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СЦЭНАР
свята кнігі “Не стамляе і не стамляецца адна толькі любоў”

(да 75-годдзя з дня нараджэння Н. Мацяш)

Кніжная выстава “Паэма жыцця”

Раздзелы выставы:
“Хто я, дзе я, адкуль і куды…” (старонкі біяграфіі Ніны Мацяш),
“Узыходзіць, як каліва, слова…” (кнігі паэткі),
“Каб цветам акінуўся свет” (Н. Мацяш — мастак і кампазітар).

На экране назва мерапрыемства і партрэт Н.Мацяш.

Вядучы 1: Добры дзень, паважаныя сябры, госці  нашага свята.
Вядучы 2: Добры дзень. Мы рады вітаць вас у гэтай зале.

Слайд 1.
Вядучы 1: 1 верасня – асаблівы святочны дзень, з якога пачынаецца
дарога ў захапляльны свет ведаў. Якіх бы вышыняў не дасягаў чалавек,
шлях да іх пачынаецца ў школе. Паважаныя сябры! Мы віншуем Вас з
Днём ведаў. Жадаем моцнага здароўя, творчых поспехаў.

Слайд 2.
Вядучы 2: Сённяшняя наша сустрэча прысвечана 75-гадавіне з дня
нараджэння вядомай беларускай пісьменніцы, перакладчыцы, заслужанага
дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Аркадзя
Куляшова, сябра саюза пісьменнікаў Беларусі і шэрагу другіх узнагарод –
Ніны Язэпаўны Мацяш.

Слайд 3. (“Сэрца плача па любові”).
Адначасова гучыць верш.

Чытальнік 2:

Памру – забудуць хутка. Не змагла
Тут вартага зрабіць я анічога,
Хоць і выпальвала душу датла
Пакутай за сябе і за другога.

А што пакіну? Толькі жменьку слоў,
Мелодыйку любові і змагання
За ўсё, што выбаўляе з кайданоў
Абездухоўленнага працвітання.

Ляці, мая мелодыйка, ляці!
Будзі сінічкаю дрымучасць неба,
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Калі мне не хлусілі пры жыцці,
Што нехта меў тут і ў табе патрэбу…

Пасля заканчэння музыкі
Слайд 4.

Вядучы 1: На Брэсцкім Палессі, дзе шмат прыродных заказнікаў,
цудоўных па прыгажосці мясцін, таленавітых людзей, ёсць важная
славутасць – слынная беларуская паэтка Ніна Мацяш. Велічайшая асоба
свайго часу, прызнаны майстар на літаратурнай арэне, чалавек з вострай
грамадзянскай пазіцыяй, чулая, спагадлівая беларуска, якая пакінула
нашчадкам багатую паэтычную спадчыну. І як запавет дала нам гэтыя
радкі: “Усім, каго люблю, хай вам светла будзе”.

Слайд 5. На фоне музыкі гучыць верш:
Чытальнік 1:
Спытаюцца: “Адкуль ты?
Скуль ты родам?”
I адкажу:
— З палескай той раўніны,
Якая з даледавіковых часаў
Пароднена і з доляй, і з нядоляй.
О, нездарма яна, мая старонка,
I Белым возерам глядзіць,
Як вечнасць,
I Чорным возерам глядзіць,
Як памяць...
Бярозаўшчына!
Жылкаю блакітнай
Пульсуе Ясельда ў цябе на скроні.
Вясёлыя гаі твае бярозавыя
Нітуюцца з барамі ды з дубровамі,
Каб з травамі, імхамі, чаратамі
Няўзнак на ўвесь зеленасвет Еўропы важыць.
Гляджу на жытнія разлогі кута роднага
І думаю:
Хай ясніцца Твой дзень,
Хай непарушна мірным будзе неба
Над шчырай працай і над адпачынкам
Дзяцей Тваіх неваявітых, працавітых,
Хай зоркамі дастатку й хараства
Дамы іх свецяцца,
Як свецяцца іх душы!
Ім ёсць чым ганарыцца,
Ёсць чым жыць, I што апець,
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I што яшчэ стварыць!
Слайд 6.

Вядучы 2: Нарадзілася Ніна Язэпаўна 20 верасня 1943 года ў невялікай
вёсачцы Нівы, што на Бярозаўшчыне. Вучылася ў Бярозаўскай сярэдняй
школе. Па заканчэнні паступіла на факультэт французскай мовы Мінскага
дзяржаўнага педагагічнага інстытута замежных моў. Атрымаўшы
адукацыю, працавала выкладчыцай нямецкай мовы ў Белаазёрскай
прафесійна-тэхнічнай установе.

Слайд 7.
Вядучы 1: Пісаць вершы пачала яшчэ будучы вучаніцай школы.
Упершыню  яе верш быў надрукаваны ў раённай газеце “Маяк камунізму”
у 1962 годзе.

Слайд 8.
Вядучы 2: Колькі мужнасці і цярпення было ў апантанай творчасцю
дзяўчыны трымаць сябе ў форме, пастаянна змагацца з цяжкай хваробай
(большую частку свайго жыцця яна была прыкавана да інваліднага
крэсла). Пасля поўнасцю перасталі слухацца ногі, аслаблі і рукі. Цяжка
стала нават трымаць аловак, ручку. Але не гледзячы на гэта Ніна Мацяш
супрацоўнічала з бібліятэкамі раёна, удзельнічала ў арганізацыі і
правядзенні шматлікіх літаратурных вечарын.

Вядучы 1: А яшчэ яе духоўна падтрымлівалі родзічы, суседзі, сябры,
шэраг пісьменнікаў з Мінску, Брэста і проста знаёмыя і незнаёмыя людзі,
якія захапляліся яе творчасцю. Ёй пісалі з розных куткоў Беларусі, з
Сібіры, Украіны і Казахстана, Польшчы і Францыі, Англіі і Балгарыі. І на
кожнае пісьмо Ніна Мацяш знаходзіла магчымасць адгукнуцца.

Слайд 9. Відэа “Воран кружыць”
Слайд 10.

Вядучы 2: У кожнага чалавека свая доля, свой непаўторны лёс. І нездарма
кажуць у народзе: што наканавана, тое і збудзецца. Але кожнаму хочацца
шчаслівай долі, пра якую марым, спадзяемся, чакаем. Нягледзячы на цяжкі
лёс, паэтка заставалася моцным, вытрыманым і апантаным чалавекам. Яна
знайшла сваё прызнанне ў жыцці, як паэтка, перакладчыца, казачніца.
Чытальнік 2:
Лёс мой,
лёс мой — цяжкі колас,
часам — цяжкі камень...
Мне люляць цябе да скону
кволымі рукамі.
Мне з табою быць сам-насам
і несці у людзі
то ў кароне промняў ясных
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ды ў пчаліным гудзе,
то шукаць табе ратунку
ад навалы чорнай.
Час падлічвае рахункі,
мелюць часу жорны.
Думкі, крокі, гнеў і радасць,—
будзе хлеб ці ўдалы?
Не скрывіць душой ні разу —
гэта шмат ці мала?
І любіць ажно да болю,
як матулін голас,
Беларусь — і сонца, й долю...
Лёс мой,
цяжкі колас!

Чытальнік 1:
Твайго палону прагну я —
He адпускай мяне, работа.
Хай дыхае у твар спякотай
Ралля суровая твая.

Адно на ёй, адно на ёй
Каласаваць таму спакою,
Што непастойнасцю сваёй
Знявечаную памяць гоіць.

Ён, як бясцэнны дар, нясе
У плыні руху забыванне,
Што след наш тут — след па pace,
Што вечны тут адны пытанні.

Але з прасветласцю якой
Сцвярджаць я свету не баюся
Сваёю кожнай баразной:
Жыву!
Люблю!
He наталюся!

Слайд 11.
Вядучы 1: Глыбокі, пранікнёны i зyciм не святочны роздум пра свой
няпросты лёс паэтка працягвае прызнаннем у любові да роднай Беларусі.
Гэта не выпадкова: высокім iмeм Бацькаўшчыны асветлена жаданне
прайсці сваю нялёгкую дарогу, “душой не скрывіўшы нi разу!”.
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Бацькаўшчына – святыня, спазнаўшы, спасцігнуўшы якую, паэт можа
раскрыцца як сапраўдны творца.

Кім бы я была,
чым бы я была
без твайго святла,
без твайго крыла,
мая Paдзімa?..

Слайд 12.
Вядучы 2: Таму для Ніны Мацяш з'яўляецца запаветнай i задума верша
“Бяроза”. Бяроза – сімвал роднага краю, сімвал, які, верыць паэтка, з
“бясплённасці i тлуму пакажа сцежку мудрасці i ўдач”.

Слайд 13.
Чытальнік 2: (на фоне музыкі)
На мокрым гoллi — рэдкія лісточкі,
I мне здаецца золкаю парой,
Нібыта залатыя ліхтарочкі
Запалены бярозаю старой,
Куды яна ўзіраецца?
Што бачыць?
I для чаго запалена святло?
Няйначай — лету, выраю — няйначай.
I мо — каб адзінока не было.
А мне б хацелася, бяроза, думаць, —
Прабач, хачу замнога мо, прабач, —
Што ты з маёй бясплённасці i тлуму
Пакажаш сцежку мудрасці i ўдач.
Я i сама шукаць яе гатова,
Шукаць гатова — значыць, i знайду.
А вока ліхтарочка залатога
Не дасць мне спатыкнуцца на хаду.
Тваё галлё, бяроза, падтрымае, —
Яшчэ адолець не адну вярсту.
Пакуты знаю. Боязі не знаю.
Іду.

Слайд 14.

Вядучы 1: Агеньчык душы Ніны Мацяш сілкаваўся вялікай любоўю яе
сэрца да бацькоў, да роднай Беларусі, да любага Белаазёрска, да вялікай
сябрыны, клапатлівай радні. Асноўным рэфрэнам праз ўсю творчасць
Ніны Мацяш праходзіў матыў любові да бацькоў, да матулі, светлы вобраз
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якой на працягу ўсяго земнавання атуляў паэтку ад жыццёвых нягод,
наталяў душу высокім пачуццём павагі і шанавання, натхняў да творчасці.

Слайд 15. (Відэа “Калыханка маме”)
Слайд 16.

Вядучы 2: Балюча перажывала Ніна Язэпаўна адыход маці ў іншасвет.
Вынікам тых душэўных пакутаў стала “Паэма жніва”. Менавіта за гэты
твор паэтка была ўдастоена высокай узнагароды – Літаратурнай прэміі імя
Аркадзя Куляшова за лепшы твор у галіне паэзіі.

Слайд 17.

Чытальнік 1:
Як жыццё любіла, мама, ты,
Як яму ты радавацца ўмела!
Ты для ўсіх, як зорачка, гарэла
Між будзёншчыны і гаркаты.

Успаміну светлы каласок:
Ты вяртаешся таропка с поля,
Малачай ды лебяда ў прыполе,
А ў руцэ – рамонкі для дачок…

Пад замкамі для цябе была
Азбука і мудрасці кніжных ісцін.
Поўнілася ты, як сокам лісцік,
Мудрасцю саўдзелу і цяпла.

Што вы с бацькам тут ні зажылі!...
Але вечна помнілі пра тое,
Што павага – самае святое,
Бо людзей з нас лепіць на зямлі.

Праз усё, што наканоўваў час,
Праз надзей змярканні і дасвецці,
Праз крывавы пот і боль па дзецях
Вас вяла трымала любасць вас.

Гэткіх душ не пакалечыць быт!..
І ў мяне ад вас перакананне,
Што адзіна праца і каханне
У жыцці апірышча і шчыт…
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Слайд 18.

Вядучы 2: Ніна Язэпаўна ўсю сваю жыццёвую дарогу трымалася моцна
сваёй вялікай душою высокай скалы любові. Бог адарыў яе высокім
пачуццём кахання. Толькі ў сваіх вершах яна не стамлялася сцвярджаць
нават каханаму “Хай беражэ цябе любоў мая”. Гэта пачуццё дамінуе у лёсе
паэткі і ў яе паэзіі.

Чытальнік 2:
Слова маё не накліча бяды,
Вока маё не злое.
Шчасця твайго не сурочу й тады,
Як будзеш ты не са мною.

Толькі аднойчы, пры цёмным акне,
У задуменні мройным
Неасцярожна згадаеш мяне –
І смутак ляжа гарою

На ўтульнасць тваю,
На вясёлы твой дзень,
На памяць пра нас абоіх,
Дзе я, нібы голачка на вадзе,
Трымалася на любові.
Чытальнік 1:
Я ўсё жыццё сваё Цябе шукала,
Гадамі йшла праз морак і праз боль,
Як быццам верыла, як быццам знала,
Што немінуча стрэнуся з Табой.
Аж дзіўна, скуль было той веры брацца
Пры ўсведамленні: рады тут няма…
Ды нешта ўсё загадвала: трымацца!
Ды нешта цвердзіла ўсё: недарма!
Я акеан тугі правеславала,
Я тысячу пустынь перабрыла
І тысячу надзей там пахавала.
І вось—знайшла…Я ўсё ж Цябе знайшла?!
О, толькі не пакінь, не адступіся!
Пазнай мяне, прызнай, не абміні!
Цяпер Ты ўсё мне: і мой дол, і высі,--
Вясёлку света белага вярні!
Падломваюцца ад дарог калені,
Вось-вось лісточкам сэрца абляціць,-
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Не адвярніся!..Больш з такім маленнем
Ужо няма мне да каго ісці.

Слайд 19.
Вяд 2: Інтымная лірыка Н. Мацяш вызначаецца пяшчотнасцю,
далікатнасцю, святасцю, аб чым сведчаць звароты да каханага на “Вы”,
даверлівасцю, чысцінёй, часам “з дамешкам самотных перажыванняў”.
Каханне заўсёды мяжуе з растаннямі, расчараваннямі.

Чытальнік 2:
Любоў мая, укрый мяне
Хоць позіркам замілаваным:
Хай зноў табой паратаваная
Душа хоць трохі адпачне.
Нікчэмы свет, аблудны свет
Агідзеў да ванітавання:
За ўладу подлае змаганне —
I сцяг яго, і запавет.
I гінуць праўды светлячкі
Пад выштукаваным абцасам,
I людзі з цемрай зноў сам-насам,
Ужо, здаецца, на вякі...
Укрый мяне, любоў мая,
Хоць позіркам замілаваным,
Каб, зноў табой паратаваная,
Жыццё як ёсць прымала я.
“Укрый мяне, любоў мая”.
Чытальнік 1:
А ты жыві, каханы мой, жыві.
Хай журавель нарэшце дасца ў рукі.
Я забяру ў магілу тыя мукі,
Што выпалі нам на кастры любві.
Ад золі сэрцайка сваё адхукай:
Жыві, каханы мой, жыві!

На свеце гэтым шмат харашыні.
Хоць людзі ў свеце гэтым – тое голле,
Па-над якім вятрам бяды скуголіць
Усцяж, і ноч у ноч, і дзень пры дні.
Ці чалавек задуманы для болю?
Як ён жадзён харашыні!..

Не пасягнуць мне розумам маім
Тваіх намераў велічных, Прырода.
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Жыццё дала – не папытала згоды.
Усе цацанкі-абяцанкі – дым.
Жыццё бярэш, – і мне зусім не шкода
Аднойчы развітацца з ім.

Бо што мяне прыдзеляніла тут?
Якая ўжо мяне чакае радасць,
Як дружны род мой раскідала здрада,
Як дзецьмі не ацеплены мой кут,
Як песенны мой дар не мае ўлады
І над драбнейшаю са смут?..

А ты жыві, каханы мой, жыві.
Хай сэрцу будзе да каго хіліцца,
Хай жураўлём абернецца сініца.
Сваю шчаслівай долю назаві.
Хай светла збудзецца, што светла сніцца, –
Жыві, каханы мой, жыві!

Слайд 20. Відэакліп “Я Вас люблю”.
Слайд 21.

Вядучы 1: Душою з небам гаварыць марыла беларуская паэтэса Ніна
Мацяш – сапраўдная славутасць у Белаазёрску. Тут яе ўсе любяць,
памятаюць, паважаюць. Лёс распарадзіўся так, што таленавітая паэтэса і
перакладчыца большую частку жыцця хварэла. Але яна да апошняй
хвіліны жыцця заставалася Паэтэсай, прычым паэтэсай з вялікай літары, і
пакінула нам у спадчыну шмат цудоўных, пранікнённых твораў: трыццаць
паэтычных зборнікаў: “Агонь”, “Удзячнасць”, “Ралля суровая”,
“Прыручэнне вясны”, “Неутолённость”, “Поўны келіх”, “Паварот на лета”,
“Жнівень”, “Шчаслівай долю назаві”, Слайд 22. “Паміж усмешкай і
слязой”, “Душою з небам гаварыць”, “Я вас люблю” і шэраг другіх кніг.

Апошні  яе паэтычны зборнік “У прыгаршчах ветру” быў надрукаваны
ўжо пасля смерці паэткі.

Вядучы 2: Ніна Язэпаўна напісала некалькі п’ес для дзяцей, якія былі
пастаўлены: “Прыгоды трох парасят” і “Крок у бессмяротнасць”,
тэлесцэнарыі пра творчасць Вітольда Бялыніцкага-Бірулі “Пясняр роднай
прыроды” і Рокуэла Кента “Гэта я, госпадзі”.

Вядучы 1: Акрамя паэтычнай творчасці Ніна Мацяш самастойна
авалодвала замежнымі мовамі. У арыгінале чытала французскіх, польскіх,
нямецкіх, балгарскіх, украінскіх класікаў літаратуры. Многія іх творы
перакладала на родную мову.
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Слайд 23.

Вядучы 2: Разам з тым яе талент быў рознабаковы. Ніна Мацяш праявіла
сябе ў выяўленчым мастацтве. Толькі фарбы для стварэння карцін яна
выбрала незвычайныя – птушыныя пёркі. Слайд 24.
Праца з такімі фарбамі прывяла да стварэння новага віду мастацтва, які і
назвы яшчэ не меў. Пазней гэты від мастацтва пачалі называць
пёркаграфіяй. І такіх работ у Ніны Язэпаўны за сотню.

Вядучы 1: Кніга паэтэсы “Я вас люблю…” аздоблена перкамі. “Бераце
звычайныя пярынкі і кампануеце іх у пэўныя малюнкі, у залежнасці ад іх
каляровай гамы, ад свайго настрою і фантазіі. Гэта можа кожны, хто мае
жаданне і крышачку густу” – раіла Н. Мацяш усім, хто зацікавіўся яе
мастацкімі кампазіцыямі.

Слайд 25.
Вядучы 2: Акрамя  гэтага ў паэтэсы была яшчэ адна грань таленту: яна
стварала музыку да сваіх твораў. Нягледзячы на тое, што кампазітарам яна
ніколі сябе не называла. Казала, што проста душа напявае мелодыю верша,
а сама яна нават нотнай граматы не ведае. Вось творы, якія яна сама
паклала на музыку: “Усмешка”, “Калядная”, “Песня ў цярноўніку”,
“Забялела ночка”.

Вядучы 1: Пры дапамозе зацікаўленых маладых людзей і як вынік гэтай
працы – быў створаны выдатны музычна-паэтычны альбом на творы
паэтэссы “Бэзавая завіруха”, які выйшаў у свет в 2004 г. Дарэчы, касета
змяшчае вершы ў выкананні  і самой аўтаркі.

Слайд 26. Відэакліп “Бэзавая завіруха”.
Слайд 27.

Вядучы 2: Некаторыя творы Ніны Мацяш паклалі на музыку мясцовыя і
сталічныя кампазітары: В. Перапёлкін, Г. Федасюк, М. Марозава, С. Кукса,
Л. Міхайлоўская, А. Марозаў.

Слайд 28.
Вядучы 1: Характэрызуючы асаблівую творчасць Н. Мяцяш Уладзимір
Калеснік,  даў трапную ацэнку і назваў яе “дарам гармоніі”, “дарункам
мудрасці”, а наш знакаміты жабінкаўскі пісьменнік Алесь Каско казаў:
“На такім роўнавялікім эстэтычным узроўні і на такой духоўнай вышыні
здатны працаваць толькі сапраўдны, небам пакліканы творца”.

Слайд 29.
Вядучы 2: Ніна Язэпаўна з 1971 года сябра Саюза пісьменнікаў СССР,
сябра беларускага ПЭН-цэнтра і Саюза беларускіх пісьменнікаў,
неаднаразова была старшынёй Брэсцкага аддзялення гэтага саюза. Лаўрэат
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Літаратурнай прэміі Аркадзя Куляшова, прэмій Усебеларускага
фестывалю моладзі і “Берасцейская зорка”, міжнароднай прэміі Рыгора
Скаварады, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь.

Вядучы 1: 10 гадоў таму пайшла ад нас Ніна Язэпаўна, але сёння і
надалей яе паэзія будзе дапамагаць нам жыць годна і прыгожа. Душа
паэткі, як і яе лірыка, з любові і агню, і вельмі прыемна, што моладзі
падабаецца яе паэтычнае слова, якое так прыгожа кладзецца на музыку.
Вы сёння пачулі прыгожыя песні на словы знакамітай паэткі: “Чараўніца“,
“Калыханка маме”, “Я Вас люблю”, “Бэзавая завіруха”. З такіх вось
каштоўных паэтычных скарбаў ствараецца нацыянальная спадчына. І наша
задача – беражліва захоўваць яе для нашчадкаў. Літаратурная спадчына
паэткі заўжды будзе запатрабаванай.
Вядучы 2: Так, любоў і каханне – гэта тыя крылы, тыя мужныя крылы,
якія трымалі Ніну Мацяш на недасягальнай для многіх духоўнай вышыні. І
сення мы яшчэ раз упэйніліся: толькі крок наперад, толькі ўзмах крыла,
толькі уласнае намаганне, якія ідуць поруч з любоўю, дапамагаюць у
жыцці заставацца чалавекам, не здраджваць самому сабе, сваёй песні.

Слайд 30.
Вядучы 1: Незвычайнай, яскравай творчасцю паэтэса ўславіла свой
палескі куточак, уславіла свае Нівы і Белаазёрск. Сюды прыязджалі Янка
Брыль, Рыгор Барадулін, Данута Бічэль-Загнетава, Алесь Разанаў, Анатоль
Вярцінскі і многія іншыя нашы слынныя літаратары. З вялікай любоўю і
пашанай да Ніны Матяш ставіўся нястомны шанавальнік роднага слова
Ніл Гілевіч.

Слайд 31. Відэа выступленне Н. Гілевіча.
Слайд 32.

Вядучы 2: Паважаныя сябры! Вось на гэтай цудоўнай ноце мы заканчваем
сённяшнюю нашу сустрэчу з прыгожым паэтычным словам нашай
знакамітай паэткі Ніны Мацяш. Дзякуем за увагу! Да новых сустрэч!

Гучыць музыка.
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