“Спачатку было Слова…”
Менавіта з гэтага Слова, якое трэба разумець як дадзенае Богам, пачаў свой шлях у літаратуру кожны з
сяброў нашага літаратурнага аб’яднання “Муза”, створанага ў Ваўкавыску. І сапраўды, спачатку было слова… Тое
самае сардэчнае слова, якое паэтычнай птушкай нараджаецца ў сэрцах мясцовых паэтаў і імкнецца да душаў усіх,
хто здольны яго пачуць і зразумець…
27 сакавіка2007 года у фае Ваўкавыскага кінатэатра “Юнацтва” сабраліся мясцовыя
аматары паэзіі, большасць з якіх ужо друкавалі свае вершы ў
раѐннай газеце “Наш час” пад рубрыкай “Ваўкавышчына
літаратурная”, якую тады рыхтавала рэдактар аддзела
маркетынгу і рэкламы, паэтэса Тамара Мазур. Яна ж
дамовілася аб месцы для такой сустрэчы, бо рэдакцыя “раѐнкі”
па тым часе размяшчалася ў вельмі цесным памяшканні. У холе
“Юнацтва” было не толькі прасторна, але вельмі ўтульна. Мы
Тамара Мазур
ўсе з задавальненнем пачыталі свае вершы, некаторыя з нас –
выканалі музычныя кампазіцыі пад гітару, шчыра пагутарылі
пра тое, як нам “не пропасть по одиночке”. Бо ўжо тады рэклама забірала ўсѐ больш
газетнай плошчы. Тамара Мазур паведаміла, што ў такіх умовах добра, калі
“Ваўкавышчына літаратурная” будзе выходзіць у свет хоць бы раз у квартал. А гэта
значыць, што друкаванымі могуць быць толькі самыя лепшыя творы. Каб не было
ніякіх крыўдаў, Тамара Міхайлаўна прапанавала стварыць літаратурнае аб’яднанне і
на яго паседжаннях калектыўна выбіраць вершы ў друк. Вечарына атрымалася такая
прыемная і нечакана змястоўная, што мы вырашылі збірацца кожны першы аўторак
месяца. Стаць членам нашага літаб’яднання мог кожны жадаючы, але ў першую чаргу
Тамара Мазур запрасіла ў суполку тых, хто хоць аднойчы друкаваўся на старонках
Артыкул у газеце “Наш час”
газеты “Наш час”. Асаблівай каштоўнасцю такіх сустрэч была сяброўская
падтрымка, якая сыходзіла ад старэйшых да маладых.

Я вельмі ўдзячная Тамары Мазур за тое, што яна з такой лагоднасцю і
небывалым тактам навучыла мяне працаваць з кожным
радочкам у маіх вершах, прабудзіла ў маім сэрцы пачуццѐ
годнасці за непаўторнасць і музычнасць радзімага
маўлення. Дзякуючы ѐй мае вершы сталі прыдатнымі для
друку ў альманахах і часопісах. Ні дзіва, што і першыя
вершы большасці з нашых паэтаў былі надрукаваны
менавіта ў рубрыцы “Ваўкавышчына літаратурная”
раѐннай газеты “Наш час”. З гэтага перыядычнага
выдання пачынаецца наша гісторыя, з гэтым
Настасся
перыядычным выданнем цесна пераплятаецца лѐс нашага
Токарава-Самушчык
літаратурнага аб’яднання. Ды не буду забягаць наперад.
У снежні таго ж года Тамара Мазур прымае рашэнне пераехаць у слаўны горад Гродна і працягнуць
журналісцкую дзейнасць у газеце “Перспектыва”. Паўстае сур’ѐзнае пытанне аб далейшым існаванне літаратурнага
аб’яднання, якое было ѐю заснавана. Ці то жартам, ці то ў сур’ѐз сваю справу яна прапануе працягнуць мне – яшчэ зусім
маладой і толькі пачынаючай паэтцы – Настассі Токаравай-Самушчык.
Зусім не ўяўляючы, што мяне чакае і да чаго ў выніку ўсѐ гэты прывядзе, я
згадзілася і завалодала “каштоўным” спісам усіх членаў літаратурнага
аб’яднання. І ў студзені 2008 года літаратурнае аб’яднанне сабралася зноў:
адноўленым складам і з новым кіраўніком.
Ужо на першай нашай сустрэчы мы дамовіліся называцца
Ваўкавыскім раѐнным літаратурным аб’яднаннем “Муза”, пашырыць межы
нашай дзейнасці і дазволіць нашым вершам не толькі друкавацца на
старонках газет, але і гучаць на літаратурных сустрэчах з чытачамі
бібліятэк, школьнікамі і іншымі аматарамі паэзіі.
Адметна, што ў тым жа студзені мне і паэту з вѐскі Вярэйкі
Ваўкавыскага раѐна Віктару Курловічу давялося ўдзельнічаць у фестывалі
“Паэзія – душы рух” у г.Гродна. Пазней (у 2012 годзе) мы сталі лаурэатамі
гэтага фестывалю і членамі Гродзенскага абласнога літаратурнага
аб’яднання.
Выступленне ў папраўча-працоўнай
установе. Студзень, 2008 г.

Вось так усѐ і закруцілася – творчасць накрыла нас хваляю пазітыву і безыпуннымі “гастролямі”. Мы
выступалі ў школах (гарадскіх і вясковых), у цэнтры творчасці дзяцей і моладзі, у бібліятэках, храмах і, нават, у нашай
ваўкавыскай папраўча-працоўнай установе. Нашы імкненні і дасягненні друкаваліся ў артыкулах на старонках газеты
“Наш час”.

У Сярэдняй школе № 7 г.Ваўкавыска. Верасень, 2008 г. Верасень, 2009 г.

У Вярэйкаўскай сярэдняй школе: Настасся ТокараваСамушчык, Юлія Кавальчук, Віктар Курловіч.
Снежань, 2008 г.

Зразумела, што існаванне Ваўкавыскага раѐннага літаратурнага аб’яднання “Муза” ніякім чынам не
перашкаджала паэтам і пісьменнікам, якія з’яўляліся яго членамі, працаваць і праяўляць свае таленты за межамі
дзейнасці літаратурнага аб’яднання. Некаторыя з паэтаў друкаваліся ў абласных, рэспубліканскіх і, нават, замежных
перыядычных выданнях. Хтосьці выдаваў свае зборнікі вершаў, ці выступаў на літаратурных сустрэчах, як самастойны
паэт ці пісьменнік. Творы нашых паэтаў былі пакладзены на музыку і гучалі, як песні.
Увогуле, выступленні нашага літаратурнага аб’яднання нельга было б назваць звычайнымі: заўжды прысутнічала
нейкая цікавая адметнасць, незвычайнасць, якую гледачы і слухачы маглі б захаваць у сэрцы і ў памяці. Мастацкае
чытанне вершаў на рускай, беларускай і польскай мовах пад класічную музыку, жартоўныя дыялогі вядучых, сумесна з
гледачамі складзенае бурымэ… Сумаваць на нашых сустрэчах не было ніякай магчымасці!

Аднак,
па
некаторых
аб’ектыўных прычынах у перыяд з
2010 па 2014 гады Ваўкавыскае
раѐннае літаратурнае аб’яднанне
“Муза” было вымушана прыпыніць
сваю дзейнасць. Паэты больш не
збіраліся, як літаратурная суполка,
але ж працягвалі пісаць, друкаваць і
дэкламаваць свае вершы. Толькі
некалькі разочкаў здарылася нам
нібы зорачкай мільгануць на значных
Фестываль “Масалянскія салаўі-2014”
літаратурных мерапрыемствах паэтычнага небасхілу ў якасці
Фестываль “Масалянскія салаўі-2012”
літаратурнага аб’днання. Такімі шчаслівымі імгненнямі, напрыклад, былі сустрэчы на паэтычным фестывалі
“Масалянскія салаўі” у аграгарадку Масаляны Бераставіцкага раѐна ў 2012 і ў 2014 годзе.
Сумна было майму сэрцу назіраць, што ўсѐ менш запрашаюць паэтаў у школы, усѐ радзей друкуюцца вершы
мясцовых паэтаў у рубрыцы “Ваўкавышчына літаратурная”. Тым больш не было
падтрымкі пачынаючым паэтам, тым, хто яшчэ не быў здольны ствараць творы для друку.
Тым, хто, як я калісьці, шукаў свой творчы шлях і меў патрэбу ў падтрымцы больш сталых
паэтаў-сяброў. Прызнаюся, што і ў мяне не хапала моцы падняць”Музу” з руінаў, ці пачаць
усѐ нанава. Патрэбны быў штуршок, які б скалыхнуў і прымусіў грамадскасць – творчую і
інтэлегентную грамадскаскасць – узняць пытанне аб актывізацыі літаратурнага руху на
Ваўкавышчыне.
І гэты шчаслівы момант не прымусіў сябе чакаць. У снежні 2014 выходзіць з друку, а
6 лютага 2015 года – урачыста прэзентуецца альманах “Люблю цябе, мая старонка”, у
якім друкуюцца вершы аб радзіме і Ваўкавыскай зямлі амаль трох дзясяткаў паэтаў, якія
жылі ці працавалі на нашай блаславеннай зямлі. Адметна, што складальнікам альманаха
стала Валянціна Міхайлаўна Курылік – рэдактар раѐннай газеты “Наш час”. У альманах
увайшлі вершы і ўдзельнікаў “Музы”: Марыны Бабіч, Галіны Здановіч-Бойчанка, Тамары

Кашавой, Івана Кударонка, Віктара Курловіча, Барыса Пяроўскага,
Святланы Свірыдавай, Настассі Токаравай-Самушчык.
Пачакаўшы ініцыятывы ад іншых, я самастойна ўзялася за
былую справу. Распрацаваўшы праект адраджэння літаратурнага
руху на Ваўкавышчыне, атрымаўшы падтрымку мясцовых улад і
стварыўшы на базе ДзУА “Ваўкавыскі цэнтр творчасці дзяцей і
моладзі” аб’яднанне па цікавасцях для дзяцей “Натхненне”, 28
жніўня 2015 года я сабрала Ваўкавыскае раѐннае літаратурнае
аб’яднанне “Муза”.
Рухацца наперад бывае даволі цяжка, асабліва, калі папярэдні
вопыт быў не вельмі ўдалы. Тым не менш, крок за крокам, мы
працягваем нашу дзейнасць. Ваўкавыскае раѐннае літаратурнае
аб’яднанне “Муза”зноў распачало сваю творчую працу. Хтосьць з
былых “музаўцаў” не мае магчымасці ці жадання дзейнічаць разам з
намі: ім мы жадаем поспехаў. Але ѐсць і тыя, хто далучыўся да нас
толькі на прыканцы года. За гэты час мы паспелі здзейсніць акцыю
“Пранікаючы ў дзіцячыя сэрцы” (верасень, 2015г): выступаючы
перад дзіцячай аудыторыяй ва ўсіх гарадскіх школах Ваўкавыска, мы
даносілі да іх паэтычнае Слова – Слова добрае, Слова вечнае. Нашы
паэты наведалі свята, прысвечанае Дню пісьменнасці і друку, у
Шчучыне (верасень, 2015г), літаратурнае кафэ “Три свечи” у Гродна
(верасень, кастрычнік 2015г.). Разам з юнай паэткай- пяцікласніцай
Ксеніяй Скурат мы знялі відэярэпартаж “На шляху натхнення…”,
прысвечаны таленавітай ваўкавыскай паэтцы Марыне Бабіч. Да
таго ж, мне давялося паспяхова паўдзельніцаць у конкурсе
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ “Песняры гарадзенскай
зямлі” (снежань 2015г.).

Урачыстае ўручэнне альманахаў аўтарам у актавай
зале Ваўкавыскага райвыканкама 6 лютага 2015г.
Прэзентацыя альманаха ў чытальнай зале гарадскога
філіяла Ваўкавыскай раёнай бібліятэкі.

24 студзеня 2016 года ў чытальнай зале Ваўкавыскай раѐнай
цэнтральнай бібліятэкі адбылася літаратурная сустрэча “С “Музой”
по жизни…”. Прыхільнікі паэтычнага слова мелі магчымасць пачуць
вершы на рускай, беларускай і польскай мовах ад Тамары Кашавой,
Тамары Ігнатовіч, Марыі Місюк, Віктара Курловіча, Настассі
Токаравай-Самушчык, Галіны Смок. Упершыню уласныя вершы
дэкламавалі Віктар Семак і вучаніца 7 класа СШ № 3 г.Ваўкавыска –
Аляксандра Развадоўская. Гучалі музычныя кампазіцыі. Разам з
гледачамі было створана гумарыстычнае ”бурымэ”.

Мы наладжваем “масты сяброўства і творчасці” з літаратурнымі аб’яднаннямі і гурткамі ў іншых гарадах,
плануем далейшыя літаратурныя сустрэчы і публікацыі. Ці атрымаецца ў нас усѐ тое, што мы запланавалі? Яшчэ
пабачым. Галоўнае, што мы ѐсць, мы робім добрую справу і дорым нашу творчасць тым, каму гэта патрэбна.

На цяперашні час Ваўкавыскае літаратурнае аб’яднанне
складаецца з наступных удзельнікаў.
Марына Віктараўна Бабіч (1982 г.н.) – адзін з кіраўнікоў
народнага інтэлектуальнага клуба “Высокі Волак” пры раѐнным
метадычным цэнтры народнай творчасці. Паэтка. Аўтар трох
паэтычных зборнікаў: “Прийти, увидеть, полюбить…»(1997),
«Нить любви»(2001), «Соловьиная рать»(2010). Друкавалася ў
перыядычных выданнях: “Наш час”, “Знамя юности»,
“Чырвоная змена”, “Народный журнал”, “Нѐман” і інш. З 2003
года – член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Мікалай Пятровіч Іваноўскі – беларускамоўны паэт,
аўтар вершаў і баек для дзяцей і дарослых. Друкаваўся на
старонках газеты “Наш час”, “Гродненский химик”. У 2015
годзе свет пабачыла яго кніга “Нашчадкі роду Іваноўскіх”,
прысвечаная творчасці яго брата-мастака. У цяперашні
момант ѐн жыве ў в. Пачуйкі Рэплеўскага сельсавету
Ваўкавыскага раѐна.
Тамара Канстанцінаўна Ігнатовіч (1952 г.н.) – былы
настаўнік рускай мовы і літаратуры, пінсіянерка, пражывае ў
Ваўкавыску. Рускамоўныя вершы друкаваліся на старонках газеты “Наш час” і навукова метадычнага часопіса
“Русский язык и литература”.

Тамара Васільеўна Кашавая – працаўнік культуры і педагог па тэатральнаму майстэрству. Піша вершы, песні,
сцэнарныя распрацоўкі на рускай і беларускай мовах. Пераможца і дыпламант шматлікіх міжнародных паэтычных
конкурсаў. Аўтар рамана-паэмы ў вершах “Каханне ваўкалака” і зборніка вершаў “Ваўкавыск – радзімка Беларусі”,
выдадзенага ў творчай садружнасці з зямлячкай-паэтэсай Тамарай Мазур.
Віктар Георгіевіч Курловіч (1955 г.н.) – былы настаўнік фізікі і выхавацель ў санаторнай школе-інтэрнаце.
Пенсіянер, жыве ў в.Вярэйкі Ваўкавыскага раѐна. Друкаваўся ў перыядычных выданнях, у калектыўным зборніку “Голас
надзеі”. Аўтар зборніка беларускіх вершаў “Пах медуніцы”.
Марыя Іосіфаўна Місюк (1940 г.н.) – былы настаўнік пачатковых класаў, пінсіянерка, пражывае ў г.п.Рось
Ваўкавыскага раѐна. Друкавала свае вершы на рускай, беларускай і польскай мовах у выданні “Наш час” і польскіх
часопісах: “Slowo Zycia” і “Glos znad Niemna”.
Святлана Віктараўна Свірыдава (1967 г.н.) – бібліятэкар, жыве і працуе ў г.п. Рось Ваўкавыскага раѐна. Піша
вершы на рускай мове. Друкавалася ў ваўкавыскіх выданнях “Наш час” і “Местная газета”. Адзін з яе вершаў увайшоў у
альманах “Люблю цябе, мая старонка”.
Віктар Эдуардавіч Семак (1975г.н.) – настаўнік хіміі і біялогіі ў Вярэйкаўскай сярэдняй школе. Вершы на
беларускай мове пачаў пісаць і друкаваць нядаўна на старонках “Наш час”. Жыве ў в.Вярэйкі Ваўкавыскага раѐна.
Галіна Іванаўна Смок (1951г.н.) – медыцынскі працаўнік на пенсіі, публікавала вершы і апавяданні на рускай мове ў
газеце “Наш час”. Жыве ў Ваўкавыску.
Настасся Аляксандраўна Токарава-Самушчык (1986 г.н.) – кіраўнік-арганізатар літаратурнага аб’яднання
“Муза”. Настаўнік пачатковых класаў, педагог дадатковай адукацыі. З 2001 года на старонках раѐнай газеты “Наш
час” і “Местная газета” друкуюцца вершы, артыкулы, апавяданні на рускай і беларускай мовах. Некаторыя вершы
ўвайшлі ў сборнікі “Голас надзеі”, “Услышь мой голос на заре”, “Люблю цябе, мая старонка”.

Гэта нашы пастаянныя ўдзельнікі. Час ад часу да нас далучаюцца і іншыя паэты ці пісьменнікі. Спадзяюся, што
хутка наш спіс папоўняць і зусім маладыя паэты – школьнікі.
Настасся Токарава-Самушчык

