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Застаюцца песня і Радзіма...
23 жніўня ў сталічнай мастацкай 
галерэі "Ун/версітэт культуры" 
пачала працаваць выстава 
"Малая радзіма. Мясціны, любыя 
сэрцу" студыі выяўленчага 
мастацтва "Вясёлка" Палаца 
дзяцей і моладзі Наваполацка. 
Экспазіцыя прысвечана творам 
беларускага паэта і публіцыста, 
вядомага журналіста, 
ганаровага грамадзяніна 
Полацка і Наваполацка 
Навума Гальпяровіча, які сёлета 
адзначыў сваё 70- годдзе. 
Юбілей паэта спалучаецца 
яшчэ з адным адметным 
фактам — у  гэтым годзе яго 
родны Наваполацк з'яўляецца 
культурной сталіцай 
Рэспублікі Беларусь.

У выставы “ Малая ра- 
дзіма. Мясціны, любыя 
сэрцу” адметная пе- 

радгісторыя. Як расказала на
шему карэспандэнту педагог 
студыі выяўленчага мастац
тва “ Вясёлка” Палаца дзяцей і 
моладзі Наваполацка Таццяна 
Антановіч (працуе са студый- 
цамі ўжо 10 гадоў, а да гэтага 
выкладала выяўленчае мас
тацтва ў Наваполацкай гім- 
назіі), жаданне стварыць мас- 
тацкае прысвячэнне творам 
Навума Гальпяровіча ў пачат- 
ку гэтага года, калі паэт ад- 
значыў сваё 70-годдзе, было 
цалкам натуральным і ішло 
як ад педагогаў, так і ад са- 
міх дзяцей. Балазе ў Полац- 
ку і Наваполацку, дзе доўгі час жыў і працаваў 
сённяшні галоўны дырэктар радыёстанцыі 
“ Беларусь” , вельмі добра ведаюць яго імя і 
ганарацца сваім земляком. I дзецям, удзель- 
нікам студыі “ Вясёлка” , было адначасова і ці- 
кава, і прыемна з падказкі Таццяны Антановіч 
чытаць і ўслухоўвацца ў мілыя ім вобразы 
роднага краю, выпісаныя ў сваіх вершах па- 
этам, выбіраць з іх самыя блізкія, якія потым 
можна было б пераўвасобіць на паперы з да- 
памогай фарбаў і колераў. Падчас падрых- 
тоўчай работы ў навучэнцаў студыі ўзнікалі 
самыя розныя пытанні, выкліканыя паэтыч- 
нымі радкамі: як выглядала школа Ефрасінні 
Полацкай, як паэтычна перадаць у мастацкай 
кампазіцыі “карункі графічныя дрэў” , як ззя- 
ла “сонейка ў касе Прадыславы” і інш. I ўрэш- 
це нарадзілася выстава “Малая радзіма. Мяс- 
ціны, любыя сэрцу” , якая аб ’яднала дзвюх 
муз — Паэзію і Мастацтва. Кожны з малюнкаў, 
на якіх мы бачым краявіды Полацка і Навапо
лацка, іх старажытную і сучасную архітэктуру, 
гістарычныя помнікі, якія захаваліся да нашых 
часоў, і, безумоўна, выявы такіх выдатных 
землякоў, як Францыск Скарына і Ефрасіння 
Полацкая, суправаджаюцца радкамі з вершаў 
Навума Якаўлевіча — дзе пафасна-ўзнёслы- 
мі, дзе прыцішана-пяшчотнымі, дзе насталь- 
гічна-сумотнымі, але аднолькава да бера- 
гоў-рыфмаў поўныя любоўю паэта да сваёй 
малой радзімы...

Вясной гэтага года выстава “ Малая ра- 
дзіма. Мясціны, любыя сэрцу” хораша прагу- 
чала ў Палацы дзяцей і моладзі Наваполацка 
і напярэдадні новага навучальнага года заві- 
тала ў мастацкую галерэю Палаца Рэспублікі

“Універсітэт культуры” , дзе яе 
зможа паглядзець ужо значна 
большая колькасць людзей. 
Як пажартаваў на вернісажы 
Навум Гальпяровіч, магчы- 
ма, тут, у цэнтры беларускай 
сталіцы, творы наваполацкіх 
дзяцей убачыць столькі гле- 
дачоў, колькі жыве людзей ва 
ўсім Наваполацку.

Ён жа на адкрыцці экс- 
пазіцыі адзначыў: “Выста
ва “ Малая радзіма. Мясціны, 
любыя сэрцу” , безумоўна, 
знакавая і для мяне, і дпя 
дзетак, якія рабілі гэтыя ма- 
люнкі. Але знакавая яна яшчэ 
і самім фактам, што стварэн- 
не ўсіх гэтых работ было вы- 
клікана жаданнем расказаць 

пра сваю малую радзіму. Гэтая радзіма фар- 
мальна называецца так: “ малая” . Але для 
кожнага чалавека — дарослага і малога — 
яна вялікая, значная. Невыпадкова, што ста- 
ражытная полацкая зямля натхніла дзяцей, 
якія нарадзіліся ў зусім маладым горадзе. По- 

.лацк І Наваполацк, якія раздзяляюць усяго 5 
кіламетраў, — гэта адна зямля, адна Радзі- 
ма... Тое, што юныя патрыёты цікавяцца гіс- 
торыяй сваёй зямлі, што яны знайшлі гэтую 
гісторыю і ў маіх вершах, для мяне вялікі го- 
нар І шчасце. Для кожнага творцы вельмі важ
на адчуваць, што яго творы каму-небудзь пат- 
рэбны. I гэта я сёння адчуваю” .

I гучалі на вернісажы шчымлівыя вершы 
Навума Гальпяровіча ў выкананні самога аў- 
тара І юных навучэнцаў студыі “Вясёлка", пра- 
мовы шаноўных гасцей, у прыватнасці стар- 
шыні Беларускага фонду культуры Тадэвуша 
Стружэцкага, дырэктара Палаца дзяцей і мо- 
ладзі Наваполацка Наталлі Сераковай. I луналі 
ў прасторы галерэі “Універсітэт культуры” воб- 
разныя словы паэта як эпіграф і да самой вы- 
ставы, і да... жыцця хлопчыкаў і дзяўчынак з 
Наваполцка, якія сёння вучацца любіць сваю 
радзіму, у тым ліку з дапамогай мастацтва і па- 
эзіі:

Застаюцца песня і Радзіма.
Можа ўсё прайсці, але яны 
Лёс напоўняць сілаю адзінай,
Што ад хваляў полацкай Дзвіны...

Мікола ЧЭМЕР.
gilevitch@ ng-press. by  

Фота аўтара.
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