзе вы Ма рыі, ці эт на гра фіч ны 
комп лекс, края знаў чы му зей або Спа-
са-Пра аб ра жэн ская царк ва — па ко ле 
мож на прай сці ўвесь гіс та рыч ны цэнтр. 
Апроч та го, марш рут уклю чае на вед ван-
не Дзі ця ча га му зея мі фа ло гіі і ле су.

Для зруч нас ці ту рыс таў марш рут мае 
не каль кі зон ад па чын ку і мес цы для фа-
та гра фа ван ня. Но выя зо ны ад па чын ку 
з'я вяц ца і ка ля Спа са-Пра аб ра жэн скай 
царк вы. Ад па чыць мож на бу дзе і ка ля 
штуч на га ва да ёма. А ла ва для за ка ха-
ных, якая ўжо «за ва я ва ла» мно гія га ра ды 
све ту і ця пер з'я ві ла ся ў За слаўі, ста не са-
праў ды зна ка вай кроп кай: тут ёсць мес ца, 
дзе па ры мо гуць па кі нуць за мо чак свай го 
ка хан ня і па ўжо ста лай тра ды цыі кі нуць 
ключ ад яго ў ва ду і за быц ца на яго, пра-
ро ча чы сва ім па чуц цям веч насць. З'я віц-

ца і зу сім не тры ві яль ная, 
ад нак цал кам на ту раль-
ная для та ко га го ра да, як 
За слаўе, рэч — ла ва для 
пры мі рэн ня. Ёсць у гэ тым 
штось ці сім ва ліч нае: як-ні-
як, сва ім за ступ ніц твам за 
ма ці ма ла лет ні Ізя слаў здо-
леў утай ма ваць раз' юша-
на га баць ку Ула дзі мі ра, які 
не па ка раў смер цю жон ку 
за за мах на яго, а ада слаў 
жыць на род ную кры віц кую 
зям лю. Хто ве дае, мо жа, 
ад на му з най ста ра жыт ней-
шых мяс тэ чкаў Бе ла ру сі 
на ка на ва на стаць су свет-
ным го ра дам мі ру?..

Но вы мі ці ка вы мі аб' ек та мі ста лі ка-
мен ныя скульп ту ры і ка ва ныя крэс лы ка-
ля края знаў ча га му зея. На дум ку стар шы-
ні гар вы кан ка ма, яны бу дуць за пра шаць 
лю бо га на вед валь ні ка — гос ця го ра да ці 
мяс цо ва га жы ха ра — спы ніц ца, за ду мац-
ца пра жыц цё, пра ка хан не, пра бу ду чы-
ню, су час насць і, без умоў на ж, мі ну лае. 
Апроч ка мен ных скульп тур, го рад упры-
го жыць алея з драў ля ных ма лых ар хі тэк-
тур ных фор маў.

Тут не паў тор ны 
дух гіс то рыі

Сва і мі зам ка мі і па ла ца мі вя до мыя 
Мір, Ня свіж, На ва гра дак, Крэ ва і ін шыя 
бе ла рус кія га ра ды і мяс тэч кі. У За слаўі 
ж скла да на за ся ро дзіць ува гу на ад ным 
аб' ек це. Свое асаб лі вай ві зіт най карт кай 
го ра да ста не но вы пом нік кня зю Ізя сла-
ву ў гіс та рыч ным цэнт ры, пе ра ка на на 
Свят ла на Кар та шо ва. Ад нак сю ды пры яз-
джа юць не толь кі дзеля ар хі тэк тур ных ці 
ней кіх ін шых ма тэ ры яль ных каш тоў нас-
цяў. Гас цей у За слаўе ва біць не паў тор ны 
дух гіс то рыі. І хоць ня ма тут шы коў ных 
кня жац кіх рэ зі дэн цый, за тое ёсць мі лы і 
ўтуль ны на ват сва ёю наз ваю «За мэ чак» 
— пер шае па се лі шча Х ста год дзя, дзе 
ка лісь ці жы ла княж на Раг не да — Га рыс-
ла ва ў за муж жы за кня зем Ула дзі мі рам і 
Анас та сія ў ма наст ве. Да рэ чы, ёсць мер-
ка ван не, што аб гэ тым эпі зо дзе жыц ця 
не па кор най дач кі Раг ва ло да на гад вае 
наз ва рэч кі Чар ні цы, якая ця чэ ка ля га-
ра дзі шча.

Апроч не вы со кіх уз гор каў «За мэч ка», 
ёсць у За слаўі і больш ма гут ныя зам ка-
выя ва лы. Яны ўзвыш аюц ца ў цэнт ры го-
ра да. Тут у XVІ—XVІІ стст. на мес цы ўма-
ца ван няў кан ца XІ ста год дзя, маг на та мі 
Гля бо ві ча мі быў па бу да ва ны бас ты ён ны 
за мак. Там жа Ян Гля бо віч, які за сна ваў 
у го ра дзе пра тэ станц кую аб шчы ну, па-
бу да ваў каль він скі збор. Паз ней ён быў 
пе ра асве ча ны ў ка та ліц кі храм у го нар 
Свя то га Мі ха і ла-ар хан ге ла. Ця пер бы лы 
збор — пра ва слаў ная царк ва Пра аб ра-

жэн ня Гас под ня га, дзве ры якой і сён ня 
ад чы не ны для вер ні каў і эк скур сан таў. 
Яшчэ адзін за слаў скі храм — кас цёл 
Найсвяцейшай Дзе вы Ма рыі, па бу да ва-
ны ў XVІІІ ста год дзі, — так са ма дзей ні чае 
і пры мае на вед валь ні каў.

У го ра дзе вар та за зір нуць у края знаў-
чы му зей. І на ват не за зір нуць, а дас ка на-
ла яго агле дзець — тут ёсць шмат пры ваб-
на га. На прык лад, га бе ле ны, ство ра ныя 
бе ла рус кі мі мас та ка мі па вод ле ма ты ваў 
по лац кай і за слаў скай гіс то рыі. Ёсць ці-
ка вая экс па зі цыя му зыч ных ін стру мен таў 
з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Скрып кі, гар-
мо ні кі, буб ны, шар ху ны мож на не толь кі 
ўба чыць, але і па слу хаць іх гу чан не — 
праў да, толь кі ў за пі се. У фон дах му зея 
за хоў ва ец ца найбуй ней шая ў кра і не ка-
лек цыя шэ дэў раў бе ла рус ка га на іў на га 
мас тац тва — ма ля ва ных ды ва ноў, са бра-
ная су пра цоў ні ка мі з усёй Бе ла ру сі. У тым 
лі ку тут мож на па ба чыць ра бо ты сла ву тай 
май стры хі са Случ чы ны Але ны Кіш, та-
ям ні чая асо ба якой (як і, улас на, ра бо ты) 
за ва рож вае. З тво ра мі мас тач кі тут су сед-
ні ча юць шэ дэў ры ўні вер саль на га та лен ту 
Язэ па Драз до ві ча — яшчэ дас ка на ла не 
вы ву ча на га і да кан ца не пры зна на га «бе-
ла рус ка га Ле а нар да».

Апош нія штры хі — 
за ча сам

Акра мя спад чы ны маг на таў, мас та коў 
і на ву коў цаў, у За слаўі здо ле лі за ха ваць 
і не вя лі кі аст ра вок ся лян скай куль ту ры. 
Не да лё ка ад ва лоў функ цы я нуе эт на гра-
фіч ны комп лекс, дзе кож на му ах вот на му 
па ка жуць ста ры па ра вы млын (у пра-
цоў ным вы гля дзе за ха ваў ся ён адзі ны з 
больш чым трох со цень у на шай кра і не), 
сві ран, куз ню (яшчэ не так даў но тут пра-
ца ва ла адзі ная ў Бе ла ру сі жан чы на-ка-
валь), і ха ту за воз ні ка (свое асаб лі выя 
«апарт амен ты» для тых, хто пры во зіў 
зер не на па мол), дзе ад ноў ле ны ся лян скі 
по быт па чат ку мі ну ла га ста год дзя.

Не толь кі дзе цям, але і да рос лым ці-
ка ва бу дзе па бы ваць у мяс цо вым му зеі 
мі фа ло гіі і ле су і па ба чыць ваў ка ла каў, 
да ма ві коў, ву жы ную ка ра ле ву... Па сло-
вах су пра цоў ні каў края знаў ча га му зея, у 
Дзі ця чым му зеі мі фа ло гіі і ле су ла дзяц ца 
ані ма цый ныя эк скур сіі з удзе лам ка зач-
ных пер са на жаў.

Па куль не ўсё яшчэ дас ка на ла ў га рад-
ской на ві га цыі і ту рыс тыч най інф ра струк-
ту ры За слаўя. Гіс та рыч ны цэнтр рас тва-
ра ец ца ў сум ным сва ёй по бы та вас цю 
пры ват ным сек та ры — зрэш ты, тут усё 
по бач, і та кое раз мя шчэн не куль тур на-гіс-
та рыч ных аб' ек таў на ват мае сваю «ра-
зы на чку». Бы ло б ня кеп ска ар га ні за ваць 
уста но вы хар ча ван ня і пунк ты про да жу 
су ве ні раў у гіс та рыч най част цы го ра да. 
Бо мяс цо вая ка вяр ня «Шы нок» га то ва 
аб слу гоў ваць гас цей толь кі па па пя рэд-
нім за ка зе, а страў ня «Гас ці нец» пра цуе 
з 12 га дзін дня. Зрэш ты, смач на і паў на-
вар тас на па ес ці мож на па ін шы бок чы-
гу нач на га пе ра ез ду ў ка вяр ні «Ся дзі ба», 
ад нак да яе трэ ба яшчэ да брац ца... Што 
да су ве ні раў з мяс цо вым ка ла ры там, то 
(і гэ та агуль ная праб ле ма ўсіх бе ла рус-
кіх га ра доў) іх вы бар да во лі не вя лі кі, і 
знай сці іх мож на хі ба што ў му зе ях. А 
між тым ідэі для «су ве нір кі» пад каз вае 
са ма гіс то рыя — грун ту ю чы ся на ёй, 
мож на ўвесь го рад апа віць ле ген да мі, 
якія знай шлі б ма тэ ры яль нае ўва саб лен-
не не толь кі ў вы гля дзе скульп тур, але 
і ма лень кіх ста ту э так, маг ні таў, бі ру лек, 
паш то вак... Хо чац ца ве рыць, што гэ та 
ўсё — спра ва ча су.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
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ЧЫМ ЗА СЛАЎЕ СЛАЎ НАЕ
Бе ла рус кае мяс тэч ка на бі рае ту рыс тыч ныя аба ро ты

З лю бой кроп кі — ці гэ та кас цёл 
Най свя цей шай Дзе вы Ма рыі, 
ці эт на гра фіч ны комп лекс, 
края знаў чы му зей 
або Спа са-Пра аб ра жэн ская 
царк ва — па ко ле мож на 
прай сці ўвесь гіс та рыч ны цэнтр. 

Этнаграфічны комплекс — куточак сялянскай культуры.
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У фон дах му зея за хоў ва ец ца 
найбуй ней шая ў кра і не 
ка лек цыя шэ дэў раў бе ла рус ка га 
на іў на га мас тац тва — 
ма ля ва ных ды ва ноў, са бра ная 
су пра цоў ні ка мі з усёй Бе ла ру сі.

Сардэчна запрашаемСардэчна запрашаем  ��

СВЕ ТАМ КІ РУЕ ТОЙ, 
ХТО... ЧЫ ТАЕ

У дру гі раз За слаўе пры мае Дзень бе ла рус ка га 
пісь мен ства. Cвята тра ды цый на пра во дзіц ца ў пер-
шую ня дзе лю ве рас ня. Але сё ле та яго пра гра ма 
раз лі ча на на два дні — 6 і 7 ве рас ня.

6 верасня 2014 г.4 АДМЫСЛОВА

«Замэчак».


