
Я – акіяну
жытняга калоссе

Паэтычны вечар
да 100-годдзя

з дня нараджэння
Аркадзя 

Куляшова



Мы – ў кожным слове 
Куляшова,

І ў сэрцах нашых – Куляшоў...
На зразумелай свету мове
Ён гаварыў і ў свет ішоў.
У словах – рэчак задумённасць,
А шчырасць дум –

ад буйных ніў, 
Дзе мовай матчынай натхнёны
Радкі славутыя расціў.
Ім Бесядзь не суседкай строгай –
Матуляй хроснаю была.
Сястрой названаю – дарога,
Што ў свет вялікі прывяла.

Мікола Мельнікаў



Куляшоў
Аркадзь

Аляксандравіч

Мне кожны год, нібы 
жыццём другім,

Жыць у дваццаты век наш 
давялося...

Я – акіяну жытняга 
калоссе:

Мільёны лёсаў змешчаны
ў маім,

Яшчэ да дна не 
вычарпаным лёсе.



Ёсць у паэта свой аблог
цалінны,

Некрануты прастор для 
баразён,

Дзе ён працуе з першае
хвіліны

І да апошніх вечаровых
дзён.



У гэтым доме ў 1914 г. 
нарадзіўся паэт



Аляксандр 
Мікалаевіч 
Куляшоў, 

бацька паэта. 
1930 г.



Кацярына 
Фамінічна 

Ратабыльская,  
маці паэта. 

1914 г.



Бацькі паэта. 1974 г.



А. Куляшоў –
выпускнік 

Саматэвіцкай 
сямігодкі.

1928 г.



Школа імя Аркадзя Куляшова
ў Саматэвічах



Мсціслаўская студыя 
маладых літаратараў



У 1930 г.
у Беларускім
дзяржаўным 
выдавецтве

выходзіць
з друку першы 
зборнік вершаў

А. Куляшова.



Аркадзь 
Куляшоў.

1932 г.







Рака Бесядзь на Хоцімшчыне



Рака Бесядзь
у ніжнім цячэнні



Рака Бесядзь у 
Касцюковіцкім 

раёне



Рака Віхра ў
Мсціслаўскім раёне





Я хаце абавязаны
прапіскаю –

Калыскаю, падвешанай
пад столь.



Я маці абавязан
кожнай рыскаю,

Драўлянай лыжкаю,
глінянай міскаю –

Усім, чым працы
абавязан стол.



Я – матчын спеў,
я – матчыны трывогі,

Я – матчын гнеў,
які ўставаў на ногі,

Гнаў смерць на Захад –
у нару з нары –

Трацілаваю пугай
перамогі.



Дыміліся сямі франтоў дарогі
За мной, як дынамітныя шнуры. 



Пазбавіўшы ад грознага
відовішча

Свет, не дазволю я, 
каб дым і пыл

Зямлю ператварылі
ў бамбасховішча,

Мільярд прапісак –
у маўклівы прысак,

Мільярд калысак –
у мільярд магіл.











А. Куляшоў з 
жонкай А. Вечар

і сябрам, паэтам 
А. Зарыцкім. Мінск,

1936 г.







































Юрый Таўбін



Змітрок 
Астапенка



Нядоўгім быў ваш век,
як век падзёнак,

Мае сябры!...Суровы 
сівер змёў

Са старту вас. Вы –
кнігі без старонак,

Лісты без дрэў, дарогі 
без слядоў.

Нялёгка мне працягам 
быць тых самых

Няходжаных шляхоў,
быць вартым тых

Спраў абарваных, кніг 
недапісаных,

Якім не ўзняцца
з фінішаў сваіх.





Аркадзь Куляшоў.
1941 г.





А. Куляшоў з супрацоўнікамі
армейскай газеты

“Знамя Советов”. 1942 г.











Аркадзь Куляшоў.
Бранскі фронт,

1943 г.











А. Суркоў і А. Куляшоў
у час Арлоўска-Курскай аперацыі.

1943 г.







Аркадзь Куляшоў 
з сынам Сашай. 

1950 г.



Аркадзь Куляшоў з 
дачкой Валянцінай. 

1956 г.











Аркадзь Куляшоў з сям’ёй.
1960 г.









А. Куляшоў і Д. Кугульцінаў



Рукапіс 
пераклада паэмы
М. Лермантава 

«Дэман»











Аўтограф першай 
старонкі паэмы 

«Хамуціус»



Ёсць хуткасць гуку,
ёсць – звышгукавая,

Ёсць хуткасць зор, 
прыкметная для ўсіх.

Яшчэ ёсць хуткасць думкі, 
хуткасць тая,

Што, як святло, 
стагоддзе абганяе,

З тысячагоддзем
размаўляе ўслых.









Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова





Аркадзь Куляшоў
і Якуб Колас



Аркадзь Куляшоў
і Васіль Быкаў.

1969 г.



Спакойнага шчасця
не зычу нікому:

Навошта грымотам 
маланка без грому,

Навошта ручай
без пякучае смагі,

Халодная ўвага,
не вартая ўвагі,

Жаданні, што прагныя
крылы згарнулі,

Зязюля без лесу
і лес без зязюлі?



Пад сонцам
І пад небам перуновым
Цяжэй нам без цябе

пісаць і жыць...
І кружыцца

планета 
Куляшова,
І песня пра Алесю

ўсё звініць.
Пімен Пачанка



УК «Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»
Аддзел маркетынгу і бібліятэказнаўчай работы

Я – акіяну жытняга калоссе
Паэтычны вечар да 100-годдзя

з дня нараджэння Аркадзя Куляшова:
прэзентацыя

Складальнік Ю.А. Касцюк

г. Магілёў, вул. Крыленкі, 8

www.library.mogilev.by

Магілёў 2013


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	У гэтым доме ў 1914 г. нарадзіўся паэт
	Аляксандр Мікалаевіч Куляшоў, �бацька паэта. �1930 г. 
	Кацярына Фамінічна Ратабыльская,  маці паэта. 1914 г.
	Бацькі паэта. 1974 г.
	А. Куляшоў – выпускнік Саматэвіцкай сямігодкі.� 1928 г.
	Школа імя Аркадзя Куляшова�ў Саматэвічах
	Мсціслаўская студыя �маладых літаратараў
	У 1930 г.� у Беларускім�дзяржаўным �выдавецтве� выходзіць�з друку першы �зборнік вершаў� А. Куляшова.
	Аркадзь Куляшоў.�1932 г.
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Рака Бесядзь на Хоцімшчыне
	Рака Бесядзь� у ніжнім цячэнні
	Рака Бесядзь у Касцюковіцкім раёне
	Рака Віхра ў� Мсціслаўскім раёне
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	А. Куляшоў з жонкай А. Вечар�і сябрам, паэтам �А. Зарыцкім. Мінск,� 1936 г.
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Юрый Таўбін
	Змітрок Астапенка
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	А. Куляшоў з супрацоўнікамі� армейскай газеты� “Знамя Советов”. 1942 г.
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	А. Суркоў і А. Куляшоў�у час Арлоўска-Курскай аперацыі.� 1943 г.
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Аркадзь Куляшоў з сынам Сашай. 1950 г.
	Аркадзь Куляшоў з дачкой Валянцінай. 1956 г.
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Аркадзь Куляшоў з сям’ёй.� 1960 г.
	Слайд номер 75
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	Слайд номер 78
	Слайд номер 79
	Слайд номер 80
	Слайд номер 81
	Слайд номер 82
	Слайд номер 83
	Слайд номер 84
	Слайд номер 85
	Слайд номер 86
	Слайд номер 87
	Слайд номер 88
	Слайд номер 89
	Слайд номер 90
	Аркадзь Куляшоў� і Якуб Колас
	Аркадзь Куляшоў� і Васіль Быкаў.� 1969 г.
	Слайд номер 93
	Слайд номер 94
	Слайд номер 95

