АДНОЙ СЯМ’ЁЙ
ПАД МIРНЫМ НЕБАМ
Мы зрабiлi гэта! Мы это сделали! Ми це зробили! Zrobiliśmy to! Mes tai padarėme!
Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі рэалізавала
рэзанансны cацыяльны праект — вечар грамадзянскай паэзіі «Пад мірным небам
Беларусі».

Мерапрыемства прайшло напярэдадні 70-годдзя перамогі савецкага народа ў
Вялікай Айчыннай вайне і было прысвечана гэтай знамянальнай падзеі. Творчая
інтэлігенцыя Беларусі аддае даніну славы ўсім, хто ў тыя далѐкія гады цаной
свайго жыцця выратавалi мiр для нас, нашчадкаў. За незалежнасць нашай
агульнай Савецкай Радзімы
побач змагаліся прадстаўнікі дзясяткаў
нацыянальнасцей. А сѐння наша рэспубліка стала ўтульным домам для дзяцей
розных народаў — для ўсіх, хто гатовы жыць адзінай дружнай сям’ѐй пад мірным
небам Беларусі.
Гэта імкненне ляжыць у аснове сістэмы каштоўнасцей сучаснага грамадзяніна
Беларусі, незалежна ад веравызнання і нацыянальнай прыналежнасці.
Традыцыям сяброўства і добрасуседства адведзена ў нашай беларускай культуры
галоўнае месца. І доказам гэтаму служыць ідэя мастацкай творчасці, што
аб'ядноўвае на Гродзеншчыне выхадцаў розных народаў калiсьцi вялікай адзінай
краіны. Дзякуючы гэтаму за нашым горадам здаўна захоўваецца неафіцыйны
статус сталіцы інтэрнацыянальнай дружбы. Для ўмацавання гэтых традыцый
першараднай важнасці гродзенскія літаратары сабралі пад адным дахам сваіх
аднадумцаў. На сцэне Цэнтра культуры «Гродна» у гэты красавiцкi вечар
прагучалі паэтычныя творы на пяці мовах. Факт сімвалічны і вельмі паказальны.
Імпрэза адкрылася ўрачыстым уганараваннем пераможцаў Другога абласнога
конкурса рукапiсаў імя Цѐткi (Алаізы Пашкевіч). Славутай паэтцы, класіку
беларускай літаратуры прысвяціла сваю натхнѐную прамову член СПБ, дацэнт
кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Я.Купалы, кандыдат філалагічных навук Аліна Сабуць. Нашай слаўнай паэтцы,
ураджэнцы Шчучынскага края было адрасавана нямала цѐплых слоў і ў выступе
першага намесніка начальніка Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі аблвыканкама Аляксандра Вярсоцкага.
Падрабязней пра другі абласны конкурс рукапicаў распавѐў член экспертнай
камісіі дацэнт кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Я.Купалы, кандыдат філалагічных навук Руслан Казлоўскі.
Ганароваму члену СПБ, паэту Віктару Кудлачову быў уручаны медаль «За ўклад у
беларускую літаратуру». Яму і усім, каго пакалечыла вайна, была прысвечана
музычна-харэаграфічная кампазіцыя «Дзеці вайны» у выкананні вучняў і
настаўнікаў гімназіі №5 г.Гродна. Ярка і эмацыйна пра сваю гатоўнасць
адстойваць ролю Вялікай Перамогі ў сучасным грамадстве заявіў член СПБ,
кандыдат гістарычных навук, публіцыст Уладзімір Ягорычаў. Аб ролі літаратуры ў

стварэнні баявога духа на франтах Вялікай Айчыннай вайны распавѐў ветэран
вайны, кавалер баявых ордэнаў і медалѐў Рыгор Ісакавіч Абялеўскi. Вечар
грамадзянскай паэзіі падняў на новую прыступку творчасць аўтараў розных
пакаленняў. Слова атрымалі не толькі члены СПБ, паэты Пѐтр Сямiнскi, Людміла
Шаўчэнка, Ала Нiкiпорчык, Браніслаў Ермашкевіч, Тамара Мазур, а таксама іх
калегі з гродзенскага гарадскога літаратурнага аб'яднання «Надзея» Алена
Чэпукене і Наталля Гарбачова. Літоўская паэтка Алена Чэпукене прачытала
пераклад на літоўскую мову вядомага верша савецкага паэта К.Сіманава "Жди
меня", які ў свой час выканала яе зямлячка, народная паэтка Літоўскай ССР
Саламея Нерыс.
Сімвалам міру і дружбы паміж народамі стала паэтычная эстафета, у якой разам
праявілі свой талент паэт-украінец Рыгор Гармаш і рускi паэт, бард Аляксандр
Слашчоў. Па традыцыі акцэнт на духоўнасць і любоў да роднага краю зрабіла ў
сваім выступе польская паэтэса Крыстына Шэматовiч. Украінец Рыгор Гармаш і
руская паэтэса Наталля Гарбачова за супрацоўніцтва і актыўную пазіцыю ў
творчасці з рук старшыні СПБ-Гродна Людмілы Кебіч атрымалі дыпломы
Ганаровага сябра СПБ. А ўдзел мужчынскага хору пад кіраўніцтвам вядомага
гродзенскага кампазітара Валерыя Кручкова стаў сапраўдным упрыгожаннем
вечара паэзіі, узнѐслым гімнам чалавечнасці і ўнутранай чысціні.
Не толькі ў год моладзі — мы заўжды з надзеяй пазіраем на нашу змену.
Пераемнасць добрым традыцыям народаў таксама забяспечвае мастацтва
паэтычнага слова. Моладзевы блок вечара грамадзянскай паэзіі «Пад мірным
небам Беларусі» складалі выступленні студэнтаў фiлалагiчнага факультэта i
музычныя кампазiцыi выхаванцаў кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. Няхай пакуль атрымліваецца не ўсѐ,
сярод моладзі хочацца вылучыць удзел перспектыўных маладых паэтак Аліны
Паўлоўскай і Вікторыі Смолка, паэта Андрэя Чапялюка.
Грамадзянская паэзія Гродзеншчыны ставіцца з пашанай да гісторыі і стварае
вобраз сучаснага чалавека, які праз пакуты ды выпрабаванні імкнецца да міру і
сяброўства. А тым, хто абраў іншы шлях у творчасці, не месца ў гэтай сям'і. Саюз
пісьменнікаў Гродзеншчыны разглядаецца сѐння як саюз усіх зацікаўленых у
мірнай творчай працы, як суполка сяброў. Можа быць, менавiта таму ў гэты вечар
у зале гарадскога дома культуры не было свабодных месцаў. Вечар
грамадзянскай паэзіі «Пад мірным небам Беларусі» пацвердзіў стратэгію
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ, накіраваную на наданне з дапамогай
літаратурнай творчасці ідэям мiра i сяброўства статусу так неабходных сѐння
ідэалаў. Вельмі прыемна, што для творчых людзей, паэтаў, як i для ўсiх людзей
добрай волi, што жывуць побач з беларусамi, гэтая неабходнасць стала
усвядомленай.
Прэс-служба СПБ-Гродна
На здымках: незабыўныя моманты вечара грамадзянскай паэзіі «Пад мірным небам Беларусі».
Цэнтр культуры «Гродна», 16 красавiка 2015 года.

...Глядишь — умытые дождѐм,
Сметая горы лихоимства,
Сиренью белой расцветѐм,
Как символ воли и единства!
Дмитрий Радиончик

Віктар Кудлачоў

Аліна Сабуць

Літоўская паэтэса з Гродна Алена Чэпукене

Крыстына Шэматовiч
і Рыгор Гармаш

Публіцыст Уладзімір Ягорычаў

Наталля Гарбачова

Мужчынскi хор пад кiраўнiцтвам Валерыя Кручкова

Паэтэса Ала Нікіпорчык

Рыгор Ісакавіч Абялеўскі

Вядучыя iмпрэзы Вераніка Комар i Аляксандр Лапатнёў

Студэнты фiлалагiчнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Я.Купалы Ілона Мішкінь і Кірыл Бялятка

Удзельнікі вечара грамадзянскай паэзіi “Пад мірным небам Беларусі” і арганiзатары мерапрыемства.

