ПАДЗЕЯ

НА СВЯЦЕ
СЛОВА РОДНАГА
ў Іванаве 2 верасня пабывала дэлегацыя Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Літаратары Прынѐмання наведалі цырымонію ўрачыстага
адкрыцця Дня Беларускага пісьменства і музычна-тэатралізаваную дзею "Малой радзіме
пакланюся", пагулялі па абноўленых вуліцах Іванава, сфатаграфаваліся ля памятных
месцаў, у павільѐне "Слова пісьменніка" сустрэліся з калегамі з іншых абласцей, а
таксама прадставілі сваю творчасць, прысвечаную тэме малой радзімы, у творчай
праграме "Родны край – маѐ натхненне".

На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця Свята беларускага пісьменства ў Іванаве.

Галоўны сімвал сѐлетняга свята – вобраз малой радзімы – яшчэ з часоў Купалы і Коласа, Цѐткі і
Багдановіча для літаратуры Беларусі з'яўляецца ключавым. Святочны Іванава купаўся ў
промнях сонца, якое ў гэты дзень свяціла па-летняму ласкава і ярка. Такімі ж яркімі эмоцыямі
былі напоўнены сустрэчы і знаѐмствы на свяце роднага слова. Святло прыгажосцi асвяцiла
плошчы, вулiцы, паркi, сады; грэла прастору цяплом роднасных сэрцаў. Свята беларускага
пісьменства традыцыйна адрозніваецца сваѐй асаблівай атмасферай сяброўскай цеплыні і
паважнай увагі да творчага чалавека; жыве высакародным духам любовi да крыніц нашай
нацыянальнай культуры. 2 верасня на Іванаўскай зямлі адбылося шмат сустрэч, сышлося шмат
шляхоў, i цэнтральны з iх – шлях чалавека да роднага слова, да творчай спадчыны Беларусі.
Было выказана шмат добрых слоў у адрас тых, хто яе стварае, захоўвае і памнажае.
Гасцей свята віталі першыя асобы дзяржавы, вядучыя беларускія артысты і творчыя калектывы.
Літаратары Гродзеншчыны адчулі сябе часткай адной вялікай і дружнай сям'і, якую натхняе
вобраз нашай Радзімы, Беларусі. Да гэтага вобраза скіраваны нашы творчыя памкненні, нашы
думкі і пачуцці. Роднай зямлi, яе слаўным людзям прысвячаюць беларускія літаратары і ўсе
свае дасягненні, у тым ліку і галоўную ўзнагароду – Нацыянальную літаратурную прэмію

Беларусі. Згуртаваныя мастацтвам роднага слова, у Іванава з'ехаліся нашы калегі з розных
куткоў рэспублікі, сабраліся тут, каб сагрэць адзін аднаго душэўным цяплом, падзяліцца
навінамі, абмеркаваць надзѐнныя справы.
Так, свята беларускага пісьменства адыгрывае ролю выдатнай пляцоўкі для дыялогу і абмену
вопытам. Таму ў павільѐне "Слова пісьменніка" прагучалі не толькі песні і вершы. Мы
пазнаѐміліся і са справаздачамі аб рабоце літаратараў з іншых абласцей, па-сяброўску
пазайздросцілі Гомельскаму аддзяленню СПБ, – наклад абласнога літаратурнага альманаха,
што выходзіць двойчы на год, дасягае ад 800 да тысячы асобнікаў… Мы ўважліва слухалі
выступленні калег-літаратараў. З кімсьці рады былі пазнаѐміцца; кагосьці павіталі як даўніх,
верных сяброў. А недахопы ў арганізацыі мерапрыемстваў, без якіх, напэўна, не абыходзіцца
нідзе, не засталіся без нашай увагі, каб не паўтарыцца праз год, падчас Дня беларускага
пісьменства ў нашым Слонiме.
Падчас святочных выступленняў у аўтарскім выкананні прагучалі вершы і песні на беларускай і
рускай мовах. Сярод выданняў краязнаўчага і радзімазнаўчага характару, паказаных
арганізатарамі на тэматычнай выставе літаратуры, можна было заўважыць і кнiгi творцаў з
Гродзеншыны. Да прысутных звярнулiся таленавітыя аўтары рознага ўзросту, таму свята
атрымалася яркім, разнагалосым карагодам з арыгінальнымі творамі на любы густ. Дэлегацыю
Гродзенскай вобласці ў праграме-прэзентацыі "Родны край – маѐ натхненне" сваiмi
выступленнямi прадставілі Людміла Кебіч, Пѐтр Сямінскі, Анатоль Апанасевіч, Аліна Сабуць,
Ганна Скаржынская-Савіцкая, Віктар Курловіч, Людміла Шаўчэнка, Дзмітрый Радзівончык,
Тамара Мазр, Георгій Кісялѐў. Яркім упрыгожваннем прэзентацыі сталі песні “Пераборы” і “Вулкі
Гародні” ў выкананні Людмілы Антонаўны Кебіч (музыка Генадзя Кебіча).
Мы ад усяго сэрца ўдзячныя ўсім, хто паспрыяў удзелу дэлегацыі гродзенскіх пісьменнікаў у
свяце роднага слова ў Іванаве. Непрыкметна праляціць год, і з новымі пачуццямі і набыткамі мы
сустрэнемся на чарговым, ХХVI Дні беларускага пісьменства ў Слоніме. Сустрэнемся, каб зноў
прысвяціць плѐн свайго мастацтва нашай Айчыне. …Паказаць сваю творчасць на Дні
беларускага пісьменства – хвалююча і ганарова. Таму што з такіх імгненняў складаецца гісторыя
літаратурнага жыцця, пісаць новыя старонкі якога сѐння выпала нам. Толькі той, хто прысвяціў
сябе мастацтву, здольны ўлавіць гэтую магічную сувязь часоў. А той, хто захоплены
літаратурнай творчасцю, хто нясе ў слове святло думкі і цяпло душы, яшчэ пры жыцці
забяспечыў сабе месца ў вечнасці. Нездарма ў афіцыйнай песне-гімне свята “Дзень беларускага
пісьменства” ѐсць такія словы:
Нашай памяці аснова,
Нашай славы яркі след –
Гэта ўсѐ жывое слова,
Слова вечнае, як свет.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА

На здымках: эпізоды і ўдзельнікі юбілейнага ХХV Дня беларускага пісьменства. Іванава, 2 верасня 2018
года.

З куратарам нашай дэлегацыі, намеснікам начальніка Упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
Іванаўскага райвыканкама Аленай Анатольеўнай Самасюк і з мінскім паэтам Ганадам Чарказянам

З лаўрэатам Нацыянальнай літаратурнай прэміі-2018 у намінацыі "Паэзія", паэтам Казімірам Камейшай (Мінск)

Пісьменнікі Гродзеншчыны на свяце ў Іванаве

“Слова пicьменнiка". Людмiла Кебiч (Гродна)

Георгiй Кicялѐў (Ваўкавыск)

Вiктар Курловiч прадставiў cваю малую радзiму – аграгарадок Вярэйкi (Ваўкавыскi раѐн)

Анатоль Апанасевiч, Пѐтр Сямінскі (Гродна)

Уладзiмiр Гаўрыловiч (Гомель), Людмiла Кебiч (Гродна), Любоў Красеўская (Брэст)

Песню ўласнага сачынення выконвае паэтэса Таццяна Атрошанка (Маладзечна)

Дзмiтрый Радзiвончык (Гродна)

Людмiла Шаўчэнка (Гродна)

Лiтаратуразнаўца, паэтэса Алiна Сабуць (Гродна)

Дзiцячая пicьменнiца з Гродна Ганна Скаржынская-Савiцкая

Беларуская паэтэса Тамара Мазур (Скiдзель)

Гучыць адна з песень у выкананні
Людмілы Антонаўны Кебіч на словы
паэтэсы

З рук старшыні Брэсцкага абласнога аддзялення СПБ Таццяны Анатольеўны Дземідовіч пісьменнікі Гродзеншчыны
атрымалі памятную грамату за актыўны ўдзел у мерапрыемствах XXV Свята беларускага пісьменства

Да сустрэчы на XXVI Дне беларускага пісьменства ў Слонiме!

На вулiцах Iванава

Дарога дадому. Палац Пуслоўскiх у Косаве (Косаўскi замак). Брэсцкая вобласць

