ТВОРЫ І ТВОРЦЫ

ТЭАТР АДНАГО ПАЭТА
Чарговы этап сумеснай грамадска-літаратурнай акцыі Гродзенскай абласной навуковай
бібліятэкі імя Я.Карскага і Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў
Беларусі, якая праходзіць у галоўнай бібліятэцы вобласці пад назвай "Творы і творцы",
адбыўся тут 18 сакавіка і быў прысвечаны надыходзячаму Міжнароднаму дню паэзіі.
Нечакана для сябе нядзельныя наведвальнікі бібліятэкі трапілі на цікавае
мерапрыемства – на сустрэчу з вядомым гродзенскім літаратарам, членам СПБ Пятром
СЯМІНСКІМ.
Заслугоўвае самых добрых слоў калектыў аддзела абанемента абласной бібліятэкі, які зрабіў
даволі вялікую падрыхтоўчую працу для таго, каб сустрэча наведвальнікаў бібліятэкі і
гарадзенскага паэта стала падзеяй для ўсіх. У холе аддзела была абсталявана літаратурная
гасцѐўня, прысвечаная творчасці П.Сямінскага, а таксама выстава кніг госця і нават
калектыўных зборнікаў розных гадоў з яго ўдзелам.
Трэба сказаць, што індывідуальны творчы стыль Пятра
Сямінскага – гэта катэгорыя, якая распаўсюджваецца
не толькі на яго тэксты – а паспрабаваць свае сілы
маэстра паспеў не толькі ў лірыцы, але і ў эпасе, і ў
драме – адрозніваецца непаўторнасцю і яго манера
выступаць на публіцы. Кожны, каму давялося трапіць
на выступ Пятра Яраслававіча, міжволі аказваецца
гледачом
або
нават
саўдзельнікам
яркага
прадстаўлення. А прычына ўсяму – унікальны
артыстызм паэта, яго здольнасць так глыбока
ўваходзіць у вобраз, ужывацца ў ролю свайго лірычнага
героя, што сустрэча з гэтым мастацтвам ўжо
пераадольвае выключна літаратурныя рамкі і
перарастае ў сапраўдны тэатр, тэатр аднаго паэта.
Удзельнікі сустрэчы з паэтам, што адбылася ў
абласной бібліятэцы нядзельнай раніцай 18 сакавіка,
пазнаѐміліся з рознымі этапамі яго творчасці і найбольш цікавымі момантамі яго творчага
шляху. Сваім улюбѐным заняткам у літаратуры па яго прызнанню, паэт лічыць стварэнне
сатырычных пародый на творчасць сваіх калег. Пабачылі свет два зборнікі сатырычных
пародый Пятра Сямінскага: "Штрафной удав" і "Серебряная сватья". П.Сямінскага можна
назваць адзіным аўтарам у краіне, які ўзяў на сябе такую смеласць і маўленчыя памылкі, апіскі
выкарыстаў для назваў сваіх кніг. Аўтарам былі прачытаныя творы з абедзвюх зборнікаў
пародый. Тое, з якой бліскучай энергетыкай, з якім багаццем эмоцый і шматзначных жэстаў гэта
было зроблена, запомніцца ўсім прысутным надоўга. Кульмінацыяй усіх імправізаваных
спектакляў у тэатры аднаго паэта Пятра Сямінскага становіцца цуд паэтычнага экспромту
(бурымэ) – калі з слоў, прапанаваных аўдыторыяй, літаральна за лічаныя хвіліны прама на
вачах нараджаецца новы верш. Гэта адбылося і на пляцоўцы акцыі "Творы і творцы" 18
сакавіка. Ад апладысментаў да гэтага часу звініць у вушах.

У невялікім экскурсе па сваѐй творчай біяграфіі госць
прэзентаваў і ахарактарызаваў некаторыя свае кнігі. Цярпліва
стараўся адказваць на пытанні змястоўна і ў прыязнай
манеры. Творчая сустрэча перацякла ў сяброўскую гутарку. Аб
творчасці паэта выказаліся яго калегі. Прагучалі і так званыя
зваротныя прысвячэнні, пародыі, напісаныя на яго пародыі
(член Гродзенскага гарадскога літаб’яднання “Надежда”
Наталля Чакліна-Гарбачова). Але асабліва хочацца сказаць
вось аб чым. Тэма тэатра набірае новы віток папулярнасці ў
нашым літаратурным асяроддзі. Драматургія ўзаемаадносін
сучаснага літаратара з навакольным светам, які змяняецца не
па днях, а па гадзінах, унутраная драма, якую перажываюць
многія нашы калегі, назіраючы за тым, як з сістэмы чалавечых
каштоўнасцяў сыходзіць тое, што калісьці было самым
важным, заслугоўваюць адлюстравання ў мастацтве.
Гродзенскім абласным аддзяленнем СПБ невыпадкова ініцыявана адкрыццѐ тэатра паэзіі, якое
адбудзецца ў Міжнародны дзень паэзіі 21 сакавіка. Артыстызм паэта Пятра Сямінскага, яго
эмацыйная самааддача забяспечваюць гэтаму майстру мастацкага слова месца ў шэрагах
самых патэнцыйна запатрабаваных паэтаў-артыстаў.
Грамадска-літаратурная акцыя пісьменнікаў і бібліятэкараў Гродзеншчыны "Творы і творцы",
якая цяпер стала штомесячнай, не толькі прыносіць асалоду мастацтвам, пакідае яркія
ўражанні, зараджае творчай энергіяй на працяглы тэрмін, але і дае мноства падстаў для
філасофскіх разважанняў. Вось і стаў гісторыяй трэці яе этап. Рэалізацыя праекта будзе
працягнутая. Нядзельных наведвальнікаў аддзела абанемента галоўнай бібліятэкі Гродзенскай
вобласці чакае яшчэ нямала прыемных сустрэч і цікавых адкрыццяў.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: моманты сумеснай грамадска-літаратурнай акцыі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя
Я.Карскага і Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі “Творы і творцы” з удзелам паэта,
празаіка Пятра Сямінскага. Аддзел абанемента ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя
Я.Карскага”. 18 сакавіка 2018 года.
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