
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 ліпеня бягучага, 2021 года ў пасѐлку Астрына (Шчучынскі раѐн, Гродзенская вобласць) 
быў дадзены старт урачыстым мерапрыемствам,  прысвечаным 145-й гадавіне з дня 
нараджэння славутай беларускай паэтэсы Алаізы Пашкевіч, вядомай пад творчым 
псеўданімам Цѐтка. Запрашэнне на свята атрымалі і сучасныя гродзенскія літаратары, 
прадстаўнікі абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
 
Старшыня ГрАА СПБ, паэтэса Людміла Кебіч; дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-
Савіцкая і паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык узялі ўдзел у насычанай праграме 
падрыхтаванага гаспадарамі літаратурнага свята пад назвай «У госці да Алаізы», прачыталі са 
святочнай сцэны свае творы (некаторыя з іх былі напісаныя спецыяльна з нагоды юбілею Цѐткі), 
а таксама наведалі музей паэтэсы (дарэчы, адзіны ў Беларусі), паглядзелі спектакль па творах 
А.С.Пашкевіч пад назвай «Скарбоначка бабулінай памяці» тэатральнай студыі Астрынскага 
дома культуры. Як і належыць на свяце, не абышлося без падарункаў. Пісьменнікі з горада над 
Нѐманам падарылі бібліятэцы Дзяржаўнай установы адукацыі «Астрынская сярэдняя школа імя 
А. С. Пашкевіч (Цѐткі)» і Народнаму музею Цѐткі ўласныя кнігі, а таксама нізку відэаролікаў ад 
удзельнікаў ініцыяванай нашай пісьменніцкай арганізацыяй грамадска-літаратурнай інтэрнэт-
акцыі «Лісты да Цѐткі з ХХІ стагоддзя». Арганізатары ліпеньскага свята ў пасѐлку Астрына 
таксама ўручылі гасцям падарункі на памяць.  
 
Памяць. Яна бывае розная. Напрыклад, светлая, вечная, або кароткая (такую яшчэ называюць 
дзявочай), а таксама кампутарная (аператыўная) і жывая – гістарычная, генетычная... У 
літаратуразнаўстве ѐсць паняцце  «памяць жанру»… Што казаць пра людзей, калі навукай 
дакладна ўстаноўлена: памяць ѐсць нават у вады. Незалежна ад яе паходжання ці 
разнавіднасці, памяць – гэта заўсѐды істотна, важна. Памяць ѐсць падмурак для жыцця. Без 
памяці немагчымы прагрэс, без сувязі часоў, без павагі да мінулага не пабудуеш светлай 
будучыні (прабачце за банальнае паўтарэнне прапісных ісцін). Памяць народа і народная любоў 
звычайна крочаць заўсѐды разам. Менавіта тандэмам гэтых катэгорый выражаецца стаўленне 
да нашых дарагіх класікаў, да постацей, без якіх немагчыма ўявіць беларусаў як нацыю; 
культурную спадчыну Беларусі – як сістэму каардынат. Адной з такіх постацей па праве 
з'яўляецца ўраджэнка Шчучынскага краю, паэтэса-дэмакратка Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч.  



Уклад гэтай жанчыны ў развіццѐ свядомасці 
беларускага народа, у напаўненне скарбніцы 
духоўных каштоўнасцяў беларуса проста 
грандыѐзны. Цѐтку лічаць адным з 
заснавальнікаў беларускай мовы і 
пачынальнікаў беларускай літаратуры новага 
пакалення (мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў).  
 
Атрымаўшы зарад энергіі паэтычнага слова на 
хвалі рэвалюцыйнай барацьбы супраць 
імперыялістаў-прыгнятальнікаў, Цѐтка здолела 
праявіць сябе і як глыбакадумны філосаф, 
прагрэсіўны педагог, таленавіты асветнік-
патрыѐт. Жыхары пасѐлка Астрына ставяцца 
да вобразу сваѐй зямлячкі з трапятаннем і 
гонарам. Любоў да Цѐткі, да яе спадчыны тут 
можна атаясаміць з любоўю да Радзімы.  
 
Так і хочацца спытаць у сучаснікаў: чым 
адкажам на запаветы класікаў быць вернымі 
сабе, сваім нацыянальным традыцыям, свайму 
грамадзянскаму сумленню, у чым выкажам, 
праявім сваю самасць, годнасць, духоўнасць?  
Мяркуем, у гэтыя ліпеньскія дні на вуліцах 

Гродна можна спыніць любога маладога чалавека, і вам лѐгка на памяць працытуюць творы, у 
падрабязнасцях раскажуць пра жыццѐ нашай зямлячкі, паэтэсы Цѐткі, эпоха якой прыйшлася на 
часы яшчэ без Коласа і Купалы. Прынамсі нам вельмі хочацца ў гэта верыць. Аднойчы ў 
Астрыну прыехалі журналісты аднаго вельмі сур'ѐзнага і прэстыжнага выдання. Даведаўшыся 
пра тое, што мясцовы Музей Цѐткі з'яўляецца адзіным у Беларусі, сталічныя госці сталі 
спрачацца і сцвярджаць, што толькі што наведалі  
яшчэ адзін музей пісьменніцы ў Мількаўшчыне, 
недалѐка ад Скідзеля. Як высветлілася, для 
некаторых прафесіяналаў з галіны інфармацыі 
поўнай нечаканасцю з'яўляецца той факт, што Алаіза 
Пашкевіч і Эліза Ажэшка – гэта дзве розныя асобы. 
Сорамна? Прыкра? Як ѐсць. Каб такіх нязручных 
момантаў было як мага менш, пісьменніцкая 
арганізацыя вобласці зрабіла спробу папулярызацыі 
творчасці А. С. Пашкевіч (Цѐткі) з дапамогай 
сучасных інфармацыйных тэхналогій. Нізка 
відэаролікаў падорана на вечнае захоўванне ў музей 
паэтэсы. Кожны наведвальнік музея можа з 
дапамогай свайго смартфона паглядзець відэалісты 
да неўміручага вобразу Алаізы Сцяпанаўны ад 
нашых сучаснікаў, землякоў. Грамадска-літаратурная 
інтэрнэт-акцыя «Лісты да Цѐткі з ХХІ стагоддзя» 
працягваецца.  



 

Старшыня ГрАА СПБ Людміла Антонаўна Кебіч уручае зборнік відэа ад удзельнікаў акцыі «Лісты да Цѐткі з ХХІ 
стагоддзя» загадчыку Народнага музея Цѐткі ў Астрыне Алле Сямѐнаўне Балабан. Вось так выглядае камплект 
тэматычных відэаролікаў у падарунак музею.  
 
Тэму сувязі культурных традыцый народа з яго гістарычнай памяццю і грамадзянскай свядомасцю людзей у 
сваѐй прамове ля помніка Цѐтцы закранула педагог, грамадскі дзеяч, беларуская паэтэса з Гродна Людміла Кебіч. 
...2021 – год 150-годдзя класіка ўкраінскай літаратуры, паэтэсы Лесі Украінкі. Менавіта гэты факт стаў нагодай для 
ўдзелу ў святочных мерапрыемствах першага сакратара амбасады Украіны ў Рэспубліцы Беларусь І. С. Башняка. 
Іван Сцяпанавіч расказаў пра кнігу, прысвечаную двум паэтэсам – Цѐтцы і Лесі Украінцы; пазнаѐміў з ідэяй яе 
стварэння (на фота).  Выданне зойме сваѐ месца ў фондзе Астрынскай бібліятэкі. 
 

      



  
 
 

 
Дзве паэтычныя зоркі: Цѐтка і Леся Украінка 



 
 

 
У святочнай літаратурнай праграме «Вы падхапілі маю песню» выступае паэтэса Людміла Кебіч 



 
Зямлячка Цѐткі, ураджэнка Шчучынскага краю, дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская Савіцкая 
 

 
Паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык прачытаў эсэ «Два лісты да Цѐткі»,  
напісанае спецыяльна да 145-годдзя з дня нараджэння паэтэсы 
 



   
З левага боку загадчык Астрынскай гарпасялковай бібліятэкі                                            Кветкі, падарункі, віншаванні 
Ганна Аляксандраўна Сцяпанчанка  
                                           

 
і, вядома, кнігі 



 
Спектакль па творах Цѐткі «Скарбоначка бабулінай памяці» 
 

  



 

 



 

      



 

 



 
Інтэрактыўная гульнѐвая праграма «Па слядах Алаізы» 
 

 
Пасля экскурсіі па музеі гасцей чакала інтэрактыўная забава «Танцы часоў Цѐткі» 



  
Старшыня Астрынскага сельсавета Наталля Іванаўна  Загадчык Народнага музея Цѐткі Алла Сямѐнаўна Балабан  
Лебядзевіч і Ганна Іосіфаўна Скаржынская-Савіцкая                                                                і Людміла Антонаўна Кебіч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прадставіць свае кнігі ў экспазіцыі 
народнага музея нашай слаўнай зямлячкі, 
класіка айчыннай літаратуры Алаізы 
Сцяпанаўны Пашкевіч (Цѐткі) – вялікі гонар 
для кожнага аўтара. 



Ад імя ўсіх літаратараў Прынѐманскага краю выказваем шчырую ўдзячнасць сапраўдным 
энтузіястам, закаханым у сваю справу і ў сваю Радзіму, якія жывуць у невялічкім, утульным 
пасѐлку Астрына на Шчучыншчыне. Старшыня Астрынскага сельсавета Наталля Іванаўна 
Лебядзевіч, загадчык Народнага музея Цѐткі Алла Сямѐнаўна Балабан, дырэктар ДУА 
«Астрынская сярэдняя школа імя А. С. Пашкевіч (Цѐткі)» Юлія Рамуальдаўна Скарынка, 
загадчык Астрынскай гарпасялковай бібліятэкі Ганна Аляксандраўна Сцяпанчанка – гэта 
каманда сапраўдных рупліўцаў, верных і надзейных сяброў мастацтва Беларусі, яе прыгажосці, 
чыстай і шчырай, як народная душа. Народ, патрыятызм, Радзіма, мастацтва, традыцыі – для 
гэтых людзей усѐ гэта не проста словы, а арыенціры, якімі вызначаецца сэнс жыцця.  
 
Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя 145-й гадавіне з дня нараджэння класіка беларускай 
літаратуры, паэтэсы, публіцыста Алаізы Сцяпанаўны Пашкевіч (Цѐткі), працягваюцца.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
      

 
Пасѐлак Астрына, Шчучынскі раѐн. 11 ліпеня 2021 года 


