ПАЭТАМ МОЖАШ ТЫ НЕ БЫЦЬ…
Гродзенскія творцы здзейснілі тур грамадзянскай паэзіі
Што такое любоў да Радзімы, роднага краю, месца, дзе ты нарадзіўся і да ўсяго,
што з ім звязана? Пра гэта шмат складзена песень і вершаў, напісана
жывапісных палотнаў і пра гэта ж у апошнія гады казаць услых стала ці то
няёмка, ці то несучасна.
Адкуль ідэя?
Аднак, калі Ўкраіна патанула ў вогнішчы братазабойчай вайны, многія з нашых
землякоў азірнуліся і зразумелі: якое гэта шчасце любіць, цаніць і шанаваць сваё –
мірнае, спадчыннае, годнае. Свядома зазірнулі ў вочы ветэранам Вялікай Айчыннай,
здымкі якіх запоўнілі нават самыя далёкія ад патрыятычна-палітычных настрояў
сайты, і міжволі ўспомнілі пра агульначалавечыя каштоўнасці, а заадно пачалі
шукаць аднадумцаў не толькі праз інтэрнэт, але і дзесьці побач. Бо павінны ж яны
быць – людзі-чалавекі з трывалай сістэмай каштоўнасцей, здольныя заставацца
вернымі спрадвечным ідэалам.
Такія думкі авалодалі мною пасля вечара грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам
Беларусі”, які адбыўся ў гарадскім Цэнтры культуры “Гродна” ў сярэдзіне мінулага
месяца па ініцытыве Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі. Грамадзянская паэзія адметная тым, што яе тэмы ў асноўным сугучныя з
настроем многіх людзей, аб’ядноўваюць іх пэўнай ідэяй, настройваюць на
садружнасць і еднасць. І поспех паэта, які выступае ў гэтым жанры, залежыць ад
таго, наколькі ён смелы ў сваіх думках, як адчувае свайго слухача. Менавіта гэтыя
якасці праявілі ўсе, хто выступіў у той вечар на сцэне, сарваўшы не толькі шчырыя
апладысменты, але і прымусіўшы публіку праслязіцца. Мы, гродзенскія паэты,
адчулі, што прыйшоў час казаць услых тую праўду, якая ўжо вынесеная на старонкі
нашых новых кніг, але яшчэ не дайшла да чытачоў. І тады ж, зусім нечакана
нарадзілася ідэя арганізаваць тур грамадзянскай паэзіі
па
малых
гарадах
роднай
Гродзеншчыны,
прыўрочыўшы яго да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне. Прыняць удзел у ім мне пашчасціла
разам з паэтамі Браніславам Ермашкевічам, Людмілай
Кебіч, Дзмітрыем Радзівончыкам і аматарам паэзіі,
філолагам Аркадзем Гартунгам.
Для сямейнага чытання
Першы маршрут – як першая добрая вестка. І мо таму
ў прызначаны для яго дзень 28 красавіка выдалася
самае цёплае і сонечнае за ўвесь мінулы месяц
надвор’е. Каля 10 гадзін раніцы былі ў Скідзелі, які
цяпер афіцыйна з’яўляецца спутнікам Гродна.
Накіраваліся ў гарадскую бібліятэку сямейнага
чытання. Установа ўразіла вялікай чытальнай залай з

шыкоўнымі люстрамі, дыванамі, мягкай мэбляй і, безумоўна, роўнымі радамі
кніжных паліц па дыяганалі і шафаў уздоўж сцен. Для малых дзетак тут асобная
тэрыторыя, якая нагадвае вясёлы дворык з каляровымі кніжкамі і іх героямі.
Як расказала галоўны біблятэкар Ала Капцюг, у фондзе
Скідзельскай бібліятэкі 35 060 кніг. Зарэгістраваных
чытачоў – 3 110. А ўсяго за мінулы год установа абслужыла
29 000 наведвальнікаў.
У цэнтры залы размяшчаецца выстава “Рэспубліка Беларусь
адзначае”, прысвечаная Вялікай Перамозе. Тут між іншых
прадстаўлены кнігі гродзенскіх пісьменнікаў Уладзіміра
Саласюка ”От июня до июля” і Уладзіміра Ягорычава “У
порога негасимых истин». А таксама падрыхтаваныя
бібліятэкарамі буклеты серыі “Па дарогах вайны ішлі нашы
землякі” аб скідзельскіх камсамольцах-падпольшчыках і
ветэранах, кожны з якіх атрымаў аповяд пра сябе ў
падарунак разам з віншавальным канвертам-трохкутнікам.
Безумоўна, што ў такой атмасферы нам засталося толькі
дабавіць вуснага патрыятычнага слова перад удзячнай аўдыторыяй –
старшакласнікамі і настаўнікамі Скідзельскай сярэдняй школы №1, – пакінуць у
падарунак чытачам бібліятэкі кнігі з аўтографамі. Прыемна ўразіла ўсіх сваімі
вершамі скідзяльчанка Святлана Якаўлева, якая дабавіла імпрэзе “Пад мірным небам
Беларусі” сапраўднай народнасці. Асабліва такімі радкамі: «А где-то вновь гремит
война, // Идет на брата брат. //Постойте, люди, как же так? // Земле не нужен ад…».

Cустрэча ў Скiдзелi.

Затрымка ў дарозе…
Са Скідзеля рукой падаць у Шчучынскі раён, дзе нас чакаюць у аграгарадку
Васілішкі. Але на шашы каля лесу ўтварылася “пробка” з-за аўтамабільнай аварыі.
Чыясьці машына перакулілася ў кувет, урэзаўшыся ў дрэва… Вадзіцелі не сварыліся,
а церпяліва чакалі, калі супрацоўнікі ДАІ дазволяць праехаць. Мы таксама маўчалі...
Кожны задумаўся пра сваё, і, напэўна, найперш пра тое, як трэба даражыць кожным
момантам жыцця. Вакол расцвітала вясна пад мірным небам, і тут жа, з-за нечыяй
безадказнасці, няўважлівасці, неасцярожнасці – бяда…
Нікому з нас не прыйшло ў галаву папярэдзіць арганізатараў мерапрыемства, і таму,
калі прыехалі ў аграгарадок, нас дачакаліся толькі некалькі чалавек. У сельскіх
жыхароў у гэты час кожная хвіліна на ўліку, вясновы ж дзень год корміць. Таму
крыўдаваць няма на каго, а хуценька перастройвацца пад нечакананую аўдыторыю –
вучняў пачатковых класаў. І вы ведаеце, дзеткам было цікава паслухаць верш
Браніслава Іосіфавіча Ермашкевіча пра тое, як ён, калі быў маленькім хлопчыкам,
чакаў і не дачакаўся татку з вайны. Зразумелі яны і Людмілу Антонаўну Кебіч, якая
прачытала верш “Я дачка ветэрана... “ Знайшлі што сказаць дзецям і іншыя
ўдзельнікі тура. А на развітанне падарылі васілішкаўцам чацвёрты выпуск
альманаха паэтаў і пісьменнікаў Гродзенскай вобласці “На Нёманскай хвалі”, які з
удзячнасцю прыняла загадчыца сельскай бібліятэкі Яніна Іванаўна Міраненка.

Нас любяць, чытаюць, чакаюць…
У Шчучынскай і Мастоўскай раённых бібліятэках арганізаваны выставы кніг і
альбомаў, прысвечаных юбілею Перамогі і літаратурнай Гродзеншчыне, ёсць
электронныя каталогі выданняў. Не дзіўна, што ў гэтых гарадах і раёнах нас
ведаюць. З падрыхтаванымі чытачамі і гутарку лёгка весці, як са сваякамі ў роднай
хаце. Гэта не перабольшванне. Бо, сапраўды, для кожнага паэта і яго чытача
бібліятэка – другі родны дом. Так было ва ўсе часы, так застаецца, дзякуючы вялікай
грамадскай рабоце бібліятэкараў, і зараз.
Шмат увагі ўдзяляецца раённымі бібліятэкамі пісьменнікам-землякам. Шучынская
носіць імя Цёткі (Алаізы Пашкевіч). Яе супрацоўнікамі распрацаваны цікавы
краязнаўчы маршрут да музея славутай паэткі; шануюць тут і памяць аб Чэславе
Немане.
Не па-за ўвагай застаюцца творчыя поспехі сучасных літаратараў-землякоў.
Ладзяцца прэзентацыі іх новых кніг. Ні адна добрая навіна пра мясцовых творцаў не
застаецца незаўважанай. З радасцю былі прынялі свежыя весткі пра тое, што
дзіцячыя кнігі Ганны Скаржынскай-Савіцкай друкуюцца адна за другой кнігі ў
выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі”, што жыхар Шчучына Іван
Пяшко перамог у прэстыжным конкурсе рукапісаў імя Цёткі, што творы Наталлі
Цвірко са Скрыбаўцаў увойдуць у серыю “Першая кніга паэта” і інш.
У Мастах у туры грамадзянскай паэзіі прынялі ўдзел паэтэсы Зінаіда Біліда і Галіна
Васілеўская. Да іх падключыліся юныя паэты – вучні Мастоўскай сярэдняй школы
№ 5, якіх падрыхтавала настаўніца рускай мовы Алена Станіславаўна Гайдукевіч. У
выніку, паслухаўшы шмат прызнанняў мастаўчан у любві свайму роднаму гораду, не
хацелася равітвацца ні з Мастамі, ні з іх шчырымі і добрымі жыхарамі. Дык да
новых сустрэч – пад мірным небам Беларусі!
Тамара МАЗУР
На фота: падчас тура грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам Беларусі”
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