
 
 

 

ПОМНІ  
МОВЫ РОДНАЙ КАРАНІ! 
 
20 лютага ў Гродне пра сябе нагадаў створаны Гродзенскім 
абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі Тэатр паэзіі 
“Вікторыя”. Нагадаў яскравай імпрэзай, прысвечанай 
Міжнароднаму дню роднай мовы. У гэты дзень, напярэдадні 
свята блакітная зала Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі 
імя Я.Ф.Карскага прымала тэатралізаванае літаратурна-музычнае 
прадстаўденне ў чатырох дзеях “Пагавары са мной па-беларуску”.  
 

На вялікі жаль, памяшканне 
камернай залы не змагло 
змясціць усіх жадаючых 
наведаць свята. А сярод іх 
былі прадстаўнікі ўстаноў 
адукацыі і культуры горада 
над Нѐманам, моладзь і 
ветэраны працы, навукоўцы і 
людзі творчых прафесій. 

Фактычна прадстаўленне 

“Пагавары са мной па-беларуску” паслужыла афіцыйным стартам 
прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы грамадска-літаратурных 
мерапрыемстваў па ўсѐй вобласці. Праграма прадстаўлення ў чатырох 
дзеях пацвярджала яе літаратурна-музычны характар.  
 
У першай дзеі пад назвай “Класікі пра родную мову” юнымі 
чытальнікамі з Гродзенскай гімназіі № 5 былі прачытаныя паэтычныя 
гімны роднай мове, якія належаць пяру класікаў беларускай літаратуры: 
вершы Ніла Гілевіча “Родная мова”, Рыгора Барадуліна “Мая мова”, 
Пімена Панчанкі “Беларуская мова”, Петруся Броўкі “Родныя словы”. 
Музычныя творы на цымбалах выконвалі навучэнцы Гродзенскага 
дзяржаўнага музычнага каледжа Вольга Маладзіла і Юлія Саўко.  
 
Другая дзея прадстаўлення – “Шлях да роднай мовы” – па сваѐй назве 
супала з вершам нашай калегі, паэтэсы Людмілы Шаўчэнка. Пра свой 
шлях да роднай мовы ў прачытаных вершах распавялі сучасныя 
гродзенскія паэты: Людміла Шаўчэнка, Браніслаў Ермашкевіч, Тамара 



Мазур, Вікторыя Смолка. З выкананнем песні на матчынай мове 
выступіла вучаніца 6-га класа гімназіі № 5 г. Гродна Святлана 
Тарасевіч.  
 
Трэцюю дзею прадстаўлення, якая мела назву “Будзьма беларусамі!”, 
зноў распачалі юныя чытальнікі. З вуснаў юнакоў прагучалі паэтычныя 
заклікі захоўваць і мацаваць сувязь пакаленняў, якая ідзе ад нашых 
нацыянальных вытокаў, з дапамогай роднай, неацэннай для кожнага 
беларуса матчынай мовы. Таксама былі агучаны дзесяць запаведзяў 
стаўлення да роднай мовы: 
 

- Мову родную беражы. 
- Мовай роднай даражы. 
- Мову родную шануй. 
- Мовай роднай не гандлюй. 
- Мову родную любі. 
- На мове роднай гавары. 
- Мовы роднай не кідай. 
- Мову іншым перадай. 
- Мовы не аддай на здзек. 
- Толькі з ёю жыві век.   

 

Лагічным працягам праграмы стала п'еска гродзенскай дзіцячай 
пісьменніцы Ганны Скаржынскай-Савіцкай “Усяму аснова – родная 
мова”, інсцэніраваная юнымі акцѐрамі. Сама Ганна Іосіфаўна таксама 
ўзяла ўдзел у прадстаўленні і прачытала свае вершы. З выкананнем 
песні выступіла вучаніца 11 класа 5-й гімназіі Аляксандра Фамянкова, 
між іншым, унучка нашай калегі па СПБ, празаіка, публіцыста Ірыны 
Васільеўны Фамянковай (вось вам і сувязь пакаленняў!). У фінале 
трэцяй дзеі тэатралізаванага літаратурна-музычнага прадстаўлення 
“Пагавары са мной па-беларуску” да прысутных звярнулася аўтар ідэі 
мерапрыемства, старшыня 
пісьменніцкай арганізацыі нашага 
рэгіѐну, вядомая беларуская паэтэса 
Людміла Кебіч. Людміла Антонаўна 
прачытала свой пранікнѐны верш-

заклік “Беражыце мову” (на здымку).  
 
У пачатку чацвѐртай, фінальнай дзеі, 
што называлася, як і ўсѐ 
прадстаўленне – “Пагавары са мной 
па-беларуску” – выступіла госця з 
Маладзечна, беларуская паэтэса Ала 
Клемянок. Жыццѐвы шлях Алы 
Леанідаўны прывѐў паэтэсу да сваіх 
каранѐў, і пра гэта таксама варта 
гаварыць творчай натуры на мове 
мастацтва. У праграме прагучалі 



верш і песня ў выкананні 
беларускай паэткі на роднай 
мове. “А я не ўмею размаўляць 
на роднай мове”, – нечакана, як 
гром пасярод яснага неба, 
пачулася з вуснаў Людмілы 
Антонаўны Кебіч радком з яе 
верша.  На гэта адгукнуўся 
Несцерка (вобраз вядомага 
літаратурнага персанажа 
ўвасобіў гродзенскі паэт Пѐтр 
Сямінскі): “А вы, паважаныя, ці 
ведаеце беларускую мову? Вось 
зараз і праверым.” Несцерка 
чытаў словы па-руску, а 
прысутныя старанна 
перакладалі іх на беларускую мову. Наступнае пытанне ад мовазнаўца 
Несцеркі: “Якія беларускія прыказкі і прымаўкі вы ведаеце?” Гучаць 
беларускія ўстойлівыя выразы. “А ці ўмееце вы апранацца па-
беларуску?” – ня супакойваецца Несцерка і чытае рускія назвы 
прадметаў адзення. З шэрагаў аўдыторыі прапануюцца іх беларускія 
варыянты. “Думаю, беларускія загадкі вы не адгадаеце. Паспрабуем?” – 
загадвае загадкі літаратурны герой. Аўтары правільных адказаў 
атрымлівалі з рук героя твора Віталя Вольскага цукеркі. “Пачакайце, 
пачакайце! Прыказкі і прымаўкі вы ведаеце, загадкі ведаеце, нават 
апранаццыа па-беларуску ўмееце! А вось беларускія песні спяваць 
слабо?” – усѐ працягваў дапытвацца нястомны Несцерка, – Якія песні на 
беларускай мове вы ведаеце?” Людзі ў зале называюць песні, а Несцерка 
прапануе паспяваць разам. Пад акампанемент баяна (Мікалая Алексы) 
гучаць песні: “Колькі ў небе зор”, “Рушнікі”, “Касіў Ясь канюшыну”.  
 
Працягам музычнай старонкі стаў сапраўдны святочны сюрпрыз – 
выступленне таленавітага, папулярнага на Гродзеншчыне вакальнага 
ансамбля “Раскоша” Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. 
Кіраўнік – Таццяна Макарава. З вялікай адухоўленасцю былі 
выкананыя песні на беларускай мове, у тым ліку на словы члена СПБ, 
гродзенскай паэтэсы Марыі Цітарчук. Шыкоўныя музычныя нумары ў 
майстэрскім прафесійным выкананні, радкі паэтаў-класікаў, 
прысвечаныя роднай мове, аздобілі апошнюю, чацвѐртую дзею, зрабілі 
яркім і кранальным фінал прадстаўлення. 
 
За дапамогу ў арганізацыі і правядзенні тэатралізаванага літаратурна-
музычнага прадстаўлення ў чатырох дзеях “Пагавары са мной па-
беларуску” Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў 
Беларусі выказвае шчырую падзяку: аўтару сцэнарыя мерапрыемства, 
Ніне Паўлаўне Домань; рэжысѐру мерапрыемства Людміле Антонаўне 



Кебіч; выкладчыку тэатральных дысцыплін гімназіі № 5 Надзеі 
Аляксандраўне Нікалаевай; выкладчыку Гродзенскай гарадской гімназіі 
№ 5 Алене Віктараўне Дзенісенка; вядучым тэатралізаванага 
прадстаўлення, студэнтам-філолагам ГрДУ імя Янкі Купалы Маргарыце 
Сецько і Паўлу Богдану; адміністрацыі галоўнай бібліятэкі вобласці на 
чале з яе дырэктарам Лідзіяй Васільеўнай Мальцавай, а таксама ўсім, 
хто спрычыніўся да творчага праекта Тэатра паэзіі “Вікторыя”, 
прысвечанага Міжнароднаму дню роднай мовы. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
На фота: незабыўныя моманты святкавання Міжнароднага дня роднай мовы ў 
гродзенскім Тэатры паэзіі “Вікторыя”, тэатралізаванае літаратурна-музычнае прадстаўденне 
ў чатырох дзеях “Пагавары са мной па-беларуску”. Гродзенская абласная навуковая 
бібліятэка імя Я.Ф.Карскага, Блакітная зала. 20 лютага 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 



 
Маладыя цымбалісткі, навучэнкі Гродзенскага дзяржаўнага музычнага каледжа 
Юлія Саўко і Вольга Маладзіла 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
Спяваюць Святлана Тарасевіч і Аляксандра Фамянкова 



       
Людміла Шаўчэнка                                     Браніслаў Ермашкевіч 
“Шлях да роднай мовы” 
 

                 
Тамара Мазур                                                                                      Вікторыя Смолка   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ала Клемянок і Людміла Кебіч 



   
П'еска “Усяму аснова – родная мова” і яе аўтар, гродзенская дзіцячая пісьменніца 

Ганна Скаржынская-Савіцкая 

         
Пѐтр Сямінскі ў вобразе Несцеркі                                            Ніна Паўлаўна Домань 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Вакальны ансамбль «Раскоша» 
Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

і яго кіраўнік Таццяна Макарава 
(злева) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Пасля імпрэзы 

 
Фота: Анатоль Апанасевіч 
 

 
 


