У НАС НОВЫ КАЛЕГА
Рашэннем Прэзідыума ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" ад 14 мая 2018 года калектыў
пісьменніцкай арганізацыі папоўніўся новым членам яе Гродзенскага абласнога
аддзялення. Ім стаў беларускі паэт Віктар Курловіч. Вылучаная абласным аддзяленнем
СПБ кандыдатура Віктара Георгіевіча была аднагалосна адобрана вядучымі літаратарамі
краіны, а яго творчасць атрымала хвалебныя водгукі ад экспертаў з прыѐмнай камісіі.

Віктар Георгіевіч Курловіч

Віктар Георгіевіч Курловіч нарадзіўся 18 лютага 1955 года ў вѐсцы Драгічаны
Ваўкавыскага раѐна Гродзенскай вобласці. У 1970 годзе скончыў Драгічанскую васьмігодку,
затым у 1972 годзе – Ізабелінскую сярэднюю школу. У 1976 годзе скончыў фізічны факультэт
Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Я. Купалы. Усю сваю працоўную
дзейнасць прысвяціў дзецям. Працаваў на розных пасадах у Драгічанскай васьмігадовай,
Краснасельскай сярэдняй, Вярэйкаўскай санаторнай школе-інтэрнаце і Вярэйкаўскай сярэдняй
школах Ваўкавыскага раѐна. Жыве ў аграгарадку Вярэйкі Ваўкавыскага раѐна. Піша на
беларускай мове.
Творы Віктара Георгіевіча Курловіча друкаваліся ў перыядычных выданнях: у альманаху
“Голос надежды” (2008), у калектыўным зборніку “Люблю цябе, мая старонка” (2015); больш за
100 (!) вершаў былі апублікаваны ў ваўкавыскай раѐннай газеце “Наш час”.
У 2012 годзе ўбачыў свет зборнік лірыкі Віктара Курловіча “Пах медуніцы”. У 2017-м –
выходзіць другая кніга паэта “На скрыжаванні восені і лета”.
У творчасці паэт выкарыстоўвае традыцыйны сілаба-танічны рыфмаваны радок. Тэмы
яго вершаў таксама пераважна традыцыйныя і адлюстроўваюць думкі, пачуцці, перажыванні
жыхара беларускай глыбінкі ХХІ стагоддзя, чалавека, які шчыра занепакоены лѐсам сваѐй

малой радзімы. На першы погляд мова, на якой з чытачом размаўляе паэт, таксама звычайная,
але ў гэтай звычайнасці можна знайсці шмат унікальных адметнасцяў, літаратурных разынак,
якія падкрэсліваюць непаўторнае гучанне аўтарскага слова, яго ўласны арыгінальны почырк. Не
дзіўна, што вершы паэта В.Курловіча знаходзяць шматлікіх прыхільнікаў не толькі на
Гродзеншчыне, але і ў іншых месцах. Першы зборнік вершаў “Пах медуніцы” знайшоў свайго
чытача ў некалькіх рэгіѐнах Расіі (Смаленск, Санкт-Пецярбург, Тальяцці), а таксама у Літве і
нават у ЗША.
Віктар Курловіч не адносіць сябе да паэтаў, якія пішуць вельмі шмат. Але яго вершы
напісаны ўдумліва, старанна і адказна, кранаюць душу чытача музыкай і мілагучнасцю роднай
мовы, сваѐй шчырасцю Многія з іх сталі песнямі. Творцы ўласцівая добрасумленная,
карпатлівая праца над кожным паэтычнымрадком. Бязлітасная патрабавальнасць да сабе і
беражлівае стаўленне да мовы – вось адметныя рысы гэтага літаратара.
Вядучай і любімай тэмай творчасці паэта з’яўляецца тэма Радзімы. Непаўторнасць
беларускай прыроды, прыгажосць роднай зямлі, сінь азѐр і рэк, палі, лясы, пагоркі, зарослае
травою азярцо, настальгічныя ўспаміны далѐкага маленства і юнацтва, вечаровая цішыня – усѐ
гэта складае вобразна-тэматычную аснову творчасці В.Курловіча і дае яму стымул для
далейшага пошуку. Аўтар заклікае чытача заўсѐды памятаць, дзе знаходзяцца яго карані і не
цурацца іх, берагчы і шанаваць родную зямлю, бо ніякія сусветныя цуды не змогуць замяніць
чалавеку месца, дзе ѐн нарадзіўся і зрабіў свой першы крок. Сюжэты многіх вершаў падказвае
само жыццѐ. Свет чалавека не можа заставацца абыякавым да тых негатыўных з’яў, якія, на
жаль, у ім адбываюцца, і таму паэт-гуманіст, прафесійны педагог, дасведчаны назіральнік за
чалавечай натурай заклікае адказна ставіцца да сваіх учынкаў, і ў гэтым праяўляюцца яго
цвѐрдая жыццѐвая і грамадзянская пазіцыі, ужо немалы жыццѐвы вопыт.
Не пакідае чытача раўнадушным і інтымная лірыка, якая кранае душу сваѐй пранікнѐнай
шчырасцю і эмацыйнай пяшчотай гучання. Паэт не абдзелены пачуццѐм гумару, і тут яго
творчасць таксама знаходзіць сваіх прыхільнікаў. У час паэтычных сустрэч яго ўважліва
слухаюць школьная моладзь і людзі сталага ўзросту. А такіх сустрэч з чытачамі адбываецца
шмат, таму што паэт заўсѐды рады гэтым прыемным, натхняючым момантам.
Віктар Курловіч сумесна з членамі Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі неаднаразова прымаў актыўны ўдзел у літаратурных сустрэчах у
Ваўкавыскай цэнтральнай раѐннай бібліятэцы, у Ваўкавыскім цэнтры творчасці дзяцей і моладзі,
Гудзевіцкім літаратурна-краязнаўчым музеі (Мастоўскі раѐн). Паэт з’яўляецца актывістам
Ваўкавыскага раѐннага літаратурнага аб’яднання “Муза”. Акрамя гэтага, Віктар Георгіевіч сябруе
і плѐнна супрацоўнічае з Гродзенскім гарадскім літаратурным аб’яднаннем “Надежда”, што
надае дзейнасці творчай суполкі пашыраны абласны маштаб. Віктар Курловіч з’яўляецца
фіналістам першага (2008) і лаўрэатам другога (2012) Абласного конкурса паэзіі педагагічных
работнікаў “Поэзия – души движенье”, неаднаразовым удзельнікам фестывалю паэзіі
“Масалянскія салаўі” (Бераставіцкі раѐн).
Наш новы калега займае цвѐрдую грамадзянскую пазіцыю, ведае і шануе свае карані. У
яго асобе наш пісьменніцкі калектыў атрымлівае шчырага сябра, паплечніка і прызнанага
выхавальніка адоранай творчай моладзі.
Мы ад усяго сэрца віншуем Віктара Георгіевіча Курловіча з уступленнем у шэрагі Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Упэўнены, што гэтая падзея станоўча паўплывае на творчасць майстра,
прынясе свае плады не толькі нашаму новаму калегу, але і будзе карыснай для арганізацыі ў
цэлым. Жадаем паэту моцнага здароўя, невычэрпнай творчай энергіі, нястомнага імкнення
ўдасканальваць сваѐ майстэрства і з зацікаўленасцю асвойваць інавацыйныя віды дзейнасці

сучаснага літаратара, не забываць аб адказнасці перад грамадствам і культурнай спадчынай
Беларусі, часткай якой з’яўляецца яго мастацкае слова.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымку: прадстаўніка Гродзеншчыны, беларускага паэта Віктара Курловіча
пасля ўручэння членскага білета з уступленнем у шэрагі СПБ віншуе старшыня
творчага саюза М.І.Чаргінец. Мінск, Дом літаратара, 14 мая 2018 года.
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