ПАФЕСТЫВАЛIЛI
У насычаным працоўным графіку Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі ўдзелу ў XII Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур
было адведзена ганаровае месца. Таму што і нашу арганізацыю, і шматнацыянальнае
беларускае грамадства, і сам фестываль аб'ядноўвае, натхняе і накіроўвае адна вельмі
важная і каштоўная ідэя – ідэя саюзнасцi.
2 чэрвеня на літаратурным падворку, што распачаў сваю працу ў 13 гадзін 30 хвілін каля летняга
кафэ "Шэкспір", што ў Тэатры лялек, сабраліся паэты з Гродна і некалькіх раѐнаў Гродзенскай
вобласці, каб прыняць удзел у музычна-паэтычнай святочнай праграме "Родны край – маѐ
натхненне". У якасці справаздачнага аповеду пра падзею прапануем вашай увазе наступны фотарэпартаж.

Паэтаў з Гродна, Ваўкавыска, Смаргоні, Ліды, Мастоў, усіх таленавітых творчых людзей, прадстаўнiкоў
розных нацыянальнасцей i розных пакаленняў, якія
прынялі запрашэнне паўдзельнічаць у праграме свята, сардэчна павітала старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебiч.

На сцэну, дзе была адкрыта імправізаваная літаратурная гасцѐўня, у ліку першых падняліся
нашы ветэраны – ветэран узброеных сіл, ганаровы член СПБ, паэт Браніслаў Ермашкевіч і член
гарадскога літаратурнага аб'яднання "Надежда", ветэран педагагічнай працы, руская паэтэса
Наталля Чаклiна-Гарбачова.

Двума песнямі на вершы Мар'яна Дуксы святочную праграму ўпрыгожыла наша госця з горада
Смаргонь, член СПБ, беларуская паэтэса Ала
Клемянок. У 2013 годзе Ала Леанiдаўна атрымала
тытул лаўрэата Абласнога конкурса рукапiсаў iмя
Цѐткi (А.Пашкевiч) за рукапiс кнiгi паэзii "Не пускайце ў сэрца адзiноту".У святочнай праграме
паэтка прадэманстравала свой талент кампазітара і выканаўцы песень.

Як заўсѐды, тэмпераментным і пранікнѐным выступленнем запомніўся член СПБ, гродзенскі паэт
Рыгор Гармаш. Рыгор Сцяпанавіч уразіў публiку
не толькі нацыянальным каларытам касцюма,
але і двума ўласнымі вершамі – на рускай і на
роднай украінскай мовах.

З кранальнымі лірычнымi прысвячэннямі сваѐй малой
радзіме выступіў нядаўні навабранец СПБ, беларускі
паэт з аграгарадка Вярэйкі (Ваўкавыскі раѐн) Віктар
Курловіч.

У горадзе Ваўкавыску жыве іншы наш калега па
пісьменніцкай арганізацыі, вядомы літаратурны
крытык, перакладчык, паэт Георгій Кісялѐў. Георгій
Іванавіч – яшчэ і таленавіты мастак-партрэтыст; ні
адно свята не абыходзіцца без удзелу гэтага шчодра
адоранага майстра.

Паэтэса Cвятлана Глембоцкая з’яўляецца членам
Гродзенскага гарадскога літаратурнага аб’яднання
“Надежда” і пастаянным удзельнікам амаль усіх
адкрытых праектаў Гродзенскага абласнога
аддзялення СПБ.

Паэт Пѐтр Сямінскі з'яўляецца прыкладам плѐннай
літаратурнай творчасці і актыўнай грамадскай
дзейнасці, – паспявае праявіць сябе і як беларускі
паэт і, дзякуючы сваім рускім караням, актыўна
супрацоўнічае з прадстаўнікамі расейскай дыяспары
ў Гродне. Прызнаны майстар экспромту, Пѐтр
Яраслававіч за лічаныя хвіліны напісаў жартоўнае
бурымэ па-беларуску з названых аўдыторыяй рускіх
слоў.

Беларуская паэтэса Людміла Краснадубская і рускі паэт Уладзімір Дронаў прыехалі да нас з
Ліды. Людміла Мікалаеўна выступіла як спявачка з жыццярадаснымі песнямі на словы ўласнага
сачынення, а Уладзімір Парфіравіч прадэкламаваў сваю паэзію грамадзянска-патрыятычнага
характару.

Член СПБ, вядомая дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая з’яўляецца ўладальніцай
самай высокай літаратурнай узнагароды краіны – Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Але
даражэй за ўсѐ для яе – увага і зацікаўленасць чытачоў, маленькіх грамадзян Беларусі, іх
бацькоў і настаўнікаў. Пісьменніца выступіла з беларускімі вершамі-прысвячэннямі малой
радзіме.

У горадзе Масты жыве Галіна Васілеўская,
паэтэса і мастачка, чалавек, які прысвяціў сваѐ
жыццѐ
творчасці.
Выступленне
госці
адрознівалася эмацыйнай выразнасцю і
артыстызмам.

Са сваімі музычнымі падарункамі роднаму
краю на свята прыйшоў кіраўнік клуба творчай
інтэлігенцыі "Грані", паэт, аўтар і выканаўца
песень Аляксандр Закрэўскі. Прагучала песня
на словы Максіма Багдановіча “Прывет табе,
жыццѐ на волі” і песня на ўласныя словы
барда.

У праграме “Родны край – маѐ натхненне” –
яшчэ адно адкрыццѐ, новае імя, новы твар у
паэзіі Гродзеншчыны – Алена Шатурына.
Маладая паэтэса са Смаргоні, дарэчы,
з’яўляецца аўтарам дэбютнага зборніка
вершаў, які атрымаў назву “Благодарю”
(2017).

Мікалай Іваноўскі выступае ў праграмах абласной
пісьменніцкай арганізацыі ўжо не першы раз. У кожным
радку, што выйшаў з-пад пяра гэтага паэта-аматара з
вѐскі Пачуйкі Ваўкавыскага раѐна, гучыць голас малой
радзімы, чуецца дыханне яе мінулага, б’ецца пульс
надзѐннага жыцця.

Член СПБ Анатоль Апанасевіч, паэт, публіцыст, блогер,
мастак, з’яўляецца яшчэ і бардам. У яго выкананні
прагучала песня філасофскага зместу на словы
вядомага рускага паэта "срэбнага стагоддзя" Валерыя
Брюсава.

Аліна Сабуць, педагог, літаратуразнаўца, крытык, член
Саюза пісьменннікаў Беларусі праявіла сябе як паэтэса і
прачытала ўласны рамантычны верш на рускай мове “Тихой
ночью звѐздам помолюсь…”

Яўген Касцюк прадстаўляе беларускую паэзію Ваўкавыска.
Юнак з'яўляецца навучэнцам ІІ курса спецыяльнасці
"рэжысура народных абрадаў і святаў" Гродзенскага
дзяржаўнага каледжа мастацтваў". Яўген агучыў урывак з
паэмы Тамары Кашавой “Каханне Ваўкалака”.

Гродзенскі паэт Дзмітрый Радзівончык выступіў на
літаратурным падворку з двума вершамі на рускай
мове з сваѐй кнігі “Река безбрежная” (2015), якая
прынесла аўтару перамогу ў намінацыі “паэзія” Другога
абласнога конкурса рукапісаў імя Цѐткі (А.Пашкевіч).
Вядомая беларуская паэтэса Людміла Кебіч выдатна разбіраецца ў музычным мастацтве.
Добрай традыцыяй стала выкананне Людмілай Антонаўнай песень на яе ўласныя словы. У
праграме “Родны край – маѐ натхненне” ў выкананні Людмілы Кебіч прагучалі два творы: “Дарагі
куточак” і “Вулкі Гародні” (музыка Генадзя Кебіча).

Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ і кожны ўдзельнік святочнай праграмы “Родны край –
маѐ натхненне” былі ўзнагароджаны памятнымі дыпломамі XII Рэспубліканскага фестывалю
нацыянальных культур.
Гродна. Парк Жылібера. 2 чэрвеня 2018 года.
П

Пасля імпрэзы. Ганна Скаржынская-Савіцкая
і Аліна Сабуць

Паэт Рыгор Гармаш з сям'ѐй

На літаратурны падворак фестывалю завітала вядомая гродзенская пісьменніца, празаік Ліна Багданава з
дачкой Аляксандрай

Канешне, літаратурная пляцоўка фестывалю стала не самай шматлюднай. Але ці варта засмучацца з гэтай нагоды? Чарговы віток гістарычнай спіралі паказвае, што нашы людзі толькі
пачынаюць набліжацца да паэзіі. А сапраўднае мастацтва слова ўвогуле ніколі не было
масавым. Мы сустрэліся і сагрэлі адзін аднаго цеплынѐй дружбы, напіталіся адзін ад аднаго
творчай энергіяй, зрабіўшы наш круг яшчэ больш згуртаваным, сямейным. А вобраз роднага
краю, апетыя ў слове родныя мясціны, лѐсы людзей, што жывуць побач, заўсѐды будуць для
нас крыніцамі натхнення. Да ветэранаў далучылася моладзь. Разам з вядомымі прагучалі новыя
імѐны. А гэта значыць, што нам ѐсць дзеля чаго і дзеля каго працаваць, далей весці наш творчы
пошук. Значыць – усѐ працягваецца.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
Фота Анатоля Апанасевіча,
Аліны Сабуць,
Алы Клемянок

