Да 250-х угодкаў Міхала Клеафаса Агінскага

НА ПАЭТЫЧНЫМ ВОГНІШЧЫ Ў ЗАЛЕССІ
Менавіта тут, у залескай сядзібе М.К.Агінскага, падчас Сусветнай
Ночы Музеяў, сабраліся аматары паэтычнага слова. Лёс злітаваўсяпадараваў гэтае святое месца – т.зв. Паўночныя Афіны Міхала Клеафаса
Агінскага, дзе можна сустракацца, абменьвацца думкамі, дэкламаваць
свае творы і пры гэтым быць упэўненымі ў прыхільнасці гаспадароў
гэтай сядзібы. Думаецца, што так будзе заўсёды, бо нездарма гэтую
прыгожую сядзібу ў надвілейскім Залессі назвалі Паўночнымі Афінамі.
Тут блаславёна думаецца, марыцца і спяваецца. Тут ніколі не бывае
пуста: сядзіба і гасціннасць яе гаспадароў заўсёды прыцягвае да сябе
мноства гасцей. Вось і зараз агонь вогнішча прыцягнуў да сябе аматараў
паэзіі і музыкі з Мінску, Гродна, Маладзечна і Смаргоні. А пасля вершы
перайшлі ў спевы, як гэта часта бывала ў Паўночных Афінах, дзе
збіраліся вядучыя дзеячы той эпохі з Пецярбурга, Масквы, Парыжа,
Варшавы і іншых гарадоў…
Ролю пісьменніцы-мемуарысткі Габрыэлі Пузыны з графаў
Гюнтэраў, сучасніцы і суседкі Агінскіх па маёнтку (якая пакінула
вялізныя мемуары пра 1812-1840-я гады на Віленшчыне “У Вільні і
літоўскіх памесцях”, вяла перапіску з Адамам Міцкевічам і якая належала
да інтэлектуальнай эліты краю) выконвала надзвычай шчырая
руплівіца па аднаўленні і захаванні спадчыны М.К.Агінскага, супрацоўнік
музея-сядзібы Таццяна Іванаўна Кляшчонак. Ролю сястры Прузыны
Матыльды Бучынскай – паэтэса Ала Клемянок. З іх вуснаў прагучала
надзвычай меладычная песня “Вілія” (пра прыгажосць блакітнатварай
рэчкі Віліі, якая працякае непадалёку ад Залесся) на словы паэта Адама
Міцкевіча. Марыя-Нэры з Амеліяй (ролі жонкі і дачкі прыйшліся самім
супрацоўнікам сядзібы) выканалі прачулы раманс Міхала Клеафаса
Агінскага “Родная вёска” (бо менавіта тут, у Залессі, М.К.Агінскі пачаў
пісаць свае ўспаміны, тут яго выбіраюць ганаровым членам Віленскага
ўніверсітэта, старшынёй Віленскага дабрачыннага таварыства; тут
ўзнавілася дыпламатычная дзейнасць кампазітара).
Далей слова ўзялі гродзенскія паэты, якія былі запрошаны
імправізавана на баль у Паўночныя Афіны і ад імя “каралевы жывога
слова” Элізы Ажэшкі віталі гаспадароў і гасцей адноўленай сядзібы. Так,
Вялікая Патронка Наднёманскага краю крочыла ў сядзібу свайго
суайчынніка… Міхал Клеафас Агінскі і Эліза Ажэшка: што іх лучыць?
Любоў да Беларускай зямлі, якая ўзгадавала і дала натхненне; гуманізм і
мецэнацтва, сусветная вядомасць… І, бадай, што немалаважна –
салоннасць, дзе іх сядзібы, дамы сталі сапраўднымі культурнымі
салонамі. Гэта салоны-святыні, у якіх пануе Дух Вялікасці, калі чуеш
узнёслы паланэз “Развітанне з Радзімай” (заўважым, ні Парыж, ні
Канстанцінопаль, ні Венецыя, што ўвабралі 8 гадоў эміграцыі вядомага

кампазітара і дыпламата па Еўропе, не змаглі замяніць яму радзіму), калі
чытаеш узвышана-паэтычны нарыс “Людзі і кветкі над Нёманам”.
Насамрэч, найпрыгажэйшыя ў прыродзе – гэта музыка і кветкі. І – людзі,
якія і ёсць тымі кветкамі зямлі беларускай. Ці, як вядома, нашто людзі
без памкнення да прыгожага?.. Пасля ўступнага слова дацэнта кафедры
беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі
Купалы Аліны Сабуць прагучалі пранікнёныя, эмацыйна-ўзнёслыя,
амаль што гімнічныя вершы на польскай мове Крыстыны Шэматовіч,
імправізацыйныя лірычныя эцюды паэтэсы Таццяны Лугавой,
неардынарныя ў сваёй інтымнай і грамадзянскай знітаванасці вершы
Святланы Глямбоцкай, урачыста-патрыятычныя радкі Георгія
Кісялёва, а таксама мажорна-пазітыўныя вершы маладой паэтэсы са
шчучынскай зямлі Наталлі Цвірко. Гродзенскія паэты (члены і сябры
абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, удзельнікі
Гродзенскага гарадскога літаратурнага аб’яднання “Надзея”) пераканалі
гасцей і гаспадароў знакамітай сядзібы М.К.Агінскага ў тым, што вершы
нараджаюцца не з уладнага “хачу”, а з безабаронна-натхняльнага
“хочацца” … Без сумніву, усе прысутныя пачулі не толькі новыя вершы,
але і н о в а е слова гродзенскіх творцаў.
Залескія гаспадары (імправізавана ад імя дзяцей М.К.Агінскага)
падарылі насычаны расповед-выставу пра гісторыю старадаўняга
княжаскага роду Агінскіх, якія карысталіся уласным гербам “Агінец”, пра
асобу князя Міхала Клеафаса Агінскага – дзяржаўнага дзеяча, былога
паўстанца, кампазітара-аматара (у станаўленні якога вагомы ўнёсак
зрабіў гувернёр-француз Жан Ролей, які прыехаў з Вены). Узнёсласць
запрошаных гасцей Паўночных Афінаў падтрымалася і падчас прагляду
тэатралізаванай батлейкі.
Для поспеху кожнай справы патрэбна самаахвярнасць. Гэта
цудоўна разумеюць і ажыццяўляюць мясцовыя залескія жыхары і самі
супрацоўнікі адноўленай сядзібы-музея М.К.Агінскага, якія зайздроснапаважліва берагуць памяць пра свайго знакамітага земляка.
Пашанліваму стаўленню да спадчыны свайго краю, яе захаванню і
зберажэнню была прысвечана міжнародная культурная акцыя “Ноч
музеяў”, прыладкаваная да 250-гадовага юбілейнага фестывалю “Год
Агінскага ў Залессі”. Да аднаўлення тагачаснага высакароднага духу ў
прыгожай адноўленай сядзібе Міхала Клеафаса Агінскага годна
далучыліся гродзенскія пісьменнікі. Ад імя гаспадароў сядзібы шчыра
запрашаем ў Залессе! Каб праз гонкія верхавіны магутных шматгадовых
дрэў, ліпавай алеі сядзібы адчуць святасць той крэўскай, гістарычна
знакамітай зямлі.
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