РАНIШНIК — ВЕЧАРЫНКА
9 красавіка 2015 года ў дзіцячым філіяле Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкі імя. Я.Карскага адбыўся літаратурны ранішнік
«Вечарынка з Ганнай Скаржынскай».
Гродзенская
дзіцячая
пісьменніца
Ганна
Скаржынская - Савіцкая,
вядомая як аўтар цікавых
кніг,
акрамя
складальніцтва, выдавецкай
дзейнасці,
з’яўляецца
частым госцем у школах,
дзіцячых
бібліятэках,
садках, прышкольных і
аздараўленчых лагерах. І
мяркуючы па тым, як рада
ёй дзятва — госцем
жаданым.
На гэты раз сустрэчу з
пісьменніцай арганізавалі
супрацоўнікі
дзіцячага
філіяла
Гродзенскай
абласной
навуковай
бібліятэкі імя Я.Карскага. Трэба сказаць, адміністрацыя галоўнай дзіцячай
бібліятэкі вобласці стараецца разнастаіць зносіны дзіцяці з кнігай. Адным з
самых эфектыўных для гэтага спосабаў з'яўляюцца сустрэчы маленькiх
кнiгалюбаў з пісьменнікамі. А калі цікавасць узаемная, то зносіны могуць
лёгка перарасці ў сяброўства. Героі вершаў і апавяданняў Ганны
Скаржынскай-Савіцкай паспелі палюбiцца маленькім чытачам. Яе кнігі,
добрыя і павучальныя, дзе з нетраў народных чыстай крыніцай струменіцца
роднае беларускае слова, сталі вернымі спадарожнікамі нашых маленькіх
суграмадзян. Таму да кожнай сустрэчы з пісьменніцай малыя ставяцца з
цікаўнасцю і рыхтуюцца, як да важнай падзеі ў жыцці. А самой пісьменніцы
прамыя кантакты з дзятвой не толькі прыносяць ні з чым непараўнальную
радасць, адчуванне паўнаты рэалізаваных задум — яны неабходны для
натхнення і ўдасканалення творчасці. Як успрымае творы дзіця, чытач
актыўны, праніклівы, непрадказальны — высвятляецца падчас непасрэднага
дыялогу. Як правіла, такія сустрэчы можна аднесці да творчасці ўзаемнай,
калектыўнай.

Тут рабяты пад кіраўніцтвам дарослых
праяўляюць і артыстызм, на які яны
здольныя, вучацца думаць вобразна; у іх
пачынае зараджацца густ, эстэтычная
чуйнасць, любоў да прыгожага. Разам з
усім расце іх жаданне тварыць самім. І
ўсё гэта пацвярджае: праца пісьменніка і
яе вынікі вельмі і вельмі важныя ў
справе выхавання; без сяброўства з
кнігай жыць нельга, не атрымаецца
стаць добрым чалавекам, здольным
прыносіць карысць Радзіме, рабіць
шчаслівымі сябе і тых, хто побач. З
іншага боку — кожны працаўнік
літаратурнай сферы, хто паважае сябе і
сваю справу, цалкам усведамляе, што
літаратурная
творчасць
не
абмяжоўваецца выданнем накладаў.
Пакуль ёсць сілы, запас энергіі,
неабходна браць ногі ў рукі і ісці ў
народ.

Да «Вечарынкi» усё гатова.

Без прамога кантакту з сучаснікамi, няхай і з тымi, што прыйшлі ў гэты
вірлівы свет зусім нядаўна, немагчымы творчы рост. Аўтар некалькіх кніг
для дзяцей, сама маці, якая выхавала двух сыноў, Ганна СкаржынскаяСавіцкая гэта добра разумее, бо дадзены тэзіс ляжыць у аснове яе творчага
крэда. Яе імкненне да людзей і любоў да бліжняга, да сваёй роднай зямлі, яе
жаданне скрозь прызму мастацкага вобраза праілюстраваць чытачу ўсю
неадназначнасць сутнасці чалавечай яшчэ і яшчэ раз падахвочваюць да
дыялогу. Іскрысты фантан яркіх мастацкіх фантазій, падобна непераможнаму
патоку, адлучае нас ад прэсных будняў штодзённасці і кліча ў далёкую
казачную краіну, дзе ўсе мы калісьці былі шчаслівыя, у краіну, імя якой
Дзяцінства. У гэтым чароўным царстве з дзіцячых фантазій і нам, дарослым,
ёсць што пераняць, чаму павучыцца. У гэтым цудоўным свеце, з якога мы, на
жаль, сыходзім, усё проста і зразумела — чорнае выглядае, як чорнае, белае,
як белае. І самае галоўнае — дабро заўсёды перамагае зло.
Гэта не першая сустрэча з Ганнай Скаржынскай - Савіцкай ў сценах
бібліятэкі. Пісьменніцу прымаюць тут, як добрага сябра. Мерапрыемства
падрыхтавалі і з энтузіязмам правялі на правах гасцінных гаспадароў
галоўны бібліятэкар філіяла Наталля Уладзіміраўна Навумава і дырэктар
Галіна Аляксандраўна Сцяпанава.

Што ж такое «Вечарынка з Ганнай Скаржынскай», якая пачалася ў 10 гадзін
раніцы? Пры больш дэталёвым разглядзе канцэпцыі мерапрыемства ў гэтым
няма ні намёку на неспадзяванку. Моднае ў моладзевым асяроддзі паняцце
«вечарынка» спраецыравалася на часовыя параметры стандартнага
ранішніка. Хоць некаторы злом стэрэатыпаў бачны. І абумоўлены ён
імкненнем адпавядаць непасрэднай і неардынарнай дзіцячай логіцы, спробай

згуляць па правілах пацешнай гульні, дзе існуе толькі адно правіла —
адсутнасць усялякіх правілаў і усялякай логікі, ад якіх жыццё дарослых
часам робіцца проста невыносным. Магчыма, дадзеная хітрасць — не што
іншае, як спроба ўцёкаў разумных дарослых людзей у іншае вымярэнне, без
цвёрдых правіл і суровых законаў, дзе меркай шчасця з'яўляюцца шчырасць і
сяброўства, а галоўная каштоўнасць — дабрыня.
На «Вечарынку з Ганнай Скаржынскай» маленькiя аматары яе таленту
прыйшлі не адны, а прывялі з сабой сваіх выхавальнікаў, татаў і мамаў.
Вельмі дакладны ход. Таму што вобразы, створаныя пісьменніцай, яе
дасціпныя разгадкі шматлiкiх невядомых прыказак і прымавак дапамагаюць
раскрыць і лёгка растлумачыць сэнс яшчэ непазнаных бакоў чалавечага
жыцця. А стылістычная раскоша, веліч народнай культуры на ўзроўні мовы
літаратурнай у судотыку з імі робіць вышэй, вытанчаней культуру мовы
бытавой. Замест прымітыўнага інтэрнэт-жаргону, трохпавярховага
фальклору падваротняў і дваровай фені, ваша дзіця ўбірае з тэкстаў Ганны
звонкую крышталёвасць матчынай мовы, чэрпае досціп і кемлівасць,
зараджаецца энергіяй творчасцi ад абаяльных казачных герояў.

Мяркую, колькасць дарослых прыхільнікаў творчасці Ганны Скаржынскай-Савіцкай
будзе расці.

Такім чынам, стараннямі педагогаў і вучняў Гродзенскай гарадской гімназіі,
гарадскіх СШ №8, гімназіі №4, вучняў Якусевіч Ліліяны, Вайцяховiч Насці,
Панасюка Барыса і іншых «Вечарынка з Ганнай Скаржынскай» цалкам
апраўдала сваю жанравую намінацыю i ператварылася ў вясёлы канцэрт з
песнямі і мастацкім чытаннем вершаў пісьменніцы. Было дзе разгуляцца
юным талентам!

З кім не бывае ... Вось таму асабіста я нiколi не спадзяюся на памяць і заўсёды чытаю з ліста.
Так надзейней.

Насці не даюць спакою лаўры Ксеніі Сітнік…

__________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Гродзеншчына літаратурная, ты можаш ганарыцца плеядай сваіх дзіцячых пісьменнікаў! А
старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч ставіцца да
кожнага з іх з мацярынскай любоўю.

А потым быў сапраўдны тэатр. З пастаноўкай, касцюмамi, дэкарацыямі і
самымі сапраўднымі маленькімі акцёрамі з дзіцячага садка №18 г. Гродна. За
гэтае замілавальнае і ў той жа час раскошнае баляванне эмоцый варта
падзякаваць выхавальнікаў дзіцячага сада Вікторыю Францаўну Юшко і

Кацярыну Канстанцінаўну Жук. І вядома, аўтара мiнiп’есы — Ганну
Скаржынскую - Савіцкую. Ёй па сiлах забяспечваць сюжэтамі самую
сапраўдную тэатральную трупу. Хаця калі параўноўваць з дзіцячасадкоўскай групай, яшчэ невядома, каго для супрацоўніцтва палічыла б за
лепшае верная свайму амплуа дзіцячая пісьменніца. Галоўная ідэя
драматычнага дзейства простая: сапраўднага сяброўства нішто не заменіць.
Рацыя дадзенай высновы, як паказвае жыццё, на жаль, абмежаваная царствам
Дзяцінства. Вотчына ж свету дарослых, яго часам цяжкавытлумачальныя
рэаліі стварылі паняццю сяброўства шмат альтэрнатыў.

Драпежнікам Ганна Скаржынская не пакідае выбару. Акрамя сяброўства.

_____________________________________________________________________________

Калі заўгодна, з дапамогай знаёмства з героямі гарадзенскай дзіцячай
пісьменніцы вы па-іншаму выхоўваеце ваша дзіця, у той час, як ваша дзіця,
само таго не ведаючы, пачынае ў лепшы бок перавыхоўваць вас. У эстэтыцы
дзіцячай літаратуры нечакана выяўляюцца скрытыя рычагі ўздзеяння на
асобасныя характарыстыкі як выхаванца, так і выхавацеля. «Расiнка і
Сонечны зайчык», «Прыгоды Хамячка Тошкi», «Казкі-чамучкi», «НадзейкаЧарадзейка», «Вавёрчын баравiк» Ганны Скаржынскай - Савіцкай, магчыма, і
саступаюць у аб'ёмах рэалізацыі мудрагелістым расійскім энцыклапедыям
для дзяцей. Каштоўнасць кніг беларускай пісьменніцы, родам з выміраючай
вёсачкі Куцы Лес Шчучынскага раёна — у іх прастаце. У іх чуецца голас
нашых продкаў. Гонар пісьменніцы — выданне мінулага года «Кветка малой
радзiмы», своеасаблівы падручнік патрыятызму для самых маленькіх. Чым
больш у нас будзе такіх кніг, тым хутчэй нам удасца здзейсніць лёсавызначальнае вяртанне да сваіх каранёў і ў свядомасці, і ў эстэтыцы, і ў сістэме
каштоўнасцяў. Таму што гэтая сімвалічная кветка Ганны Скаржынскай Савiцкай не проста расліна, а якраз тое, што прынята называць ледзь
прызабытым сёння словам "ідэал". Як цудадзейная папараць-кветка, яна была
б вельмі дарэчы нашаму нацыянальнаму букету.

_______________________________________________________
____________________________________________

«Кветка малой радзiмы» — асаблівы гонар пісьменніцы. Аповяд аб гэтай кнізе заўсёды
поўны сантыментаў.

Найбагацейшая спадчына фальклору Заходняй Беларусі, памножаная на
інтэрнацыянальны букет з культур славянскага этнасу, не пазбаўленая
ўплыву прагрэсіўных еўрапейскіх тэндэнцый, характарызуюць аўтарскі почырк Ганны. У яе на ўсё свой, ледзь інфантыльны, «мульцяшны» погляд. Яна
не можа быць да канца сур'ёзнай, каб быць максімальна пераканаўчай. У
дыялогу з дзятвой пісьменніца ніколі не дазваляе сабе адкрыта павучальнага
тону, прэснай, сухой дыдактыкі. Для гэтага ў яе заўсёды пад рукой свае
чароўна-пісьменніцкія сродкі
— яркія,
запамінальныя
вобразы,
добразычлівы, злёгку іранічны тон, алегарычнасць, мiфапаэтыка, буфанада,
гратэск. Яна заўсёды лёгкая і лірычная. І ў той жа час простая, адкрытая,
уважлівая да сябе і наваколля. Яе жаночаму абаянню няма мяжы. Усё, што
зроблена яе рукамі — міла і абаяльна, як яна сама і яе казачныя героі — ці то
кнігі для дзяцей, ілюстрацыі да іх, ці то смачныя пірожныя. Як і належыць
дзіцячаму пісьменніку, яе аблічча ў вядомай ступені мае рысы як персанажаў
твораў, так і іх чытачоў. Яе тэкст — гэта амаль гісторыя, расказаная адным
дзіцём другому. Па дружбе, па сакрэце або проста ад нуды, але заўсёды ад
сэрца, чыстага і светлага, як само дзяцінства.

_________________________________________________________________

... Ёсць такія пісьменніцы, стаць чытачом якіх ужо позна; героем — не
наканавана. Застаецца толькі пісаць пра іх.

Дзмiтрый Радзiвончык.
Фота аўтара.
2015

