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ДА 220-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ КЛАСІКА

АДАМ МІЦКЕВІЧ –
ТАЛЕНТ, НЕПАДУЛАДНЫ ЧАСУ
Пад такой назвай у Навагрудку напярэдадні 220-годдзя
з дня нараджэння паэта адбылася навукова-практычная
канферэнцыя, арганізаваная Домам-музеем А.Міцкевіча і
Навагрудскім райвыканкамам. У канферэнцыі ўдзельнічалі
навукоўцы, супрацоўнікі музеяў, бібліятэк, архіваў,
прадстаўнікі духавенства і Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Аматары творчасці Адама Міцкевіча падрыхтавалі
цікавыя даклады, якія ахоплівалі розныя старонкі жыцця і
літаратурнай творчасці вядомага паэта. З філасофскімі
разважаннямі на тэму рамантычна-этнаграфічных плыняў у
беларускім культурным працэсе выступіў прафесаркультуролаг Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў А.У.Рагуля
Пробашч касцѐла Святога Міхаіла Архангела ксѐндз
Юрый падрабязна распавѐў пра дамініканскую школу ў
Навагрудку, у якой вучыўся Адам Міцкевіч. Вялікую цікавасць
у прысутных выклікаў даклад архівіста Зміцера Юркевіча,
якому ўдалося адшукаць у замежных архівах новыя звесткі
пра радавод паэта.
Эмацыянальна прагучала выступленне студэнткі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў І.В. Хамутовай Свой даклад “Русальныя абрады ў беларускім фальклоры
і “Свіцязянка” яна ўпрыгожыла выкананнем песні. Дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы С.У. Амелька засяродзіў увагу на ўспамінах сучаснікаў А.Міцкевіча, а кандыдат
гістарычных навук, дацэнт БДУ В.В.Гарбачова – на сумеснай дзейнасці Адама Міцкевіча і
Яўстафія Янушкевіча.
Прынялі ўдзел у канферэнцыі і госці з Польшчы. Пісьменніца Іаанна Пухальская, продкі
якой жылі ў Чамброве, дзе нарадзілася маці Адама Міцкевіча, на падставе дакументаў з
сямейнага архіва расказала ў сваіх кнігах пра лѐс сядзібы Чамброў, а ўдзельнікам канферэнцыі
– пра ўнікальныя дакументы з гэтага архіва. Краязнаўца з Варшавы Таццяна Фалевіч, якая
раней жыла ў Навагрудку, засяродзіла ўвагу слухачоў на туганавіцкіх сустрэчах паэта.
Аўтар гэтых радкоў запрасіла ўдзельнікаў канферэнцыі ў завочнае падарожжа па
маршруце “Залатая падкова Свіцязі”, правяла слухачоў па запаветных сцежках тых мясцін, дзе
некалі бываў славуты паэт, і якія ѐн апеў у сваіх творах.
З бібліяграфіяй Адама Міцкевіча ўдзельнікаў канферэнцыі пазнаѐміў супрацоўнік
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Ю.Барадзін, а магістр філалогіі з Нацыянальнага інстытута
адукацыі патлумачыла, чаму сем’ям беларускіх татараў важна ведаць аб творчай і грамадскай
дзейнасці Адама Міцкевіча і яго сяброў.

Дадатковую інфармацыю пра паэта ўдзельнікі канферэнцыі атрымалі, пазнаѐміўшыся з
выставай “Дзяды” Адама Міцкевіча: гісторыя душы”, якую падрыхтаваў Дзяржаўны музей
гісторыі беларускай літаратуры, і выставамі, створанымі супрацоўнікамі музея і раѐннай
бібліятэкі.
Пасля заканчэння канферэнцыі М.П.Гайба, дырэктар Дома-музея А.Міцкевіча, правѐў для
гасцей экскурсію па горадзе, пазнаѐміў з новым музеем пад адкрытым небам “Страчаная
спадчына”. Удзельнікі канферэнцыі мелі магчымасць прайсці па міцкевічаўскіх мясцінах да
помніка і кургана Адама Міцкевіча і Замкавай гары, даведацца пра гісторыю старажытнага
горада. У выніку госці атрымалі не толькі цікавую інфармацыю, але і шмат станоўчых эмоцый.
Святлана КОШУР
На здымках: эпізоды навукова-практычнай канферэнцыі “Адам Міцкевіч – талент,
непадуладны часу” да 220-годдзя з дня нараджэння паэта. Навагрудак, кастрычнік 2018
года.
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