
 

 

4 чэрвеня 2022 года калектыў Гродзенскага абласнога 
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі прыняў удзел у 
фестывалі кнігі «Гарадзенскі ЛітФэст». Арганізаванае 
Гродзенскай абласной бібліятэкай шматграннае свята 
мастацтва з яркай праграмай і вялікай колькасцю 
ўдзельнікаў гэтым разам было прымеркавана да ХІІІ 
Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур і 
доўжылася каля 5 гадзін.   
 
«Нас яднае Беларусь» – пад такім дэвізам каля Дома Э. Ажэшкі прайшла літаратурная імпрэза з 
удзелам сучасных майстроў слова з Гродна і Гродзенскай вобласці. У фестывальным горадзе 
над Нёманам панаваў узнёслы, святочны настрой. Дом знакамітай пісьменніцы заўсёды 
служыць месцам прыцягнення для гродзенцаў і гасцей горада. А для аматараў літаратуры гэтую 
лакацыю можна назваць культавым месцам з багатай гісторыяй. Жыхары Гродна запомнілі і 
палюбілі Элізу Ажэшка як цікавую творчую асобу, таленавітую пісьменніцу, асветніцу і памочніцу 
ўсім бяздольным. У пасляваенныя гады ў будынку размяшчалася Гродзенскае абласное 
аддзяленне Саюза пісьменнікаў БССР, якім кіраваў Аляксей Нічыпаравіч Карпюк. Цяпер тут – 
музей і адзін з аддзелаў галоўнай кніжніцы вобласці. Час ідзе, але творчае жыццё ў доме 
пісьменніцы віруе, як і раней, – у будынку адбываюцца літаратурныя імпрэзы – сустрэчы 
пісьменнікаў з чытачамі, тэматычныя творчыя святы; традыцыйна ладзяцца тэатралізаваныя і 
дабрачынныя балі.  

 
Што тычыцца «Гарадзенскага ЛітФэсту», яго 
арганізатары – калектыў і адміністрацыя 
Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. 
Ф. Карскага (дырэктар Марына Эдвардаўна 
Ігнатовіч) – не толькі зрабілі праграму форуму 
вельмі насычанай, але і парупіліся, каб кожны з 
наведвальнікаў – людзі рознага ўзросту, розных 
нацыянальнасцей, з рознымі густамі – знайшлі тут 
для сябе нешта сваё. Вобраз нашай Радзімы, 



сінявокай Беларусі адыграў аб'яднаўчую ролю для ўсіх, стаўшы магістральным як у творчасці, 
так і ў фестывальных выступленнях удзельнікаў свята. У іх ліку прадстаўнікі розных пакаленняў, 
дэлегаты ад розных куткоў Гродзеншчыны – Слоніма, Ліды, Ваўкавышчыны і Навагрудчыны, з 
Мінскай вобласці. Сваімі радкамі калегі шчыра павіталі фестываль, зрабілі прэзентацыі новых 
твораў і выданняў, таленавіта выканалі песні на ўласныя словы. У праграме «Нас яднае 
Беларусь» выступілі: паэты Людміла Шаўчэнка, Андрэй Татур, Вікторыя Смолка; дзіцячыя 
пісьменнікі Ганна Скаржынская-Савіцкая і Віктар Кудлачоў; празаік Ірына Фамянкова; публіцыст 
Уладзімір Ягорычаў; паэтэса Таццяна Яцук; паэтэса, аўтар і выканаўца песень Надзея Салейка, 
паэт Віктар Курловіч (усе – СПБ); паэтэса, аўтар і выканаўца песень Людміла Краснадубская, а 
таксама госця з Нясвіжа, член СПБ, паэтэса, празаік Зоя Кулік-Капуста. Да іх далучыліся нашы 
сябры з гарадскога літаб’яднання «Надзея», паэтэсы Святлана Глембоцкая і Людміла Мілоста, а 
таксама гродзенскія паэтэсы: Ірына Полудзень, Кацярына Ігнацюк, Антаніна Нурэтдзінава і 
Надзея Саўчук-Германовіч. Вядучая паэтычнага свята старшыня ГрАА СПБ Людміла Антонаўна 
Кебіч. У аўтограф-зоне ўласную друкаваную прадукцыю прадставіла гродзенскі празаік Ліна 
Багданава. Фотаздымкі (ніжэй) здольныя толькі часткова адлюстраваць цёплую атмасферу 
свята дружбы і мастацтва, што звонкім раўчуком улілася ў магутную раку фестывальнага 
шматгалосся.  

 

 

 
 

      



     
 

                                                      
 

       



  
 

  
 

 
 
 
 

Адбыліся 
ўзнагароджанні 
пераможцаў 
абласнога 
конкурсу 
самаробнай 
лялькі – аўтараў, 
якія ўвасобілі 
вобразы, 
народжаныя 
фантазіяй 
Людмілы Кебіч і 
Ганны 
Скаржынскай-
Савіцкай.  

 
 



 

Мастацтва толькі тады прыносіць карысць, калі яно своечасовае, актуальнае, сучаснае. Свет так 
імкліва трансфармуецца, што паспяваць за гэтымі метамарфозамі можна толькі апярэджваючы 
час. Як прыклад сучасная бібліятэка на Беларусі – даўно не толькі бібліятэка, а шматпрофільны 
культурны цэнтр, дзе адкрываюцца шырокія магчымасці для ўнутранага ўдасканалення 
чалавека, яго прасвятлення і духоўнага росквіту. Таму для дасягнення сваёй мэты мастацтва 
абавязана быць чымсьці больш значным, чым проста мастацтвам, кніга – больш, чым толькі 
кнігай. Пісьменнік – ужо не толькі аўтар тэкстаў, твораў мастацтва слова. Ён асветнік, 
арганізатар, грамадскі актывіст. Выхавальнік свайго чытача. Гэта чалавек, які вядзе пошук 
гармоніі, сумленна ўзбагачае векавыя традыцыі, рухае наперад грамадскую думку, абараняе 
гістарычную праўду, дапамагае захоўваць здаровы сэнс. Адным словам – грамадзянін.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Удзельнікі свята паэзіі «Нас яднае Беларусь» на фестывалі кнігі «VI Гарадзенскі ЛітФэст».  
Гродна, 4 чэрвеня 2022 года.  
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