3 САКАВІКА АДЗНАЧАЕЦЦА СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПІСЬМЕННІКА
Гісторыя ўзнікнення свята
Сусветны дзень пісьменніка ўзнік у канцы 20 стагоддзя. На 48-м з'ездзе пісьменніцкага клуба
было вырашана заснаваць новае свята. З тых часоў, а менавіта з 3 сакавіка 1986 года, гэтая
дата стала памятнай для пісьменнікаў з усяго свету. Свята стала міжнародным. Дзень
пісьменніка, на жаль, з'явіўся вельмі позна. Як ні дзіўна,
майстры слова былі сярод людзей яшчэ задоўга да
з'яўлення пісьменства. У тыя часы іх творы не выдавалі
на паперы, а перадавалі з вуснаў у вусны. Да нашых
дзѐн імѐны многіх творчых дзеячаў проста не захаваліся
і былі згубленыя. Але без іх не было б ні сучасных
аўтараў, ні літаратуры ў цэлым. Многія стагоддзі
пісьменніцтва не лічылася сур'ѐзным заняткам. Аўтары
рабілі гэта для сябе. Лічылася, што прадаваць творы
мастацтва – гэта грэх.
***
Ш а н о ў н ы я к а л е г і!
Чым даўжэй мы займаемся абранай справай, тым больш пераконваемся ў тым, што
пісьменніцтва мае дачыненне не толькі і не столькі да мастацтва. Слова, вобраз,
энергія творчасці натхняюць нас і нашых чытачоў на самааналіз, на пошук свайго
месца, сваёй ролі ў свеце людзей. Лёс пісьменніка часам непрадказальны і нярэдка
трагічны. Выпрабаванне славай можа стаць забыццём. Невядомасць можа
перакрыць шляхі да чытача і зрабіцца бязлітасным прысудам. Колькі іх, нашых
таленавітых, адораных калегаў скончылі свае дні ў адзіноце і галечы. Колькі іх і
сёння маюць патрэбу ў дапамозе і ўвазе. Таму давайце памятаць аб прамым
прызначэнні літаратуры – саграваць душы людскія, праліваць святло на забытыя
ісціны, выхоўваць добрыя пачуцці, абараняць гістарычную праўду, дапамагаць
кожнаму з нас адпавядаць званню Чалавека. І няхай наклады кніг не такія высокія,
як хацелася б, а кожны міг поспеху каштуе мноства пакут і бяссонных начэй. Сёння
мы не самотныя. Таму што мы разам; за намі – Саюз. З прафесійным святам, дарагія
калегі-пісьменнікі. Здароўя і творчага натхнення ўсім нам!
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