У ДУМЦЫ І СЛОВЕ
МАІМ АДЖЫВУ…
Творчая інтэлігенцыя Гродзеншчыны адзначыла
85-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча.
27 лiстапада 2015 года ў Гродзенскiм абласным метадычным цэнтры
народнай творчасцi, у рамках адкрытага паседжання гарадскога клуба
творчай iнтэлегенцыi «Гранi» адбылася літаратурна-музычная вечарына пад
назвай «Я iмгненне жыву i памру на iмгненне, у думцы i слове маiм
аджыву…», прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння класiка беларускай
лiтаратуры, паэта, празаiка, драматурга, кiнасцэнарыста Уладзiмiра
Караткевiча.
Удзельнiкi клуба творчай iнтэлегенцыi «Гранi» Аксана Маркевiч i Галiна
Закрэўская чыталi вершы У.Караткевiча. Поўная артыстызму і рамантычнай
узнѐсласці дэкламацыя вершаў з цеплынѐй i любоўю да творчай спадчыны і
асобы пісьменніка стварылі ў зале чароўную атмасферу, дзе нібыта лунаў дух
юбіляра.
Гучалi аудыѐзапiсы чытання вершаў у выкананнi cамога У.Караткевiча.
Кiраунiк клуба «Гранi» Аляксандр Закрэўскi зрабiў паслядоўны агляд
творчасцi пiсьменнiка паралельна з бiаграфiчнымi і геаграфічнымі пунктамі
яго жыццѐвага шляху. Праграма вечару суправаджалася праглядам
фотаздымкаў У.Караткевiча.
У якасцi музычных нумароў прагучалi : балада «Прыпадзi да мяне прыпадзi»,
на верш У.Караткевiча. з цыклу «Таўрыда», твор вядомага гродзенскага
кампазiтара i гiтарыста Уладзіміра Захарава ў выкананнi: гiтара — Яўген
Беляўскi, вакал — Андрэй Панiсаў. Таксама прагучалі песнi на вершы
У.Караткевiча «Мокрыя травы», «Каложа», «Усѐ, што было» аўтараў музыкi
Б.Вайханскага i А. Закрэўскага ў выкананнi А. Закрэўскага.
Па-прафесійнаму вельмi яскравыя i займальныя выступленні на тэмы лѐсу і
творчасцi У.Караткевiча зрабiлi члены Саюза пісьменнікаў Беларусі,
супрацоўнікi кафедры беларускай лiтаратуры ГрДУ ім. Я.Купалы дацэнт
кафедры, кандыдат філалагічных навук Алiна Эдмундаўна Сабуць і старшы
выкладчык Святлана Мiкалаеуна Тарасава.
Акрамя прысутных удзельнікаў гарадскога клуба творчай інтэлігенцыі
«Грані», літаратурна-музычную вечарыну «Я iмгненне жыву i памру на

iмгненне, у думцы i слове маiм аджыву…» да 85-годдзя з дня нараджэння
Уладзіміра Караткевіча наведалі шмат гасцей, сярод якіх выкладчыкі
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы, студэнты гэтага ВНУ і
іншых навучальных устаноў горада, гродзенскія пісьменнікі, члены абласной
пісьменніцкай арганізацыі на чале з яе страшынѐй, паэтэсай, празаікам
Людмілай Антонаўнай Кебіч, іншыя прыхільнікі творчасці Уладзіміра
Караткевіча і аматары беларускага мастацкага слова.
На жаль, па розных абставінах не атрымалася сустрэцца з людзьмі, якія
асабіста ведалі У.Караткевіча, пачуць іх уражанні ад знаѐмства і зносін з
пісьменнікам. Такія людзі ў Гродне ѐсць, і яны былі запрошаныя да ўдзелу ў
вечарыне. Але ж дадзенае мерапрыемства не апошняе… Гродзенскі клуб
творчай інтэлігенцыі «Грані» працягвае сваю работу з рашучай упэўненасцю:
тое, што не атрымалася сѐння, можа атрымацца ў перспектыве.
Напрыканцы літаратурна-музычнай вечарыны адбыўся прагляд запiсу вельмi
хвалюючага вiдэа-интэрв’ю У.Караткевiча з нагоды яго 50-годдзя, дзе ѐн з
вялiкай пашанай i падзякай звяртаецца да сваiх чытачоў.
Аляксандр ЗАКРЭЎСКІ,
кіраўнік Гродзенскага гарадскога
клуба творчай інтэлігенцыі «Грані»

На здымках: падчас літаратурна-музычнай вечарыны «Я iмгненне жыву i памру на
iмгненне, у думцы i слове маiм аджыву…» да 85-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра
Караткевіча.

Верш пісьменніка-юбіляра чытае Аксана Маркевiч
На сцэне актрыса Гродзенскага
абласнога тэатра лялек Галіна
Закрэўская.

Аляксандр Закрэўскі і яго Караткевіч.

Святлана Тарасава

Аліна Сабуць

Усім удзельнікам і арганізатару літаратурна-музычнай вечарыны А.Закрэўскаму
падзяквала былы кіраўнік клуба “Грані”, паэтэса Святлана Елісеева.

Гродзенскі абласны метадычны цэнтр
народнай творчасці. 27 лістапада 2015 года.

