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Горад над Шчарай, горад Агінскіх і Сапегаў, горад Алега Лойкі і Міколы Арочкі... Утульны, 
памаладзелы, заліты сонцам Слонім на два дні – на стыку лета і восені – ператварыўся ў 
літаратурную сталіцу Беларусі і годна справіўся з гэтай роляй. Тэма ХХVІ Дня беларускага 
пісьменства стала адной з цэнтральных для большасці айчынных СМІ. А наш 
фотарэпартаж раскажа пра ўдзел у святочных мерапрыемствах дэлегацыі Гродзенскага 
абласнога аддзялення СПБ. 
 
Пачнем з падзякі. Напярэдадні і за час свята мы, пісьменнікі Гродзеншчыны, атрымалі такую 
порцыю ўвагі да сябе, што яе магло б хапіць на цэлы год. Мы ўдзячныя нашым журналістам. Мы 
ўдзячныя ўсім жыхарам Слоніма, раѐнным і абласным уладам; усім, хто стварыў атмасферу 
свята, зрабіў умовы для камфортнага знаходжання, для творчых сустрэч і прэзентацый. І мы 
ўпэўненыя ў тым, што свята роднага слова на Слонімскай зямлі, у Гродзенскай вобласці 
прыцягне да нашай творчасці больш новых чытачоў, чытачоў менавіта нашых, рэгіянальных, 
каб працягваўся гэты вялікі дыялог пакаленняў і светапоглядаў, працягваліся слаўныя, багатыя 
традыцыі культуры нашага краю.  
 
У дэлегацыю Гродзенскага 
абласнога аддзялення СПБ 
увайшлі: старшыня ГАА СПБ, 
паэтэса Людміла Кебіч, паэты 
Мікалай Іваноўскі, Віктар Курловіч 
(Ваўкавыскі раѐн), Уладзімір Руль 
(Воранаўскі раѐн), паэтэса Наталля 
Цвірко (Шчучынскі раѐн), паэт 
Валянцін Семяняка (Зэльвенскі 
раѐн), краязнаўца Святлана Кошур 
(Карэлічы), кіраўнік Слонімскага 
раѐннага літаб’яднання імя Анатоля 
Іверса, паэтэса Ірына Войтка; 
літаратары з абласнога цэнтра: Пѐтр Сямінскі, Рыгор Гармаш і Дзмітрый Радзівончык, дзіцячая 
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая, празаік Ліна Багданава, кіраўнік Гродзенскага 
гарадскога літаб’яднання «Надежда», паэтэса Святлана Глембоцкая, аўтар і выканаўца песень 
Аляксандр Закрэўскі, а таксама маладая паэтэса, перакладчык Аліна Паўлоўская. На жаль, па 
розных прычынах паўдзельнічаць у працы дэлегацыі ўдалося не ўсім. Адразу пасля ўрачыстага 
адкрыцця новай кнігарні «Санет» побач з ѐй пачаў сваю працу павільѐн «Слова пісьменніка», 
нязменны атрыбут кожнага Дня беларускага пісьменства. Гаспадарыць у ім выпала 
Гродзеншчыне літаратурнай. На працягу двух дзѐн свята праца павільѐна не спынялася. Яна 
складалася з выступу асобных пісьменнікаў і пісьменніцкіх дэлегацый з усіх рэгіѐнаў Беларусі. У 



павільѐне была арганізавана даволі аб'емная экспазіцыя кніг Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
асобна былі паказаны кнігі і міжнародныя праекты літаратараў Гродзенскай вобласці. 

 
 
 

 



 

Урачыстае адкрыццѐ кнігарні «Санет», якая яшчэ да свята пачала сваю працу ў тэставым рэжыме, і 
ў ѐй паспелі пабываць з прэзентацыяй творчасці нашы калегі. 
 
 
 
 

 
Павільѐн «Слова пісьменніка» стаў галоўнай пляцоўкай для ўдзельнікаў Дня беларускага 
пісьменства з розных рэгіѐнаў нашай краіны. Тут 31 жніўня гродзенская дэлегацыя прадставіла сваю 
літаратурна-музычную праграму «Роднае слова – надзеі аснова”.  



Надзея… Колькі яе выпала на кожны радок, на кожны момант спаткання са святочным 
Слонімам! Мы як прадстаўнікі грамадскасці, як члены арганізацыі, у назве якой на першым 
месцы стаіць слова «Саюз», толькі ў адзінстве соцыума і дзяржавы бачым шчаслівую будучыню 
нашай культуры. Сабраўшыся разам у камфартабельным, абсталяваным сучаснымі 
мультымедыйнымі прыладамі павільѐне, пад гукі Паланэза Агінскага і музыку славутага 
польскага кампазітара Фрэдэрыка Шапэна пісьменнікі і аматары літаратуры марылі пра тое, каб 
у кожным з беларускіх гарадоў і гарадкоў хоць бы ў цѐплы час года працавалі такія павільѐны. 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пѐтр Сямінскі  
Аляксандр Закрэўскі 

Аліна Паўлоўская   

 
 

 

 

 



Аліна Паўлоўская. Маладая, але яркая зорачка на літаратурным небасхіле гэтым летам 
заваявала ганаровае званне лаўрэата Міжнароднага фестывалю-конкурсу паэзіі і паэтычных 
перакладаў «Берега дружбы», які праводзіцца ў Растоўскай вобласці, на беразе Азоўскага мора.  
Сярод удзельнікаў творчага спаборніцтва з Расіі, Украіны і Беларусі яна заняла пачэснае 
першае месца. На свяце ў Слоніме Аліна прачытала некалькі ўласных перакладаў славянскіх 
паэтаў на беларускую мову і пазнаѐміла прысутных са сваѐй паэзіяй з дэбютнага зборніка лірыкі 
«За небакраем» (2015, Мінск).  
 

Лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі 2015 года, дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-
Савіцкая (на здымках ніжэй) таксама прыехала ў Слонім не з пустымі рукамі. Ганна Іосіфаўна 
прэзентавала сваю новую працу – музычную кніжачку «Песенка про кота». Музыку да песні 
напісала навучэнка Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў Кацярына Клок. Маляўнічыя 
ілюстрацыі да сюжэту выканала сама пісьменніца. У камплект да выдання ўваходзіць дыск з 
запісам песні, якую і праслухалі госці павільѐна. 

   
 

                         
Віктар Курловіч                                                                               Наталля Цвірко 



Прачытала ўласныя вершы і прадэманстравала 
выданні Гродзенскага гарадскога літаратурнага 
аб'яднання «Надежда» яго кіраўнік, паэтэса 
Святлана Глембоцкая (на здымку). Калектыў 
аб'яднання актыўна ўдзельнічае ў літаратурным 
жыцці Прынѐмання, аб'ядноўваючы ў сваіх шэрагах 
ветэранаў педагагічнай працы. За ўдзел у Дні 
беларускага пісьменства ѐн быў уганараваны 
памятным дыпломам СПБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Гродзенцы прадставілі свой кніжны багаж, які ўбачыў свет не толькі ў айчынных выдавецтвах. 
Пра нашы міжнародныя  праекты ўжо нямала было сказана ў матэрыялах СМІ. Галоўным жа 
набыткам гэтага года мы, рэгіянальныя творцы, лічым афіцыйны друкаваны орган арганізацыі, 
літаратурны альманах «На Нѐманскай хвалі» № 6, выдадзены гэтаю вясной.  



   
 

       
Украінскі паэт з Гродна Рыгор Гармаш прачытаў вершы на роднай мове. А беларускі паэт Мікалай 
Іваноўскі з вѐсачкі Пачуйкі (Ваўкавыскі раѐн) прэзентаваў свае асветніцкія дзіцячыя праекты. 



Ад гасцей свята эстафету перанялі гаспадары – Слонімскае 
раѐннае літаратурнае аб'яднанне імя Анатоля Іверса на 
чале з членам СПБ, паэтэсай Ірынай Войтка. Ірына 
Антонаўна прэзентавала выданні літаб'яднання, распавяла 
пра яго дзейнасць, а потым як вядучая па чарзе прадставіла 
ўдзельнікаў калектыву. Трэба сказаць, што выступленне 
слонімцаў пад назвай «Шчырыя словы з-над Шчары» 
аказалася вельмі яркім. Яно складалася не толькі з чытання 
вершаў і размоў па душах. Прагучалі цудоўныя песні на 
вершы слонімскіх паэтаў. Сярод агучаных тэкстаў было 
шмат добрага, вострага гумару. Разам з патрыятычнай, 
знайшлося месца філасофскай і духоўнай паэзіі. Акрамя 
Ірыны Войткі, у складзе выступоўцаў: Алена Руж, Тамара 
Пяцеліна, Надзея Салейка, Мікола Емельянчук, паэт-святар 
Зьніч (Алег Бембель, Айцец Іаан), Мар'ян Медушэўскі, 
Уладзімір Лабко, Таісія Гуськова, Наталля Чартапалохава 
(на здымках ніжэй).  

 

                     

                        



                                   
Да Дня беларускага пісьменства слонімцы таксама падрыхтавалі падарунак землякам – 
літаратурны альманах «Старонка", выданне якога стала магчымым дзякуючы фінансавай 
дапамозе Слонімскай раѐннай арганізацыі «Беларускі фонд міру». Аб працы з літаратарамі 
раѐна і новым выданні распавяла прадстаўнік Фонду Ніна Віктараўна Рудая.  
 

            
Ніна Віктараўна Рудая 

 
Паралельна з працай павільѐна «Слова пісьменніка» на «Фестывалі кнігі і прэсы» ў горадзе над 
Шчарай у пяці кіламетрах ад яго, у Жыровічах праходзіў традыцыйны круглы стол «Мастацкая 
літаратура як шлях адзін да аднаго» з удзелам пісьменнікаў з розных краін. Праходзілі 
выступленні нашых пісьменнікаў і на іншых пляцоўках.  



Ганна Скаржынская-Савіцкая і Пѐтр Сямінскі выступілі на дзіцячай літаратурнай пляцоўцы Дня 
беларускага пісьменства. А Людміла Антонаўна прыняла ўдзел у літаратурна-мастацкай дзеі 
«Край бацькоўскі мой, край беларускі» – прэзентацыі паэтычнага фотаальбома «Мая Радзіма», 
куды ўвайшла яе паэзія, а таксама ў праграме канцэрта Саюза пісьменнікаў Беларусі выступіла 
з чытаннем свайго верша і па-майстэрску выканала песню «Густы туман» на ўласныя словы і 
музыку.   
 

 
Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр, аграгарадок Жыровічы. Круглы стол «Мастацкая літаратура як 
шлях адзін да аднаго» з удзелам пісьменнікаў з розных краін.  



 
 
Гродзенскім літаратарам ужо даводзілася ўдзельнічаць у круглых сталах на іншых святах 
беларускага пісьменства, а таксама ў рамках Фестывалю нацыянальных культур, які праходзіў у 
Гродне ў мінулым годзе. У прамовах выступоўцаў гучыць адна галоўная думка – пра тое, што ў 
нашы дні літаратура ператвараецца з мастацтва ў нешта большае, у сродак узаемаразумення і 
дружбы розных народаў. Літаратурная дыпламатыя – гэта вельмі важна для шматнацыянальнай 
Беларусі. Гэты тэзіс надзвычай актуальны для Гродзенскай вобласці, самага 
шматнацыянальнага рэгіѐна рэспублікі, дзе мастацтва слова ствараецца на пяці мовах. 
Галоўную ролю ў гэтым працэсе адыгрывае жанр літаратурнага перакладу. На свяце прынята 
дарыць падарункі. Таму на міжнародным форуме ўдзельнік круглага стала ад Гродзеншчыны 
літаратурнай, старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч 
уручыла арганізатарам выдадзеную вясной гэтага года ў Варшаве анталогію прыбалтыйскай 
паэзіі, у якой нашу краіну прадстаўляюць прынѐманскія аўтары. Гэтым cяброўскім літаратурным 
шляхам да іншых народаў мы, гродзенцы бадзѐра і плѐнна крочым ужо не першы год.  
 
Засталося толькі выказаць шкадаванне з нагоды таго, што ў Свяце беларускага пісьменства ў 
Слоніме з-за хваробы не змаглі прыняць удзел нашы польскія сябры. Але мы ўпэўненыя ў тым, 
што беларускае пісьменства з удзелам Гродзеншчыны літаратурнай працягне ўпэўнена 
пацвярджаць свой міжнародны, еўрапейскі статус, і нашы калегі з іншых краѐў абавязкова 
прыедуць да нас, у Беларусь на свята мастацкага слова. 
 
 
 



   
 
Памятныя дыпломы і асобнікі літаратурнага альманаха «На Нѐманскай хвалі» № 6 у падарунак 
ад Гродзеншчыны літаратурнай атрымалі ўсе творчыя дэлегацыі-удзельнікі свята.  

                

                          



Затым адбыліся змястоўныя прэзентацыі: «Крыніца дабрыні» творчага аб'яднання «Купальскія 
зоркі» з горада Баранавічы і «Я – часцінка маѐй Беларусі» Магілѐўскага абласнога аддзялення 
СПБ, якія прайшлі ў форме канцэрта і невялікага літаратурнага дыспуту адпаведна. 
 

  
Старшыня Магілѐўскай абласной  
літарганізацыі, паэт Алесь Казека 

 

 

 
 



Акрамя каманды СПБ-Гродна, за два дні праз павільѐн «Слова пісьменніка» прайшлі дэлегацыі 
Магілѐўскага, Гомельскага, Брэсцкага, Віцебскага, Мінскага абласных і сталічнага гарадскога 
аддзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі. Таму ў кожнага жадаючага была ўнікальная магчы-
масць непасрэдна пазнаѐміцца з разгорнутай панарамай літаратурнага жыцця сучаснай Бела-
русі, пагартаць кнігі, асабіста пагутарыць з іх аўтарамі, атрымаць аўтограф, завязаць знаѐмствы. 
Кожны Дзень беларускага пісьменства спрыяе збліжэнню літаратара і чытача. Слонімскае свята 
– не выключэнне. 
 
Сапраўдным узрушэннем для ўсіх стаў удзел у працы пляцоўкі госця з Ліды, маладога празаіка 
Максіма Бацкалевіча (фота ніжэй). Максім – інвалід, з дзяцінства пакутуе цяжкай хваробай – 
цэрэбральным паралічам. Ён нават пазбаўлены магчымасці гаварыць. Але яго мовай стала 
літаратура. Сапраўды літаратурная творчасць з’яўляецца для хлопца сэнсам жыцця, 
выратаваннем ад змроку, палѐгкай для душы, якая неспакойнай птушкай трымціць у 
паралізаваным целе, імкнецца да святла, шукае роднасныя душы і дзякуючы пісьменству 
знаходзіць іх.  
 

            
 

Маці маладога пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы распавяла аб лѐсе і творчасці сына. 
Прагучалі фрагменты яго апавяданняў у аўдыѐзапісах прафесійных чытальнікаў. Што і казаць, 
некаторыя моманты выклікалі дрыжыкі па ўсім целе, некаторыя прымусілі задумацца пра 
каштоўнасці нашага быцця. Але нікога з прысутных сустрэча з Максімам Бацкалевічам не 
пакінула абыякавым. Мы выказваем надзею на тое, што знаѐмства з Максімам і яго групай 
падтрымкі стане пачаткам нашага сяброўства. Літаратары абмяняліся кнігамі і зрабілі сумеснае 
фота на памяць аб сустрэчы ў Слоніме. 

newstut.by/society/600004.html.
https://kyky.org/news/paren-iz-lidy-s-tyazheloy-formoy-dtsp-napisal-neskolko-knig
https://vk.com/id195977875


 
 

Свята працягнула прэзентацыя літаратуры для дзяцей і юнацтва «Дзяцінства казачнага свет». У 
праграме прынялі ўдзел Людміла Кебіч, Наталля Цвірко, Ганна Скаржынская-Савіцкая, Мікалай 
Іваноўскі, Ліна Багданава, Пѐтр Сямінскі. Да гродзенцаў далучыліся нашы мінскія сябры Яна 
Явіч і Дзмітрый Юртаеў.  
 

              



        
 
 
 
 

 
Дзмітрый Юртаеў і Яна Явіч 



Шмат можна разважаць аб неадназначных працэсах, якія характарызуюць нашы 
ўзаемаадносіны з сучасным чытачом, крытыкам, выдаўцом. Нямала падстаў для роздуму 
застаецца ў прадстаўнікоў рэгіянальнай літаратуры. Але свята ѐсць свята, і праблемы мы 
вырашылі пакінуць дома. 
 
Незабыўных уражанняў ад знаходжання на Слонімскай зямлі дадало наведванне святых месцаў 
у Жыровічах. 1 верасня, багаты на падзеі галоўны дзень свята прынѐс яшчэ шмат радасных 
сустрэч і яркіх эмоцый. Пра ўсѐ гэта раскажуць фотаздымкі. А мы не развітваемся са Слонімам. 
Перапоўненымі пачуццѐм гонару за нашу агульную справу мы пакінулі горад над Шчарай з 
удзячнасцю ў адрас усіх, хто падарыў літаратурнай Беларусі гэтае свята. Развіталіся ненадоўга 
– каб неўзабаве сустрэцца зноў.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 
На фота: незабыўныя моманты Дня беларускага пісьменства ў Слоніме, 31 жніўня – 1 верасня 2019 года. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 



  
 
 

  
 
 
 



 

 



 
 

 



   
 

 



 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
 

 
 
 

 


