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Музычна-паэтычная вечарына ў рамках адкрытага пасяджэння народнага
клуба творчай інтэлігенцыі “Грані” Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра
народнай творчасці.

22 лютага ў народным клубе творчай інтэлігенцыі “Грані” Гродзенскага
абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці адбылася музычнапаэтычная вечарына “Вы паслухайце родную мову: жаўруковаю песняй
звініць …”, прысвечаную Міжнароднаму дню роднай мовы.
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“Грані” А. Закрэўскі выказаў некалькі цікавых думак аб развіцці і актуальным
стане роднай мовы. Мастацкая частка вечарыны пачалася з беларускіх
вершаў і баек, якія прагучалі ў выкананні юных талентаў – навучэнцаў
Гродзенскай дзіцячай школы мастацтваў імя А. Тызенгаўза (клас выкладчыкаў:
М. Данільчык і К. Дзятлоўскай). Выступленне адораных дзяцей стала лепшым
доказам таму, што мова жыве. Юнае пакаленне беларусаў з павагай і любоўю
ставіцца да роднага слова.
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выканаўцу Таццяну Салаўѐву, якой дапамагалі Павел Салаўѐў (духавыя
клавішы) і Ігар Адасік (кахон). На імпрэзе прагучалі песні на вершы беларускіх
паэтаў і апрацоўкі беларускіх народных песень, зробленыя Таццянай. Добрае
валоданне гітарай, цікавыя музычныя гармоніі, трапныя галасавыя інтанацыі,

прыемны тэмбр, выдатны баланс у гучанні ўсяго калектыву – гэта дзіўнае
спалучэнне ўразіла і захапіла ўдзячных слухачоў.

Вытанчана прагучаў верш У. Караткевіча “Каложа” ў выкананні ўдзельніцы
клуба творчай інтэлігенцыі “Грані” Галіны Закрэўскай.
Прадоўжылі вечарыну гродзенскія паэты, члены Саюза
Беларусі: Браніслаў
Ермашкевіч, Наталля
Цвірко,
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая.
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Асабліва ўразіў верш пра малую радзіму, які напісаў і прачытаў паэт, член
Саюза пісьменнікаў Беларусі Дзмітрый Радзівончык. Адметна, што творчасць
гэтага аўтара цалкам рускамоўная, але яго спроба пісаць на роднай
беларускай мове атрымалася вельмі выразнай.
Кожны з выступоўцаў не толькі пазнаѐміў публіку з уласнай паэзіяй, але і
падзяліўся сваімі разважаннямі накот значэння роднай мовы ў нашым жыцці.
“Самым лепшым сродкам, які дапаможа знайсці шлях да роднай мовы, будзе
зварот да беларускай класічнай літаратуры. Давайце больш чытаць на роднай
мове!” – заклікаў усіх у
заключным
слове
кіраўнік клуба “Грані”.
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