
ВАНДРОЎКI 
 
 

НА КУПАЛЛЕ ДА КУПАЛЫ 
 
 

7 ліпеня дэлегацыя Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі далучылася да святкавання «Купалаўскіх 
дзѐн  – 2019».  
 
Паэты Дзмітрый Радзівончык, Ала Клемянок, Мікалай Іваноўскі і Тамара 
Мазур сустрэліся са сваімі калегамі з Мінска i Мiнскай вобласцi, з 
прадстаўнікамі беларускіх выдавецтваў і культурных грамадскіх 
арганізацый  у сталiчным парку імя Янкі Купалы. Усклалі кветкі да 
помніка Песняра і паслухалі яго вершы ў выкананні народнай артысткі 
Беларусі Марыі Захарэвіч. 
 
Пасля чаго прынялі ўдзел у рэспубліканскім свяце паэзіі, песні і 
народных рамѐстваў «З адною думкаю аб шчасці Беларусі…», якое 
традыцыйна адбылося на тэрыторыі Купалаўскага мемарыяльнага 
запаведніка «Вязынка» ў Маладзечанскім раѐне.   
  
Тут, каля помніка Янкі Купалы адбыўся мітынг, прысвечаны 137-й 
гадавіне з дня нараджэння класіка. З вуснаў лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Беларусi, паэта Міхася Башлакова набатам прагучаў заклік да 
кожнага беларуса не згубіць сябе, сваѐй нацыянальнай годнасці, не 
здрадзіць свайму грамадзянскаму сумленню. Уласнымi вершаванымі 
радкамі трыбун нагадаў аб прызначэнні і ролі сапраўдных творцаў, пра 
тое, што «Паэт крывѐй за слова плаціць! Жыццѐм – за шчырыя радкі».  
 
Падчас святочнай імпрэзы на прызбе музея Янкі Купалы сваѐ слова 
сказалі генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя 
Янкі Купалы  Павел Латушка; дырэктар Беларускага фонда культуры 
Тадэвуш Стружэцкі; старшыня Міжнароднага фонда Янкі Купалы, 
пiсьменнiца, журналiст Таццяна Сівец; вядомы пicьменнiк i асветнiк 
Анатоль Бутэвіч; галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая лiтаратура», 
паэт Вiктар Шнiп i iншыя.  
 
Усе запрошаныя на свята творцы прачыталі свае лепшыя  вершы пра 
беларускага Песняра, Купалле, родную мову, Бацькаўшчыну і спадчыну. 
Госць з Расіі, паэт і перакладчык Віктар Куллэ агучыў вядомы верш 
Янкі Купалы «Я не паэта» на рускай мове. А маленькія навучэнцы 
мінскай студыі «Бальная кніжачка» парадавалі публіку творамі, 
напісанымі Янкам Купалам для дзяцей. 
 



Госцi Вязынкi атрымалi асалоду ад традыцыйных беларускіх песень у 
выкананні фальклорнага-этнаграфічнага калектыва «Маркаўчанка» 
(Маладзечна). Падчас дажджу, які аднак хутка скончыўся, не дазволілі 
разысціся публіцы вядомы спявак і кампазітар з былых, мулявінскіх, 
«Песняроў»  Аляксандр Віслаўскі са сваѐй жонкай, скрыпачкай Аленай. 
Яны падарылі ўдзельнікам свята канцэртную праграму з сучасных 
мелодый на словы Янкі Купалы, сярод якіх найбольш апладысментаў 
выклікала рок-балада «Тутэйшы».   
 
Паэты Гродзеншчыны прачыталi са сцэны свае творы на роднай мове, а 
на памяць падарылі Дзяржаўнаму лiтаратурнаму Музею Янкі Купалы 
выдадзеную ў Варшаве міжнародную анталогію паэзіі «Масты» і 6-ы 
нумар літаратурнага альманаха «На Нѐманскай хвалі».  
 
 

Тамара МІХАЙЛАВА 
 

 
На фота: на рэспубліканскім свяце паэзіі, песні і народных рамѐстваў «З адною 
думкаю аб шчасці Беларусі…»  у межах святкавання «Купалаўскіх дзѐн  – 2019». 7 

лiпеня 2019 года.  
 

 
 
 

 

  
Помнiк Янку Купалу ў сталiцы Беларусi 



 
Ускладанне кветак да помнiка Песняру ў Вязынцы 

 

 
Гучаць палымяныя радкі паэта Міхася Башлакова 



 
Мікалай Іваноўскі, Ала Клемянок, Тамара Мазур,  
Дзмітрый Радзівончык. Вязынка. 7.07.19. 
 

 



 
Да свята ўсѐ гатова 
 

 



 
 
 

 



                   
 
 

  



   
 
 

 



 

 



     
 

 
 



 
 
 

                                                               


