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Сталі вядомыя лаўрэаты Трэцяга абласнога конкурсу рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы
Пашкевіч). Імі сталі: у намінацыі «Паэзія» – Людміла Кебіч; у намінацыі «Проза» – Пѐтр
Сямінскі; у намінацыі «Дзіцячая літаратура» – Ганна Скаржынская-Савіцкая; у намінацыі
«Публіцыстыка і краязнаўства» – Ніна Рыбік; у намінацыі «Адкрыццѐ года» – Андрэй
Татур. У намінацыях «Драматургія», а таксама «Літаратуразнаўства і крытыка»
ўзнагароды было вырашана не ўручаць.
А цяпер крыху больш падрабязна. Як высветлілася, гэта не адзіны ў Беларусі літаратурны
конкурс, які носіць імя нашай зямлячкі, паэтэсы-дэмакраткi са Шчучыншчыны Алаізы Пашкевіч
(псеўданім Цѐтка). Адметнасць Гродзенскага конкурсу ў яго назве, – гэта не конкурс гатовых кніг,
а конкурс рукапісаў. У гэтым і заключаецца яго практычная карысць – конкурс не толькі
дапамагае адкрываць новыя імѐны, але і садзейнічае выданню новых кніг, папаўненню кніжнай
скарбніцы Прынѐмання, узбагачэнню нашай культурнай спадчыны. Прэмія (а гэта грашовае
ўзнагароджанне – 100 базавых велічынь кожнаму аўтару) прадастаўляе менавіта такую
магчымасць. Істотнае адрозненне трэцяга конкурсу ў павялічанай колькасці намінацый.
Арганізатар – Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт.
Усяго на разгляд журы было пададзена 65 работ па сямi намінацыях: «Паэзiя», «Проза»,
«Дзіцячая літаратура», «Публіцыстыка і краязнаўства», «Драматургія», «Літаратуразнаўства і
крытыка», а таксама «Адкрыццѐ года». Калі ў большасці намінацый паўдзельнічалі па некалькі
дзясяткаў рукапісаў, у намiнацыю «Драматургія» быў пададзены толькi адзін твор. У намiнацыi
«Літаратуразнаўства і крытыка» конкурс таксама не адбыўся з-за недахопу заявак.
Сѐлетнiм пераможцам творчага спаборнiцтва па традыцыi было прапанавана адказаць на
некалькi пытанняў:

Людмiла КЕБIЧ, старшыня Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пiсьменнiкаў Беларусi, паэтэса (пераможца
ў намiнацыi «Паэзiя»):
– Па-першае, я гэты конкурс заснавала некалi. Я прыдумала
яму iмя, дала абгрунтаванне i двойчы была старшынѐй журы.
Мы вельмі задаволеныя тым, што конкурс узяты пад апеку
нашым аблвыканкамам, і зараз замест трох намінацый, у iм
з'явілася сем. З'явілася вельмі важная намінацыя «Адкрыццѐ
года», якая дае шанс маладым. Па-другое, значна вырасла
прэмія ў грашовым эквіваленце. Я не магла застацца ўбаку і
паслала рукапісы адразу па чатырох намінацыях. Але раз я
атрымала перамогу ў намінацыі «Паэзія», для мяне гэта вельмі
важна, таму што я пазіцыяную сябе ў першую чаргу як паэтэса.
Як кіраўнік я вельмі рада таму, што з пяці намінацый у чатырох выпадках перамаглі прадстаўнікі
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. У дакладнасці выконваецца
Палажэнне конкурса, усѐ ідзе, як і планавалася, усѐ своечасова... Кніга будзе называцца
«Трыялеты, тэрцыны, рандэлі». У ѐй сабрана больш за шэсцьдзесят вершаў. Вельмі складаны
від творчасці, таму што гэта класічныя цвѐрдыя формы. Такія формы паэзіі здаўна ўжывала
Еўропа. Iх прынѐс у нашу лiтаратуру Максiм Багдановiч, развiвалi Янка Купала, Максiм Танк.
Пiсаць трыялеты, тэрцыны i рандэлі на беларускай мове вельмi cкладана... Мая кнiга – сучасны
працяг класiчных лiтаратурных традыцый.
Мы зрабiлi вялікае пачынанне, вялікую папулярызацыю лiтаратуры. І я думаю, у наступных
конкурсах таксама будзе ўдзельнічаць шмат людзей, дзякуючы ім будзе выпушчана шмат
цікавых і патрэбных кніг. Наступныя рукапісы трэба будзе рыхтаваць да 1 лютага 2022 года.
Пѐтр СЯМIНСКI, член Саюза пiсьменнiкаў Беларусi, празаiк,
паэт, драматург (пераможца ў намiнацыi «Проза»):
– Я ўдзельнічаў у адным конкурсе п'ес. І некалькі разоў
даводзілася ўдзельнічаць у конкурсе «Залаты купідон».
Рэгіянальны конкурс – асаблівая пашана і асаблівая
важнасць. Гэта першае месца ў мяне ўпершыню. Я думаю,
гэта таму што мая аповесць, якая перамагла, хоць і напісана
ў форме дэтэктыва, у асноўным яна апісвае наш край,
Нѐман... Мае галоўныя героі даследуюць Нѐман ад яго
вытокаў і да горада Гродна. Мной апісваюцца розныя
легенды... Таму я мяркую – раз конкурс абласны, то і
тэматыка рэгіянальная, рэгіянальны фактар прыйдзецца
дарэчы.

Мая аповесць называецца «Эцюд пра бурштынавага камарыка» («Этюд о янтарном комарике»).
У аснове твора – гісторыя і сучаснасць Нѐмана, прыродны свет ракі, роля яе магічнага вобразу ў
жыцці людзей. Галоўная гераіня – дачка калекцыянера бурштыну. Яна шукае скарб свайго
бацькі... Адным словам дэтэктыў.
Перспектывы Абласнога конкурсу рукапісаў імя Цѐткі я ацэньваю як велізарныя. Я ведаю
некалькіх сяброў-літаратараў (яны не члены СПБ), якія былі настолькі захопленыя, так
настроены на перамогу, што гатовыя спрабаваць свае сілы неабмежаваную колькасць разоў.
Гэтая настойлівасць, упартая праца, творчы азарт, імкненне да дасканаласці рана ці позна
прынясуць свой плѐн. Конкурс у любым выпадку дасць жыццѐ новым цікавым творам, дасць
новы iмпульс нашага развiцця.
Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВIЦКАЯ, дзiцячая пiсьменнiца,
лаўрэат Нацыянальнай лiтаратурнай прэмii, лаўрэат
Прэмii iмя А.I.Дубко, (пераможца ў намiнацыi «Дзiцячая
лiтаратура»):
– Я родам са Шчучынскага краю. Конкурс носiць iмя маѐй
зямлячкi Алаiзы Пашкевiч, Цѐткi. Гэта для мяне гонар. I знак.
Удзел у гэтым конкурсе i тым больш перамога для мяне
вельмi значныя. У мяне былi падрыхтаваны рукапісы дзвюх
кніг: «Сѐма і Адзінка» і кніга-казка «А ў нас зорны час».
Менавiта гэтая кнiжачка будзе вельмi карысная нашым
дзецям, нашым настаўнiкам i бацькам. Таму што праз гэтую
казачку
раскрываецца
сэнс
нашых
беларускіх
фразеалагізмаў. Гэта нашы народныя «мудрынкi», па якiх мы
нейкiм чынам жывем, неяк карыстаемся.
Кожная глава маѐй казачкi дае тлумачэнне сэнсу таго цi iншага фразеалагiзма. Напрыклад: «i
вадой не разальеш», «як з гуся вада», «правалiцца на гэтым месцы» і гэтак далей. Ведаю, што
дзецям i нават дарослым будзе цiкава гэта пачытаць. Мая перамога ў прэстыжным конкурсе –
таксама зорны час для мяне. Другi рукапiс-пераможца («Сѐма i Адзiнка») не менш важны для
мяне i майго чытача. У кнiзе сабраны творы на розныя дзiцячыя, школьныя тэмы, шмат казак
пазнавальных, павучальных. Спадзяюся, гэта будзе тым больш цiкава, таму што напiсана на
нашай роднай беларускай мове, цудоўнай, прыгожай, якую я вельмi, вельмi люблю...
Дарагiя творчыя людзi, сябры! Я лiчу, што трэба спрабаваць удзельнiчаць у такiх конкурсах. Гэта
натхняе, дае добры стымул для далейшай працы, для таго, каб пiсаць яшчэ лепш, яшчэ мацней
удасканальвацца. Таму Чацвѐрты абласны конкурс рукапiсаў ужо чакае вас, чакае вашыя творы.
А галоўнае – што вашы творы, таленавітыя і карысныя, чакае ваш чытач. Шчыра жадаю гэтай
чароўнай сустрэчы адбыцца.
Нiна РЫБIК, журналiст, празаiк, публiцыст, драматург, член Саюза пiсьменнiкаў Беларусi,
лаўрэат Першага абласнога конкурсу рукапiсаў iмя Цѐткi ў намiнацыi «Проза» (сѐлетнi
пераможца ў намiнацыi «Публiцыстыка i краязнаўства»):
– Так, я стала пераможцай першага конкурсу імя Цѐткі: ў 2013 годзе ў намінацыі «Проза» быў
прызнаны лепшым рукапіс маѐй кнігі «Скрыжаванні». Але заўсѐды лічыла сябе больш
журналістам, чым пісьменнікам. Пасля чарговага юбілею ўзнікла жаданне сабраць пад адной

вокладкай лепшае з таго, што было напісана за страшна
сказаць колькі гадоў працы ў журналістыцы. Жыццѐ многіх
маіх герояў вартае рамана ці кінафільма – я ж спрабавала
хітраспляценні іх лѐсаў уціснуць у адну газетную старонку.
Сцвярджаюць, што газета жыве адзін дзень – і хоць гэта
не зусім так, але ж хацелася, каб пра гэтых людзей
даведаліся не толькі чытачы раѐннай газеты, і расповеды
гэтыя жылі даўжэй, чым кароткі газетны век. Таму, калі
даведалася, што аб’яўлены чарговы абласны літаратурны
конкурс, вырашыла сабраць у адзін рукапіс лепшыя творы
публіцыстыкі і зноў паспрабаваць удачы. Дзякуй членам
журы, што так высока ацанілі маю работу.
У назву кнігі я вынесла словы адной са сваіх гераінь, якія
сталі ў пэўным сэнсе маім жыццѐвым крэда – «Кожны стрэчны нам – настаўнік». Гэтаксама
называецца і адзін з раздзелаў, у якім сабраны расповеды пра сустрэчы і людзей, якія нечаму
навучылі мяне – і, спадзяюся, навучаць чытачоў, нават калі яны не пагодзяцца з маімі
высновамі а зробяць свае. Увогуле ж кніга складаецца з чатырох раздзелаў. У адным з іх –
«Постаці» – сабраны нарысы пра людзей, для якіх найлепшая характарыстыка – слова «Асоба».
Гэта як вядомыя ва ўсѐй Беларусі і за яе межамі людзі – прафесар Адам Мальдзіс, паэт і
перакладчык Адрэй Хадановіч, вандроўнік і тэлевядучы Юрый Жыгамонт, ксѐндз Леанід Нясцюк,
так і мала каму вядомыя жыхары Астравеччыны, жыццѐ, думкі, справы, сіла духу якіх могуць
стаць прыкладам для пераймання. У раздзеле «Думкі ўслых» сабраны так званыя аўтарскія
калонкі – мае думкі і разважанні з розных нагод, найперш тыя, што выклікалі найбольш водгукаў
і спрэчак. Цяжэй за ўсѐ ў некалькіх словах ахарактарызаваць раздзел «Судакрананне», у якім
сабраны нарысы на розныя тэмы: малая радзіма і прыѐмныя сем’і, уплыў на маѐ
светаўспрыманне жыцця Еўфрасінні Полацкай – і сямейнае насілле; роздум пра цану слова –
прамоўленага і не сказанага – і ўчынку, зробленага і не зробленага…
Я хачу падзякаваць нашаму абласному аддзяленню Саюза пісьменнікаў Беларусі і яго старшыні
Людміле Кебіч за тое, што ў свой час прыдумалі і, так бы мовіць, «прабілі» гэты літаратурны
конкурс – наколькі я ведаю, Гродзеншчына ў гэтай справе – «піянерка». І абласному
выканаўчаму камітэту – за падтрымку творчых, таленавітых людзей. Выдаць сѐння кніжку
няпроста, гэта патрабуе немалых выдаткаў, а пісьменнікі людзі, як правіла, небагатыя – у іх
іншыя таленты. Дзякуючы абласному літаратурнаму конкурсу аўтары могуць выдаць свае
зборнікі прозы, паэзіі, публіцыстыкі, твораў для дзяцей – без гэтай матэрыяльнай падтрымкі
многія з іх проста не пабачылі б свет. Сѐнняшніх пераможцаў я віншую і жадаю творчага плѐну!
А будучым – раю тварыць і марыць. Мары збываюцца – праверана на сабе.
Андрэй ТАТУР, аўтар і выканаўца песень, саліст студыі шансона «ХБ» («Хулiган Бэнд»)
Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры, паэт-песеннiк (пераможца ў намiнацыi «Адкрыццѐ
года»):
– Я пішу гадоў дваццаць. Нават больш. Да гэтага ні ў якіх конкурсах не ўдзельнічаў. Не ведаю,
чаму. Можа, часу не было. Можа, інтарэсу асаблівага не было. У гэтым годзе знаѐмы гродзенскi
паэт Аляксандр Слашчоў параiў паўдзельнiчаць у гэтым конкурсе, паказаў спасылку з сайта. І
вось я пачаў займацца складаннем рукапiсу. У асноўным у мяне, вядома, было напісана больш

песень... Таму прыйшлося пісаць вершы некаторыя з нуля.
Некаторыя песні былі ў корані пераробленыя ў вершы. Таму што
вершы і песні – розныя рэчы.
Прызавы зборнік называецца «Ключ от всех дверей». У ім
першая палова – вершы. Ёсць трохі песень, якія я выконваю на
канцэртах з калектывам «ХБ» у Гродне і па Беларусі.
Пісаць у стол – гэта не заўсѐды карысна. Для сябе – так, можна
напісаць. Паклаў дзесьці, потым вярнуўся, прачытаў... Але ўсѐ ж
такі, якая б ні была паэзія, якая б ні была песня, іх трэба
паказваць, іх трэба выносіць «у людзі». Таму пішыце, стварайце,
паказвайце. Не бойцеся ўдзельнічаць у конкурсах, i ўсѐ
атрымаецца.
***
3 лiпеня 2020 года, у Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у горадзе над Нѐманам прайшло
мноства ўрачыстых святочных мерапрыемстваў, працавалі пляцоўкі з удзелам творчых
калектываў, аўтараў, выканаўцаў, майстроў. З-за эпідэмічнай сітуацыі свята ў Гродне не
адрознівалася масавасцю. На плошчы Савецкай быў урачыста адкрыты новы арт-аб'ект –
галерэя пад адкрытым небам «Гродна вачыма майстроў» з работ гродзенскіх мастакоў, а
таксама фотаработ Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь народнага
фотаклуба «Гродна» (кiраўнiк А.I.Ласмiнскi). У цырымоніі адкрыцця галерэі прыняла ўдзел
намеснік старшыні Гродзенскага гарадскога выканаўчага камітэта Зоя Вацлаваўна Кулеша. З яе
рук ва ўрачыстай абстаноўцы заслужаныя ўзнагароды атрымалі лаўрэаты Трэцяга абласнога
конкурсу рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы Пашкевіч).
Калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі сардэчна віншуе
нашых калег з перамогай у галоўным літаратурным спаборніцтве Прынѐмання, жадае ім
моцнага здароўя, невычэрпнага натхнення, а іх творам – максімальнай запатрабаванасці,
удзячных чытачоў, станоўчых водгукаў, шматразовых перавыданняў, усяго, што можна назваць
адным словам – поспех. Гродзеншчына лiтаратурная выказвае сардэчную ўдзячнасць
прадстаўнікам абласной выканаўчай улады за тое, што конкурс жыве і развіваецца, а разам з ім
жыве і развіваецца наша айчынная культура.
Такім чынам у чарговы раз рэалiзаваны ўнiкальны літаратурны праект, мэты якога –
папулярызацыя дзейнасці пісьменнікаў Гродзенскай вобласці, стымуляванне стварэння
высокамастацкіх твораў, выяўленне таленавітых аўтараў, адкрыццѐ новых імѐнаў у літаратуры,
павышэнне статусу пісьменніка ў грамадстве. Трэцi абласны конкурс рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы
Пашкевіч) cтаў гiсторыяй. Слова за чытачом.

На фота: 3 лiпеня 2020 года, у Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у горадзе над Нѐманам прайшла
цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў Трэцяга абласнога конкурсу рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы Пашкевіч).

Словы падзякі

