“Перад тым, як на
Парнас, завітай, паэт,
да нас”
Па запрашэнню раѐннага літаратурнага аб’яднання “Суквецце”
гродзенскія пісьменнікі Браніслаў Ермашкевіч і Дзмітрый Радзівончык
наведалі Ліду.

“Перад тым, як на Парнас, завітай, паэт, да нас” – пад такой назвай у
літаратурным аддзеле (доміку В.Таўлая) Лідскага гісторыка-мастацкага
музея праходзяць цыклы сустрэч з пісьменнікамі Беларусі. Трэба зазначыць,
што сустрэчы з вядомымі творцамі, майстрамі прыгожага пісьменства
праходзілі і да гэтага часу. Але на гэты раз Лідскі гісторыка-мастацкі музей
вырашыў унесці некаторыя карэктывы ў правядзенні такога роду
мерапрыемстваў. У гэтым накірунку нават закладзена сімвалічная назва.
Ліда – культурны край, калыска шматлікіх пісьменнікаў Беларусі. У якасці
лідскага Парнаса выступае менавіта літаратурны аддзел Лідскага музея.
Асаблівасцю такіх сустрэч з’яўляецца вінтавая лесвіца, якая вядзе на другі
паверх музейнай установы, бы на гару вядомага Парнаса. На яе пярылах
кожны запрошаны госць павінен пакінуць на своеасаблівых бірках аўтографы
(як сімвалічныя замкі маладажонаў на пярылах мастоў). У далейшых планах
ідзе распрацоўка пэўнага сімвалічнага знака (эмблемы, лагатыпа), які будзе
ўручацца запрошаным творцам пад час сустрэчы. Пакуль рана раскрываць
усе задумы. Ва ўсякім разе, госці і прысутныя павінны быць задаволены.
Першыя – ад наведвання прыгожага, чыстага і мілагучнага горада Ліды, ад

прысутнасці чытачоў і прыхільнікаў іх
творчасці, другія – ад цікавага знаѐмства з
творчасцю пісьменніка.
Зусім нядаўна Ліду наведалі члены
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі Дзмітрый Радзівончык
і Браніслаў Ермашкевіч. Пару год назад
дэлегацыя з гэтага пісьменніцкага аддзялення
ўжо наведвала горад Ліду, выступалі ў
Цэнтральнай раѐннай бібліятэцы імя Янкі
Купалы, а таксама і ў доміку В.Таўлая. На
гэты раз Браніслаў Іосіфавіч для жыхароў
прынѐманскага горада вызначыўся знанай
асобай. А вось, Дзмітрый Мікалаевіч наведаў
Ліду ўпершыню.
Шаноўныя госці пазнаѐміліся
з
філіялам
“Лідская
гарадская бібліятэка №4”, дзе
загадчык
яго
Гольмант
Валянціна
Іванаўна
распавяла пра бібліятэчную
дзейнасць гэтай установы.
Для
гарадзенцаў
была
арганізавана экскурсія ў
галоўную жамчужыну горада
– у старажытны Лідскі замак XIV стагоддзя, дзе госці пазнаѐміліся з
гістарычнымі выставамі. А за гэты час у доміку В.Таўлая сабраліся
прыхільнікі творчасці гарадзенскіх пісьменнікаў: члены літаратурнага
аб’яднання “Суквецце”, бібліятэкары, супрацоўнікі музея, вучні СШ №1
г.Ліда.
Напачатку госці падзяліліся найлепшымі
ўражаннямі ад наведвання горада. Па
старшынству, слова было дадзена Браніславу
Ермашкевічу. З вуснаў пісьменніка прысутныя
слухачы і гледачы дазналіся пра пройдзеныя
Браніславам Іосіфавічам шляхі-дарогі, якія
прывялі яго да літаратурнай дзейнасці. У
арсенале паэта на сѐнняшні дзень – не адна
выдадзеная кніга. На сустрэчу з лідчанамі ѐн
прывѐз тыя, якія выйшлі ў свет апошнім часам.
Шаноўны паэт зачытаў вершы са зборніка
“Абярэг”. Распавѐў пра даследчую нялѐгкую

працу над кнігай “Водсвед далѐкіх дзѐн”, якая выйшла ў свет да 70-годдзя
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
У зусім іншым вобразе з
прысутнымі
пазнаѐміўся
Дзмітрый Радзівончык.За час
літаратурнай дзейнасці паэт
выдаў тры зборнікі вершаў
“Пиррова техника”, “Дым без
огня”, “Река безбрежная”. З
двумя апошнімі ѐн пазнаѐміў
лідчанаў. Перад аўдыторыяй
Дзмітрый Мікалаевіч паўстаў
у вобразе падобным да
сучаснага
Уладзіміра
Маякоўскага, чым і захапіў
прысутных у зале. Напрыканцы пісьменнікі адказалі на пытанні гледачоў.
Дзякуючы гэтай сустрэчы кніжная паліца Цэнтральнай раѐннай бібліятэкі імя
Янкі Купалы і фонд Лідскага гісторыка-мастацкага музея папоўніліся новымі
кнігамі, якія былі падараваны гарадзенскімі пісьменнікамі. А на ўспамін, па
ўстаноўленай традыцыі, шаноўнымі гасцямі пакінуты ў кнізе водгукаў
“Аўтограф на памяць” пажаданні і ўражанні ад пройдзенай сустрэчы, а на
пярылах музейнай лесвіцы з’явіліся чарговыя біркі з аўтографамі.
Алесь ХІТРУН, кіраўнік літаратурнага аб’яднання “Суквецце”,
навуковы супрацоўнік літаратурнага аддзела Лідскага гісторыкамастацкага музея.
На здымках: Ліда, лістапад 2015. Падчас чарговай літаратурнай вандроўкі гродзенскіх
пісьменнікаў Браніслава Ермашкевіча і Дзмітрыя Радзівончыка.

Лідскі замак

У госці да В.Таўлая

У гасцях у літаратурнага аб’яднання “Суквецце” (г. Ліда)

Браніслаў Ермашкевіч і Алесь Хітрун

Д.Радзівончык і Б.Ермашкевіч у Лідзе.

У пакоях мемарыяльнага музея песняра беларускай зямлі В.Таўлая

Інтэрв’ю Лідскай студыі тэлебачання

