
ВЯСНА = МАСТАЦТВА+ДУША 
 
12 сакавіка ў Гродзенскай Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А. 

Макаѐнка адбылося мерапрыемства, якое адыграла ролю літаратурнага 

старту самай пачуццѐвай і жаноцкай пары года – вечар рамантычнай 

лірыкі «Формула вясны» з удзелам чатырох маладых гродзенскіх 

паэтак. На спатканне да аматараў сучаснай паэзіі прыйшлі Вікторыя 

Смолка, Антаніна Нурэтдзiнава, Алена Марынец і Таццяна Лашук.  

 

У кожнага сваѐ асабістае адчуванне пары года, якую па традыцыі прынята 

звязваць з выхадам прыроды з зімовай спячкі, з росквітам і цяплом. І ў гэтым 
унікальнасць вясны, сімвалічны сэнс яе таямнічай і бясспрэчнай аксіѐмы. Ат-
масферу літаратурнай сустрэчы шмат у чым вызначыла багацце святаў і 
знамянальных дзѐн, што прыпадаюць на вясну. Нядаўна мы адсвяткавалі 
Міжнародны жаночы дзень. Наперадзе Сусветны дзень паэзіі, дзень кнігі, 

мноства іншых цудоўных святаў, галоўнай рухаючай сілай якіх з'яўляецца 
душа чалавека. Ідэя рамантызму звязана з супрацьстаяннем, з пераадолен-
нем перашкод. На змену холаду і непагадзі заўсѐды прыходзіць вызваленне з 
зімовага палону. На змену адзіноце і смутку заўсѐды прыходзіць каханне. А 
гэта значыць, усіх нас чакае мноства імгненняў, калі сэрца пачынае біцца 

пачашчана, у скронях пульсуе кроў, а ўнутры па целе разлятаюцца гарэзныя 

матылі. Абудзіць увагу да душы, да яе плѐну вясной лягчэй. І мы вырашылі 
лавіць момант. 

 
Вікторыя Смолка – тым, хто сочыць 
за развіццѐм сучаснай літаратуры 
Гродзеншчыны, гэтае імя ўжо вядо-

ма. Вядомая і блізкая лірыка маладой 
паэтэсы, узнѐслая і пранікнѐная, аду-
хоўленая святасцю вечных сакраль-

ных вобразаў. Паэзія Вікторыі Смолкi 
– гэта незабыўнае падарожжа да 
вяршыняў вашага духу скрозь 

глыбіню вашай свядомасці, свядо-
масці грамадзяніна, патрыѐта, твор-
цы, дзіця... Лірычная гераіня яе паэзіі 
жыве ў казачным свеце, дзе дабро перамагае, а вечнымі спадарожнікамі 
людзей з'яўляюцца дабрыня і любоў. Калі гэта не заўсѐды так, на дапамогу 
прыходзяць надзея і вера. Я заўважыў, як падчас выступлення Вікторыі 

частка жаночай аўдыторыі праслязілася. У Вікі ѐсць ужо многае з таго, што 

можна жадаць творчаму чалавеку: узнагароды рэспубліканскіх конкурсаў, 
шматлікія выступленні і публікацыі, талент і прызнанне калег (у 21-гадовым 
узросце далѐка не кожны можа стаць членам Саюза пісьменнікаў Беларусі). 
Застаецца пажадаць дзяўчыне толькі здароўя. Віка рэгулярна прымае ўдзел у 
фестывалі «Белая трость» для таленавітай творчай моладзі з парушэннямі зро-

ку, які ў Маскве арганізоўвае вядомая спявачка Дзіяна Гурцкая. А яшчэ Віка 
– літаратуразнаўца, вучыцца ў аспірантуры ГрДУ iмя Янкi Купалы; таксама 
яна стварае арыгінальныя паэтычныя паштоўкі да ўсіх святаў і рассылае іх 



сваім сябрам. Вікторыя падарыла Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А. 
Макаѐнка асобнік сваѐй новай кнігі, зборніка вершаў на рускай i беларускай 

мовах «Ангел-хранитель».  
 

Антаніна Нурэтдзінава – з’явілася 
на гродзенскім літаратурным полі 
нядаўна. Але ўсходы яе паэзіі ўжо 
пачалі набіраць сілу. Выклікае за-
хапленне арыгінальны мастацкі 
почырк паэткі. Антаніна выкладае 

ў нашым універсітэце замежныя 
мовы. Напэўна, маладому педагогу-

лінгвісту адкрываюцца нейкія 
таемныя падыходы i да рускай мо-
вы. Вынаходніцтва новых сло-
ваформ стала для Антаніны 

Нурэтдзiнавай упадабанай фішкай, 
разыначкай, дзякуючы якой яе 
паэзiя гучыць хай яшчэ не вельмі 
ўпэўнена, затое досыць нетрывіяль-
на, свежа, прагрэсіўна. Антаніна – сапраўдны інтэлектуал; знаходзіцца ў 
няспынным пошуку; абажае эксперыментаваць са словам і вобразам; вельмі 

сур’ѐзна ставіцца да самаўдасканалення, і ў спалучэнні з працавітасцю яе 
старанні не могуць не прывесці да поспеху. 

 
Алена Марынец – чалавек 
вельмі пазітыўны і жыццяра-
дасны. Гэтыя якасці цалкам ха-

рактарызуюць яе беларускую 
паэзію. Для гучання паэзіі Але-
ны ўласцівыя таямнічая сім-
валічнасць, народнасць. Фальк-

лорныя матывы, архаічная 
эстэтыка пераплятаюцца тут з 

дынамічным дыханнем дня 
сѐнняшняга. Вобразы малой 
радзiмы займаюць месца на 
падмурку з глыбокіх філасоф-
скіх разважанняў і абагульнен-
няў. У цэнтры ўвагі аўтара – пачуццѐ, яго выратавальная прыродная энергія і 

чароўная непрадказальнасць. Маладая жанчына працуе ў сферы адукацыі і 
працягвае атрымлiваць адукацыю ўласную, вучыцца завочна. Паэтэса 

спрабуе свае сілы і ў напісанні тэкстаў для песень, і нават у жанры 
паэтычнага пераклада; яна фіналіст Міжнароднага фестывалю паэзіі і 
паэтычнага пераклада “Берега дружбы”, які праводзіцца ў Растоўскай 
вобласці. Па прафесіі Алена Марынец – рэжысѐр культурна-масавых ме-

рапрыемстваў. Акрамя паэзіі, паэтэса падзялілася з аўдыторыяй 
інтэрактыўным элементам свайго арганізатарскага мастацтва. Аўдыторыя ж 
з задавальненнем падпарадкавалася iнiцыятыве паэткi і напоўніла прастору 
вакол сябе шчырымі пажаданнямі насталай вясне. Няхай жа ўсе яны 



спраўдзяцца. Няхай жа спраўдзяцца ўсе творчыя планы i задумы маладой бе-
ларускай паэткі.  
 
Вельмі шмат думак прыходзіць падчас 

знаѐмства з паэзіяй, аўтарам якой 
з’яўляецца педагог-гiсторык, маладая 
пicьменнiца Таццяна Лашук. Імя Та-
ццяны вядома ў рэспубліцы i за яе 
межамi, дзякуючы шматлiкiм перамо-
гам на розных літаратурных конкурсах. 

2017 год стаў годам выдавецкага 
дэбюту Таццяны – выхада кнігі «Стрела, 

запущенная в вечность», якая выйшла ў 
расiйскім праваслаўным выдавецтве 
«Сибирская Благозвонница» ў суаўтар-
стве з маскоўскай пісьменніцай 

Наталiяй Алеевай. У кнізе размешчана 
падборка духоўна-гістарычных апавя-
данняў Таццяны Лашук «Свете тихий» 
пра лѐсы жонак вялікіх людзей, гістарычных персанажаў. Што тычыцца паэзіі 
Таццяны, яна характарызуецца максімальнай вобразнасцю і філасофічнасцю, 
гучыць часам капрызна і авангардна. Але пры бліжэйшым разглядзе аказва-

ецца, што і знарочыстая эксперыментальнасць, і насычанасць метафарамі – 
не што іншае, як пошук спакою ў супярэчлівым, бурлівым свеце, як імкненне 
да гармоніі жывога дапытлівага розуму маці, гаспадынi, каханай па волі яе 
чулага жаночага сэрца. Духоўныя матывы ў творчасцi Таццяны Лашук 
пацвярджаюць: чаго б ты не чакаў ад творчага пошуку, у выніку ты 
знаходзіш сябе, а шлях да Бога заўсѐды прыводзіць чалавека да любові, ка-

хання, святла нябеснага.   
 
Такім зместам напоўнілі вечар рамантычнай лірыкі «Формула вясны» яго 
ўдзельнiкi. Калі я слухаў гэтыя жаночыя вершы, добрыя і светлыя, як прамяні 

вясновага сонца, мне было іх мала, хацелася слухаць больш, яшчэ і яшчэ 
наталяцца паэтычным словам жаночай душы. І падумалася: як стомленая ад 

зімы прырода радуецца вясенняму цяплу, так і натхнѐнае прыгажосцю сэрца 
мужчыны, чалавека, творцы iмкнецца да жаночага пачатку ў мастацтве. Во-
браз жанчыны нездарма сімвалізуе, азначае сабою прыход вясны. Вобраз 
жанчыны-паэткі сімвалізуе росквіт мастацтва слова, пад’ѐм яго культуры да 
новых эстэтычных і пачуццѐвых вышынь. 

 
Дзмiтрый РАДЗIВОНЧЫК 

 
 
 
 
 
На фота: вечар рамантычнай лірыкі «Формула вясны» і маладыя гродзенскія паэтэсы 
Вікторыя Смолка, Антаніна Нурэтдзiнава, Алена Марынец, Таццяна Лашук. Цэнтральная 
гарадская бібліятэка імя А.Макаѐнка. 12 сакавіка 2019 года.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 
 
Яшчэ пра падзею – на сайце ДУК “ЦБС г. Гродна” .  
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