
 

ЛIТШКОЛА 

 

УСЕ ЗА ПАРТЫ! 
 

19 кастрычніка бягучага года на базе офіса Гродзенскага 

абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі былі 

праведзены першыя ў новым навучальным сезоне заняткі 

Гродзенскай грамадскай літаратурнай школы.  

 

Правяла заняткі старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта ім. Я. Купалы Святлана Мікалаеўна 
Тарасава. Святланай Мікалаеўнай і да гэтага, г. зн. яшчэ да яе ўступлення ў Саюз 
пісьменнікаў Беларусі прадпрымаліся спробы рэалізацыі грамадскіх літаратурна-
адукацыйных праектаў. Напрыклад, многія калегі да гэтага часу з удзячнасцю 
ўспамінаюць прачытаную яшчэ ў 2007 годзе ў канферэнц-зале па вуліцы 
Антонава вельмi цiкавую пазнавальную лекцыю Святланы Мікалаеўны аб 
літаратуры мадэрнізму. 
 
Нагадаем, што першы (пілотны) занятак Гродзенскай грамадскай літаратурнай 
школы прайшоў 17 мая, і пра гэта пісалася на нашым сайце. Чарговая сустрэча 
сабрала больш зацікаўленых. Атрымаць Яго вялікасць Веданне прыйшлі 
прыхільнікі мастацкага слова, аматары літаратурнай творчасцi рознага ўзросту. 
Прысутнічалі і прадстаўнікі навуковай супольнасці, а таксама члены Cаюза 
пісьменнікаў Беларусі.  
 
Тэма лекцыі гучала так: "Жанры і 
жанравыя формы сучаснай 
беларускай паэзіі". 
Літаратуразнаўца, літаратурны 
крытык, паэтка, Святлана 
Мікалаеўна Тарасава пазнаёміла 
прысутных з такімі паняццямі, як 
"жанр" і "жанравая форма", 
раскрыла іх сутнасць і 
патлумачыла асноўныя 
асаблівасці. Затым на прыкладах 
з творчасці беларускіх паэтаў 
былі ахарактарызаваны такія 
паэтычныя жанры, як ода, 
малітва, элегія, балада, 



вершаванае прысвячэнне, а таксама жанравыя формы, якія выкарыстоўваюцца ў 
беларускай паэзіі.  
 
Сярод іх – як ўжо знаёмыя многім калегам, так і даволі экзатычныя: трыялет, 
санет, віланэль, рытурнэль, лімэрык, танка, хоку, туюг, таўтаграма, 
брахікалан, паліндром, акра-тэлеверш, фігурны вершы, вершасказ, пункціры, 
пагер-вершы. Акрамя таго былі названы і паказаны на прыкладах сумешчаныя 
(сінтэзаваныя) жанравыя формы, напрыклад, санет-брахікалан. Пры гэтым 
кваліфікаваны спецыяліст у галіне тэорыі і гісторыі літаратуры адкрыла для 
сучаснікаў імёны многіх беларускіх паэтаў, пашырыла гарызонты пазнання, 
узбагаціла кругагляд і інфармаванасць аматараў літаратуры. Зроблена гэта было 
ў празрыстай даходлівай манеры, на простай і зразумелай беларускай мове.  
 
Нельга не адзначыць факт спалучэння навукі і творчасці, якое выкарыстала 
педагог і літаратар. У ходзе лекцыі ў якасці ілюстрацый прагучалі некалькі 
аўтарскіх вершаў С.М.Тарасавай. Да іх далучыліся прачытаныя творы 
прадстаўнікоў грамадскай аўдыторыі. 
 
Сустрэча ў рамках чарговых заняткаў Гродзенскай грамадскай літаратурнай 
школы ператварылася ў займальнае падарожжа ў свет айчыннай і замежнай 
літаратуры на ўзроўні так неабходнай тэорыі. Яе ўдзельнікі выказалі ўдзячнасць 
i зацікаўленасць у працягу і развіцці распачатай справы па прычыне яе 
відавочнай карыснасці. 
 
Гродзенскае абласное аддзяленне саюза пісьменнікаў Беларусі выказвае 
сардэчную падзяку фiлалагiчнаму факультэту, кафедры беларускай літаратуры 
ГрДУ імя Я. Купалы, асабіста Святлане Мікалаеўне Тарасавай за працу ў такім 
сацыяльна значным накірунку, якім з'яўляецца Гродзенская грамадская 
літаратурная школа і выказвае надзею на працяг рэалізацыі дадзенага 
культурна-адукацыйнага праекта і на дапамогу з боку нашых сяброў-навукоўцаў. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
На здымках: у офісе Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі праходзяць першыя ў 

новым навучальным сезоне заняткі Гродзенскай грамадскай літаратурнай школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 


