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17 мая ў Гродне, у рамках 2-й міжнароднай духоўна-асветніцкай выставыкірмашу «Беларусь Праваслаўная» адбылася вечарына духоўнай музыкі і паэзіі.

Выстава-кірмаш «Беларусь Праваслаўная» — гэта ўжо другая духоўнаасветніцкая акцыя ў нашым горадзе (першая адбылася ў 2007 годзе).
Арганізавалі мерапрыемства, якое праводзіцца па благаславенні
Архіепіскапа Гродзенскага і Ваўкавыскага Арцемія, Выставачнае
таварыства «Экспасэрвіс» (г.Мінск) і Гродзенская дыяцэзія пры
садзейнічанні Гродзенскага гарвыканкама. Кіраўнік праекта — Ерчак
Таццяна Міхайлаўна, асістэнт — Марцава Таццяна Уладзіміраўна;
кіраўнік культурнай праграмы “Радасць жыцця” — Літвінава Наталля
Аляксееўна. Мэты акцыі: адраджэнне праваслаўнай культуры ў Беларусі,
адраджэнне царкоўных рамёстваў, духоўна-маральная асвета,
выхаванне насельніцтва, пашырэнне грамадскіх і гаспадарчых сувязей
Беларускай Праваслаўнай Царквы. Да ўдзелу ў акцыі запрошаны не
толькі святары, але творчыя калектывы і прадстаўнікі творчай
інтэлігенцыі.
Духоўная паэзія (разам з грамадзянскай) з нядаўніх часоў стала адным з
асноўных напрамкаў творчасці гродзенскіх літаратараў. Ініцыятарам і
актыўным удзельнікам вечароў духоўнай музыкі і паэзіі традыцыйна
з’яўляецца гродзенскі кампазітар Аляксандр Маркелаў. Яго пранікнёныя
філасофскія п’есы для электрааргана вельмі гарманічна спалучаюцца з
музыкай паэтычнага слова.
У горадзе над Нёманам прайшло ўжо некалькі вечароў духоўнай паэзіі,
ярка ілюстраваных музыкай Аляксандра Маркелава. У іх прынялі ўдзел
такія паэты, як Рыгор Гармаш, Крысціна Шэматовіч, Ала Нікіпорчык,
Людміла Кебіч. (Тут аб гэтым можна прачытаць падрабязней:
http://www.pisateli.by/muzyka%20neba.htm
http://www.pisateli.by/2015/slova-muzyka.htm .)
Гродна нездарма набыў славу неафіцыйнай сталіцы міжнацыянальнай
дружбы. Тут твораць паэты розных нацыянальнасцяў, а з гарадскіх
падмосткаў можна пачуць паэзію на розных мовах. І ні веравызнанне, ні
нацыянальная прыналежнасць, ні іншыя ўмоўнасці не могуць
перашкодзіць дружбе майстроў слова. Як людзі на шляху да Бога, як

кола сяброў — паэты шматнацыянальнай Гродзеншчыны адзіныя ў
сваім захапленні літаратурнай творчасцю.
На гэты раз у рамках праваслаўнай духоўна-асветніцкай акцыі перад яе
ўдзельнікамі і наведвальнікамі выступілі кампазітар Аляксандр
Маркелаў і гродзенская паэтэса Галіна Самойла. Увазе нешматлікай на
жаль аўдыторыі былі прапанаваны ўзнёслыя музычныя і паэтычныя
гімны самому каштоўнаму ў нас — веры.

На здымку: вечарына духоўнай музыкі і паэзіі з удзелам кампазітара Аляксандра
Маркелава і паэтэсы Галіны Самойла. Міжнародная выстава-кірмаш «Беларусь
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