АКЦЫІ

Я ж – часцінка жывая
гэтай шчырай зямлі…
18 красавіка святам грамадзянскай паэзіі ў Гродзенскім гуманітарным каледжы
стартавала штогадовая культурна-асветніцкая акцыя Гродзенскага абласнога аддзялення
СПБ "Пад мірным небам Беларусі". Сёлета яна пройдзе ў Гродне і Гродзенскай вобласці
ўжо ў трэці раз.
Сярод асноўных задач праекта – фарміраванне грамадзянскай свядомасці шляхам далучэння
моладзі да роднай сучаснай літаратуры, актывізацыя цікавасці да нашай гісторыі, яе трагічных і
гераічных старонак, ушанаванне культурнай спадчыны Беларусі і Прынѐманскага краю.
Менавіта таму паэты Гродзеншчыны атрымліваюць запрашэнні і прыходзяць на сустрэчы з
грамадскай аўдыторыяй у канцы красавіка і ў першыя дні мая. Гэты каляндарны адрэзак нясе ў
сабе вялікую па аб'ѐме мастацкую і мемарыяльную сімволіку. Гэта азначае, што ў памяці нашага
народа яшчэ свежыя вобразы гістарычных падзей, захаванне і поўнае асэнсаванне якіх
немагчымыя без удзелу мастацтва.
26 красавіка – чорны дзень у гісторыі нашай Радзімы. Бо менавіта ў гэты дзень, у 1986 годзе
адбылася страшная тэхнагенная катастрофа – аварыя на Чарнобыльскай атамнай
электрастанцыі, ад якой у большай ступені пацярпела наша сінявокая Беларусь. Далей –
Першамай, сонечнае, вясновае свята працы і міру, які яшчэ зусім нядаўна называўся Днѐм
салідарнасці працоўных. І, вядома, самай галоўнай нагодай для глыбокай пашаны і
шматразовага спасціжэння ў мастацтве, у свядомасці грамадзянскай супольнасці з'яўляецца
Свята Вялікай Перамогі, Дзень перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне (9 мая).
Паэзія не раз аддавала пашану нашаму народу, народу-пакутніку, народу-працаўніку, народупераможцу, вызваліцелю Еўропы ад фашызму.
У чарговы раз з данінай павагі да нашай гісторыі да шчаслівых нашчадкаў адзінага вялікага
народа з грамадзянскай паэзіяй звярнуліся гродзенскія паэты. Па запрашэнні бібліятэкі
Гродзенскага гуманітарнага каледжа, якая носіць імя паэта Віктара Кудлачова, у свяце
грамадзянскай паэзіі "Пад мірным небам Беларусі" ўзялі ўдзел члены СПБ, паэты Анатоль
Апанасевіч і Дзмітрый Радзівончык, а таксама ганаровы член СПБ, паэт Браніслаў Ермашкевіч і
маладая беларуская паэтэса Вікторыя Смолка. На правах гаспадыні гасцей прадставіла
аўдыторыі загадчыца бібліятэкай каледжа Зінаіда Паўлаўна Песняк. Аб ідэйнай аснове і гісторыі
ўзнікнення культурна-асветніцкай акцыі "Пад мірным небам Беларусі" ва ўступным слове
навучэнцам каледжа распавѐў паэт Дзмітрый Радзівончык. Затым ѐн прачытаў верш “Над
Чарнобылем з сумам” гродзенскага паэта Пятра Сямінскага. Так з'явіўся яшчэ адзін, завочны
ўдзельнік сустрэчы, які выступаў у сценах каледжа роўна год таму. А верш зусім свежы.

Пѐтр Сямінскі
Над Чарнобылем з сумам
Над Чарнобылем з сумам
Пралятаюць гракі.
Тут нябачаным тлумам
Поўны водар ракі.
Птушак далеч прымае
І чужыя гаі.
Я ж – часцінка жывая
Гэтай шчырай зямлі.
Апякае Палессе
Дым бязглуздых кастроў,
Ды сплятаецца ў песні
Стойкі дух землякоў,
Што не рэквіем хорам
Звалі ў кут свой лясны,
А на злосць дырыжорам
Йшлі да новай вясны…
Зноў над Прыпяццю трэлі.
Бедам наперакор
Застаешся ты белым,
Край празрыстых азѐр.
Лѐсаў-сноў пералівы
Змыюць попел і друз.
Веру, будзе шчаслівай
Вечна Белая Русь!
Паэты прачыталі вершы, падзяліліся са слухачамі сваім бачаннем грамадзянскай лірыкі, якая,
трэба сказаць, ва ўсіх мае розныя асаблівасці. Прагучалі вершы розных тэматычных і
эстэтычных напрамкаў. Але ў цэнтры ўвагі мастацкага слова быў і застаецца чалавек, наш
зямляк, наш продак і нашчадак. Паэт Браніслаў Ермашкевіч падарыў гуманітарнаму каледжу
дзве свае кнігі. Дарэчы, дарэнне кніг з аўтарскімі аўтографамі таксама стала добрай традыцыяй
Тура грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам Беларусі”. У памяшканні невялікай чытальнай
залы паэтычнае слова аб'яднала людзей розных пакаленняў і зрабілася адным на ўсіх
мастацкім адбіткам нашай гісторыі, нашага жыцця і таго, як мы іх адчуваем.
Штогадовая культурна-асветніцкая акцыя Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Тур
грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам Беларусі” атрымае працяг. Яе наступнымі этапамі
стануць выступленне ў адным з ВНУ горада Гродна і наведванне з паэтычным дэсантам
галоўных бібліятэк трох раѐнаў вобласці.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: распачаўся Тур грамадзянскай паэзіі “Пад мірным небам Беларусі”. Падчас першага яго этапу ў
2017 годзе – свята грамадзянскай паэзіі ў бібліятэцы Гродзенскага гуманітарнага каледжа.
18 красавіка, 2017 года.

Загадчык бібліятэкі Гродзенскага гуманітарнага каледжа
Зінаіда Паўлаўна Песняк.

Аб ідэйнай аснове і гісторыі ўзнікнення культурна-асветніцкай акцыі "Пад мірным небам Беларусі" ва ўступным
слове навучэнцам каледжа распавѐў паэт Дзмітрый Радзівончык.

Ён жа прачытаў верш Пятра Сямінскага “Над Чарнобылем з сумам”.

Выступае маладая беларуская паэтэса Вікторыя Смолка.

Уласным бачаннем грамадзянскай лірыкі падзяліўся ганаровы член СПБ, паэт Браніслаў Ермашкевіч.

Браніслаў Іосіфавіч падарыў каледжу дзве свае кнігі.

Слова мае член СПБ, паэт Анатоль Апанасевіч.

Удзячныя слухачы.

18 красавіка 2017 года. Паэтычнае свята ў Гродзенскім гуманітарным каледжы скончылася. А Тур грамадзянскай
паэзіі “Пад мірным небам Беларусі” працягваецца.

