СВЯТА МАСТАЦТВАЎ І КУЛЬТУР
15 ліпеня ў Гродне ў чарговы раз адбылося
абласное літаратурнае свята ў Швейцарскай
даліне, ля дома-музея славутай польскай
пісьменніцы
Элізы
Ажэшкі.
Імпрэза,
арганізаваная Гродзенскай абласной бібліятэкай
імя Я.Карскага, атрымала назву “Эліза Ажэшка і
яе акружэнне”.

Літаратурнае свята ў Швейцарскай даліне
праходзіць у Гродне штогод. Тут, як вядома,
знаходзіцца дом-музей вядомай польскай
пісьменніцы Элізы Ажэшкі, якая ўславіла
сваёй творчасцю горад над Нёманам. Калі
мерапрыемствы
мінулых
гадоў
былі
прымеркаваныя да дня абароны дзяцей, дня
нараджэння пісьменніцы (6 чэрвеня) і
праходзілі ў самым пачатку лета, то ў гэты
раз свята адбылося 15 ліпеня, напярэдадні святкавання Дня горада
(Дзень вызвалення Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 16 ліпеня
1944 года). Па задумцы арганізатараў імпрэзы, дзяржаўнай ўстановы
культуры “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”
свята з серыі “Сустрэчы ў Элізы Ажэшкі” у бягучым годзе мела пэўную
тэматычную накіраванасць і было прысвечана сувязі культурных
традыцый сучаснасці і мінулага.

На падворку доміка пісьменніцы і вакол яго былі арганізаваны
віктарыны, дзіцячая пляцоўка, літаратурны і музычны салоны, а таксама
шматлікія выставы вырабаў народных умельцаў, кніг, рарытэтных
выданняў, сувеніраў і гербарыяў, якія так любіла збіраць сама Эліза
Ажэшка. Арганізатарамі свята было прыкладзена шмат намаганняў для
таго, каб прыцягнуць увагу гараджан да культуры і гісторыі сталіцы
Прынёманскага краю. На цэлы дзень Швейцарская даліна, упадабанае
месца для прагулак гродзенцаў, ператварылася ў куток, дзе магічным

чынам перапляліся мастацтва і эстэтыка пазамінулага стагоддзя з
дынамічным рытмам сучаснага свету. Дзіўным чынам цэрымонная
атмасфера арыстакратычных салонаў выйшла на вуліцу і даволі
дэмакратычна аб’яднала культуры і традыцыі розных эпох, культур і
народаў. Кожны прысутны адчуў ўласнае дачыненне да вечных
каштоўнасцяў.

Галоўную літаратурную частку апярэдзіў амаль двухгадзінны канцэрт
майстроў мастацтваў Прынёманскага краю, сярод якіх адзначыліся
пастаянны ўдзельнік свята ў Швейцарскай даліне ансамбль танца
Гарадскога цэнтра польскай культуры “Лехіці”, ансамбль народнай
музыкі гарадскога цэнтра культуры “Гасцінец” і многія іншыя. Усім
жадаючым прапаноўвалі развучыць малавядомыя беларускія народныя
танцы, павадзіць карагоды. Пані Эліза была чалавекам рознабаковых
інтарэсаў. Вядома, што ёй ўдавалася сумяшчаць літаратурную творчасць
з навуковай і грамадскай дзейнасцю, дабрачыннасцю. Вакол
пісьменніцы заўсёды гуртаваўся прагрэсіўны люд. У нашы дні яна б па
праве была ўдастоена звання ганаровага грамадзяніна Гродна.
Гродзенцы ставяцца да пані Элізы з вялікай пашанай і заўсёды ідуць у
госці да сваёй улюбёнай пісьменніцы з падарункамі. Таму праграма
літаратурнага свята была даверху напоўнена ўсім, што характарызуе
культуру нашага краю, яго нацыянальныя звычаі і міжнародныя
гуманітарныя сувязі.

У гэты дзень у госці да знакамітай пісьменніцы таксама прыйшлі іншыя
класікі беларускай літаратуры: Алаіза Пашкевіч (Цётка), Францішак
Багушэвіч, Максім Багдановіч. Зразумела, тэатралізаваны момант свята
ўмоўны і не прэтэндуе на гістарычную пэўнасць. Затое асяроддзе Элізы
Ажэшкі, якое складаецца з класікаў, продкаў культуры сучаснай
Беларусі, сабраных разам, увасабляе сімвалічны прыклад саюзнасці,
адзінства і згоды. Дарослым і дзецям у чарговы раз нагадалі і
прадэманстравалі, якая багатая Гродзеншчына слаўнымі землякамі,
талент і творчая спадчына якіх па праву належыць не толькі Беларусі,
але і культурам некалькіх народаў, што жывуць па суседству.

І ўсё ж у цэнтры ўвагі было слова. На вуліцах нашага горада спакон веку
побач з беларускай можна пачуць рускую, польскую, літоўскую гаворку.
Беларуская зямля стала другой радзімай для людзей з розных куткоў
свету. Традыцыі добрасуседства, міжнацыянальнага сяброўства
падтрымлівае і развівае Гродзеншчына літаратурная. І гэты тэзіс
пацвердзіла выступленне нашых паэтаў у паэтычным міксе “Сучаснікі –
класікам”.
Каб падкрэсліць і ўмацаваць сувязь мінулага і сучаснасці ў мастацтве
слова, на святочную сустрэчу з пані Элізай прыйшлі не толькі
літаратары з Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі: Браніслаў Ермашкевіч, Святлана Тарасава, Анатоль Апанасевіч,
Пётр Сямінскі, Ала Клемянок, Віктар Кудлачоў, але і сябры нашай
пісьменніцкай суполкі, сапраўдныя энтузіясты, аматары літаратуры:
рускія паэты з Гродна Наталля Чакліна-Гарбачова і Аляксандр Слашчоў;
аўтар вершаў на польскай мове Крыстына Шэматовіч; паэт і музыка
Аляксандр Закрэўскі; таленавітая пішучая моладзь: Вікторыя Смолка,
Кірыл Бялятка, Аліна Паўлоўская.
Дарэчы, супадзенне прозвішча гэтай маладой паэткі з дзявоцкім
прозвішчам пані Элізы (Паўлоўская) красамоўна сведчыць аб многім,
яшчэ і яшчэ раз даказвае, што ўсе супадзенні невыпадковыя... Удзельнікі
літаратурнага свята “Эліза Ажэшка і яе акружэнне” атачылі цяплом

вобраз

славутай

Аліна Паўлоўская

Браніслаў Ермашкевіч

пісьменніцы-зямлячкі, падаравалі прысутным
землякам і гасцям з блізкага і далёкага
замежжа (а іх было нямала) творы са
свайго творчага багажу. Па добрай
традыцыі паэзія крочыць бок аб бок з
музыкай, таму і ў літаратурнай
старонцы свята знайшлося месца для
песень пад гітару. На ўласныя словы і
на тэксты класікаў песні ўласнага
сачынення
праспяваў
кіраўнік
Гродзенскага
народнага
клуба
творчасці “Грані” Аляксандр Закрэўскі.
Студэнт-філолаг
Гродзенскага
дзяржаўнага ўніверсітэту ім. Я.Купалы,
будучы
навуковец-літаратуразнаўца
Кірыл Бялятка праспяваў песню,
створаную ім на верш Францішка
Багушэвіча. А паэтэса са Смаргоні Ала
Клемянок праспявала на польскай мове
раманс А. Міцкевіча і апошні мазур
паўстанцаў-касаніраў 30-х гадоў 19
стагоддзя.

Ала Клемянок

Папярэднікам ў мастацтве, слаўным продкам прысвяцілі свае вершы
многія ўдзельнікі імпрэзы. Так напрыклад, Браніслаў Ермашкевіч
прачытаў прысвячэнне Ф.Багушэвічу, Віктар Кудлачоў — Міхасю
Васільку і Аляксею Карпюку, а прызёр рэспубліканскага конкурсу
маладых паэтаў "Мы рождены для вдохновенья" (2015, Брест) Вікторыя
Смолка прачытала верш "На магіле маці паэта", прысвечаны светлай
памяці маці Максіма Багдановіча, якая спачывае ў Гродне. А на
напрыканцы паэтычнай эстафеты прагучаў верш нашай сучасніцы,
паэткі з Зэльвеншчыны Ірыны Данік:
ДА АЖЭШКІ
Злятаемся, як птушкі, адусюль…
Святкуем – і танцуем, і спяваем.
Як дзеці прыязджаюць да матульТак да Ажэшкі сёння прыязджаем.
Яе душа тут Нёманам плыла
І словы выляталі салаўямі.
Яна тут ёсць. І некалі была,
Хадзіла беларускімі палямі.

Усходзіць дзень над Нёманам святлом,
Звіняць у полі васількоў усмешкі,
А мы вітаем твой зялёны домПрыехалі на свята да Ажэшкі.
Глядзяць дубы сівыя ўдалячынь
І жалудамі мары вырастаюць,
А каралеву слова дзвюх Айчын
Сягоння людзі на зямлі вітаюць.

Кожнае слова з вуснаў гродзенскіх паэтаў у гэты дзень, у гэтым месцы
было пасланнем у вечнасць. Кожным радком чулае сэрца творцы
адклікалася на кліч гісторыі. Кожны з выступоўцаў у паэтычным міксе
"Сучаснікі — класікам" адчуваў сябе важным звяном у непарыўнай
сувязі культурных традыцый, удзельнікам дыялогу пакаленняў і
светапоглядаў. І стала зразумела, што асяродак нашай пані Элізы ўсё
пашыраецца і мацнее, таму што сваім голасам ён пераадолеў час. І стала
ясна: пакуль доўжыцца гэты дыялог, не слабее гэтая сувязь — у нашых
народаў ёсць будучыня.
Дзмітрый Радзівончык
На фота: моманты літаратурнага свята ў Швейцарскай даліне “Эліза Ажэшка і яе
акружэнне” 15 ліпеня 2015 года.

Наталля Чакліна-Гарбачова

Аляксандр Слашчоў

Навуковец, філолаг-літаратуразнаўца Святлана Тарасава дэбютавала як паэтэса.

Крыстына Шэматовіч

Анатоль Апанасевіч

Выступае кіраўнік гарадскога народнага клуба творчасці «Грани» Аляксандр Закрэўскі.

Пётр Сямінскі

Віктар Кудлачоў

Вікторыя Смолка

Кірыл Бялятка

Гродна, Швейцарская даліна. 15 ліпеня 2015 года.

