ДА 70-ГОДДЗЯ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

КНІГА, НАПІСАНАЯ СЭРЦАМ
26 мая 2015 года ў літаратурна-паэтычным кутку "На Нёманскай
хвалі" Дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №3 імя
В.М.Усава г. Гродна" адбылася прэзентацыя кнігі Браніслава
Ермашкевіча «Водсвет далёкіх дзён».
У кнігу ўвайшлі нарысы, біяграфічныя звесткі пра Герояў Савецкага Саюза,
воінаў, падпольшчыкаў, партызан, імѐны якіх увекавечаны ў назвах вуліц
горада Гродна, прозвішчы асоб, якія занесены ў Кнігу Славы горада і
Гродзенскай
грамадзяніна

вобласці,

тых

хто

носіць

высокае

званне

Ганаровага

горада Гродна, вызначыўшыхся пры абароне і вызваленні

Гродна падчас Вялікай Айчыннай вайны, а таксама вершы аўтара,
дакументальныя і ілюстрацыйныя матэрыялы.
Прэзентацыя

была

арганізавана

абласным

аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі” і

аддзяленнем

грамадскага

ўдзельнікамі школьнага

літаратурнага клуба “Першацвет” (кіраўнік Анастасія Андрэеўна Целеш).
Адметнай і пачэснай асаблівасцю грамадска-літаратурнай імпрэзы стаў удзел
у ѐй ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны Зінаіды Цімафееўны Судаковай і
Мікалая Васільевіча Кісялѐва, нарысы аб якіх увайшлі ў кнігу. Гэта
унікальная магчымасць на ўласныя вочы пабачыць і асабіста пачуць герояў
кнігі аб вайне на жаль з цягам часу становіцца ўсѐ больш унікальнай. На
свята да ганаровага члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Браніслава
Ермашкевіча завіталі прадстаўнікі абласной улады, Савета ветэранаў
Кастрычніцкага раѐна г.Гродна, члены Саюза пісьменнікаў Беларусі,
журналісты, вучні і настаўнікі школы.

З віншавальным словам да аўтара кнігі звярнуліся галоўны спецыяліст
галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі
Гродзенскага аблвыканкама Іна Пятроўна Машканцава, намеснік старшыні
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт
Дзмітрый Радзівончык, дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя
школа № 3 імя В.М.Усова г. Гродна” Ірына Іосіфаўна Коўшык. Сваімі
ўражаннямі ад кнігі Б.Ермашкевіча “Водсвет далѐкіх дзѐн” з прысутнымі
падзяліліся рэцэнзент выдання, кандыдат гістарычных навук, публіцыст
Уладзімір Яўгенавіч Ягорычаў і рэдактар кнігі, старшы выкладчык кафедры
беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы,
крытык, літаратуразнаўца Святлана Мікалаеўна Тарасава.
Вечарына

распачалася

з

выканання

Гімна

горада

Гродна

(словы

Б.Ермашкевіча, муыка З. Паўлавай). У літаратурным кутку прысутнічала
шмат моладзі. І гэта цалкам лагічны і вельмі паказальны момант. Кніга
з’яўляецца не толькі падарункам гораду і яго жыхарам. Але ў першую чаргу
гэта творчы запавет беларускага пісьменніка, адрасаваны нашчадкам. Бо
нароўні з працай літаратара, чытанне — таксама творчы працэс, які патрабуе
духоўнай дасканаласці, інтэлектуальнай актыўнасці. Кніга “Водсвет далѐкіх
дзѐн” гаворыць сама за сябе, мабілізуе пачуццѐвасць, падахвочвае да
разважанняў. А самае галоўнае — яна прымушае біцца часцей нашыя сэрцы.
Аўтар кнігі, яе героі на асабістым прыкладзе дэманструюць, як трэба
шанаваць мінулае, гартаваць сілы на будучыню, любіць сваю Радзіму, а калі
спатрэбіцца, то і аддаць за яе жыццѐ. І гэтая думка прагучала ў выступленнях
прадстаўнікоў адміністрацыі сярэдняй школы № 3, якая ў нашым горадзе
славіцца сваімі літаратурнымі традыцыямі, а таксама ў словах ветэранаў,
галоўных герояў кнігі і нашай сучаснай гісторыі.
Сустрэча прайшла ў хвалюючай, па-сяброўску добразычлівай атмасферы і
пакінула вельмі добрыя ўражанні ва ўсіх. Значнасці моманту надавала

надзвычайная каштоўнасць самой кнігі, яе неацэнная роля ў справе
патрыятычнага выхавання моладзі, а таксама фарміравання і ўмацавання
нацыянальнай і грамадзянскай свядомасці сучасных чытачоў.
У Браніслава Ермашкевіча атрымалася аб’яднаць у адну важкую канцэпцыю
два культурныя пласты, дзве мадэлі патрыятызму — савецкую (гістарычную)
і сучасную, беларускую. У падарожжы па публіцыстычным і паэтычным
раздзелах кнігі “Водсвет далѐкіх дзѐн” чытача напаўняе пачуццѐ гонару за
сваю Радзіму. А нарадзіўся ѐн у СССР альбо ў суверэннай, незалежнай
Беларусі — цалкам усѐ роўна. А ці не вартая такая ідэя таго, каб называць яе
прызабытым сѐння словам “ідэал”?
Прадстаўленая на прэзентацыі кніга безумоўна прынясе плѐн у высакароднай
справе захавання памяці аб славутых старонках нашай гісторыі. Гэтую кнігу
па

праву

можна

назваць

падручнікам

па

патрыятызму.

Выданне

універсальнае, таму што здзяйсняе адукацыйны, краязнаўчы, асветніцкі
эфект. Юным патрыѐтам, даследчыкам і гасцям Гродна пісьменнік
распавядае чаму вуліцы нашага горада носяць імѐны тых ці іншых герояў
Вялікай Айчыннай вайны, маляўніча і эмацыйна апісвае іх подзвігі.
…Паэт, ветэран узброеных сіл, Браніслаў Іосіфавіч Ермашкевіч пабачыў
вайну на ўласныя вочы. Прапусціушы праз сваѐ сэрца сэнс і дух кнігі, ѐн ва
ўвесь голас пранікнѐна агучыў сваѐ асабістае стаўленне да гісторыі ў
лірычным раздзеле, дзе сабраў свае лепшыя вершы на тэму вайны і Вялікай
Перамогі.
У сѐнняшнім агрэсіўным свеце, напоўненым супярэчнасцямі і антаганізмам,
дзе ўсѐ часцей назіраюцца спробы правіць, рэдагаваць гістарычнае мінулае,
дзе

праўдзе

і

дабрыні

спрабуюць

прыдумаць

альтэрнатывы,

кніга

Б.Ермашкевіча выконвае ролю незаменнага сродка па абароне спакою ў

душах, еднасці ў грамадстве. Таму што з апавяданняў пра подзвіг
шматнацыянальнага народа-пакутніка, народа-вызваліцеля, аб лѐсах герояўпераможцаў фашызму мы даведваемся, якіх вялікіх ахвяр і намаганняў
каштаваў нам мір, каб ніколі не забываць пра гэта і не дапусціць паўтарэння
кашмару вайны.
Рашэннем

адміністрацыі

Гродзенскага

абласнога

аддзялення

Саюза

пісьменнікаў Беларусі кніга Браніслава Ермашкевіча “Водсвет далѐкіх дзѐн”,
прысвечаная 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, вылучаецца на
атрыманне Нацыянальнай прэміі ў галіне літаратуры за лепшы мастацкі твор
2015 года.
Алена РЖЭВУЦКАЯ,
СШ № 3 г. Гродна
На здымках: падчас прэзентацыі кнігі Б.Ермашкевіча “Водсвет далѐкіх дзѐн”.
Літаратурны куток “На нѐманскай хвалі” у СШ № 3 г.Гродна. 26 мая 2015 года.

Гучыць Гімн Гродна (словы Б.Ермашкевіча, муыка З. Паўлавай)

І.П.Машканцава

У.Я.Ягорычаў

С.М.Тарасава

Вучні СШ № 3 г. Гродна прачыталі вершы Браніслава Ермашкевіча і ўрыўкі з нарысаў
кнігі “Водсвет далёкіх дзён”.

Слова ўзялі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны Зінаіда Цімафееўна Судакова і
Мікалай Васільевіч Кісялѐў.

Аўтар кнігі “Водсвет далёкіх дзён” Браніслаў Ермашкевіч

Сярэдняя школа № 3 г. Гродна. 26 мая 2015 года.

