ПАДЗЕЯ

АД БАЦЬКІ НЁМАНА
ДА ВІСЛЫ
У Варшаве адбыўся ХІ Міжнародны фестываль славянскай паэзіі, арганізаваны
рэдакцыяй польскага часопіса “Poezja Dzisiaj” (“Паэзія сѐння”, галоўны рэдактар
Аляксандр Наўроцкі). Прадстаўнічы форум праходзіў у сталіцы Польшчы з 22 па 26
кастрычніка бягучага года і сабраў паэтаў, выдаўцоў, крытыкаў і перакладчыкаў з больш,
чым дзесяці краін свету.
У праграме фестывалю прынялі ўдзел нашы калегі з
Польшчы, Літвы, Латвіі, Расіі, Венгрыі, Румыніі, Балгарыі,
Германіі, Італіі, Вьетнама, Ізраіля і ЗША. Рэспубліку
Беларусь на фестывалі прадстаўляла дэлегацыя
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі ў складзе: старшыня аддзялення, паэтэса,
перакладчык Людміла Кебіч; паэт Анатоль Апанасевіч;
паэт, перакладчык Дзмітрый Радзівончык; украінскі паэт з
Гродна Рыгор Гармаш, а таксама паэтэса, перакладчык
Любоў Красеўская (Брэст). З выкананнем песен уласнага
сачынення на пляцоўках фестывалю выступіла навучэнка
Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, маладая
таленавітая спявачка Маргарыта Новік.
Адкрыццѐ
штогадовага
Міжнароднага
фестывалю
славянскай паэзіі адбылося ў каміннай зале Дома Палоніі,
што размяшчаецца ў маляўнічым гістарычным цэнтры
Варшавы. На форуме ўрачыста адзначылi 20-гадовы юбілей літаратурнага часопіса “Poezja
Dzisiaj” (“Паэзія сѐння”). На працягу некалькіх дзѐн у рамках фестывалю праходзiлі паэтычныя
вечары, канцэрты, дыскусіі, прэзентацыі новых выданняў на славянскіх мовах, сустрэчы паэтаў
з польскай навучэнскай моладдзю, з прадстаўнікамі польскіх і замежных сродкаў масавай
інфармацыі. Удзельнікі фестывалю прадэманстравалі сваю творчасць у Доме Палонii; у
Дзяржаўным музеі літаратуры імя Адама Міцкевіча; у Варшаўскім Доме літаратуры; у
літаратурным салоне “Шылінгувка” (Пясэчно), створаным вядомай польскай пісьменніцай
Эльжбетай Альшэўскай-Шылінг; ва ўстановах культуры і адукацыі Варшавы, Жырардова,
Яблонны, Пястува, Сташова. Беларуская дэлегацыя была на фестывалi самай шматлікай, а
творчасць нашых паэтаў і маладой спявачкі выклікала вялікую цікавасць і карысталася
поспехам. У выкананні гасцей з Беларусі прагучалі вершы і песні на чатырох славянскіх мовах:
на беларускай, рускай, украінскай і польскай. У насычаную праграму мерапрыемстваў таксама
ўвайшлі прэзентацыя юбілейнага нумара часопіса “Poezja Dzisiaj” з перакладзенымі на польскую
мову творамі ўдзельнікаў Міжнароднага фестывалю, у тым ліку і беларускіх паэтаў, а таксама
прэзентацыя кнігі галоўнага рэдактара часопіса “Poezja Dzisiaj” Аляксандра Наўроцкага пад
назвай “Цень яго анѐла” (пераклад на беларускую мову Людмілы Кебіч).

Ва ўрачыстым адкрыцці фестывалю прыняла ўдзел супрацоўнік пасольства Рэспублікі Беларусь
у Рэспубліцы Польшча, намеснік дырэктара Культурнага цэнтра Беларусі ў Варшаве Ілона
Юрэвіч. Гродзенскія творцы пазнаѐміліся з пісьменнiкамі, выдаўцамі, перакладчыкамі
славянскай літаратуры з розных краін; сярод іх: старшыня Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў,
галоўны рэдактар часопіса “Настоящее время”, паэтэса Таццяна Жыткова (Рыга); старшыня
Саюза пісьменнікаў Літвы, паэт, перакладчык Аляксандр Сакалоўскі (Вільня); паэт, выдавец,
перакладчык славянскай лiтаратуры Сяргей Главюк (Масква); паэт, перакладчык польскай
літаратуры Пітэр Герiш (Дрэздэн); паэт, празаік, перакладчык польскай літаратуры Георгiй
Мандiкс (Будапешт); лiтаратуразнаўца, выкладчык факультэту паланістыкі, доктар фiлалагiчных
навук Марына Iлiе (Бухарэст); паэт, выдавец, мецэнат Адам Лізакоўскi (Чыкага) i іншыя.
Арганiзатарамi ХІ Міжнароднага фестывалю славянскай паэзіі ў Варшаве Гродзенскае абласное
аддзяленне СПБ узнагароджана памятным дыпломам за развіццѐ традыцый славянскай паэзіі.
Прадстаўнiкi Гродзеншчыны лiтаратурнай знайшлі на форуме шмат новых сяброў і атрымалі
запрашэнні ад сваіх калег з розных краін.
Ідэя форуму заключаецца ў аб'яднанні творчых людзей – паэтаў, перакладчыкаў, выдаўцоў, якія
ствараюць, папулярызуюць літаратуру на мовах славянскіх народаў і жывуць у розных кутках
зямнога шара. Таму ў ходзе мерапрыемстваў вельмі шмат было сказана аб захаванні міру і
ўзаемаразумення ў Еўропе і свеце; аб каштоўнасці міжнароднага культурнага дыялогу; аб
наданні мастацтву слова статусу сродка ментальнай i гуманiтарнай камунікацыі, аб ролі паэзіі і
паэтычнага перакладу ў гэтых працэсах.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: удзельнікі і моманты ХІ Міжнароднага фестывалю славянскай паэзіі
ў Варшаве. Кастрычнік 2018 года.

Падчас адкрыцця фестывалю прагучалі вершы яго ўдзельнікаў у перакладзе на польскую і на мове арыгіналу.

Гродзенскія паэты ў Дзяржаўным
музеі
літаратуры
імя
Адама
Міцкевіча

З перакладчыцай беларускай паэзіі на польскую мову Мірай Лукшай
(Беласток).
Рыгор Сцяпанавіч Гармаш, украінскі паэт з Гродна ў сталіцы Польшчы

Гродзенскія паэты ў літаратурным салоне “Шылінгувка”. У цэнтры – гаспадыня салону, вядомая польская
пісьменніца Эльжбета Альшэўская-Шылінг

У маляўнічых мясцінах гістарычнага цэнтра Варшавы

Спявае Маргарыта Новік (Гродна)

Людміла Кебіч. “O poezji naszej i Waszej”. Гутарка на тэмы славянскай паэзіі і яе папулярызацыі

Арганізатар фестывалю, паэт, перакладчык,
выдавец Аляксандр Наўроцкі (Варшава)
і паэтэса, перакладчык Любоў Красеўская (Брэст)

Месца, дзе спачывае прах Яна Паўла ІІ

Месца, дзе захоўваецца сэрца
сусветна вядомага польскага кампазітара
Фрэдэрыка Шапэна

Паэзія па-руску і па-польску. Анатоль Апанасевіч і
Аляксандр Наўроцкі

Паэт Ян Рыхнер (Варшава)

Сустрэча з навучэнскай моладдзю

Юбілейны нумар часопіса з
публікацыямі сваіх вершаў
у перакладзе на польскую мову
атрымаў кожны ўдзельнік фестывалю.

