Малой радзімы песняры

І музыкай гучыць душа паэта
А што трэба, каб душа твая заспявала? Аднаму шчасце і радасць, іншаму –
эстэтычнае задавальненне, некаму для гэтага патрэбна перажыць моцнае пачуццѐ.
Ёсць і такія, каму наогул невядомы ніякія душэўныя парывы. Яны па-свойму
шчаслівыя, бо душа, якая не спявае, і не баліць. Паэзія Мар’яна Дуксы – балючая
музыка душы, бо кожны радок яго вершаў – набалелая ісціна, споведзь, запавет…
Людзі з чулай душой, з абвостраным пачуццѐм прыгожага, тыя, хто валодае талентам
пачуць і зразумець філасофію творцы, не маглі застацца раўнадушнымі ў юбілейны для
нашага слыннага паэта дзень. Таму мнагалюдна было ў глядзельнай зале Сольскага
дома культуры, праграма мерапрыемства пашырылася і выйшла за межы папярэдне
прадугледжанага рэгламенту. Многім хацелася выказаць словы пашаны, падзякі,
захаплення.
Намеснік старшыні райвыканкама Генадзь Бычко, разважаючы над паняццем малой
радзімы, зрабіў выснову, што малая радзіма - не тое месца, дзе нарадзіўся паэт, а тое,
дзе наканавана было пражыць больш за 40 гадоў, дзе нарадзіліся яго дзеці, унукі і
лепшыя творы. З гэтым пагадзіўся “віноўнік” урачыстасці. Словы ўдзячнасці прагучалі і
ад начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Ганны
Джумковай. А хто як не Таццяна Ражэва ведае, колькі мерапрыемстваў рознага ўзроўню
сталі высоказмястоўнымі дзякуючы паэтычнаму афармленню і яскравым вобразам
нашага таленавітага майстра слова! З кветкамі і падарункамі завіталі на ўрачыстасць
супрацоўнікі раѐннай бібліятэкі, Цэнтра культуры, залескага музея-сядзібы М. К.
Агінскага.

Сваімі ўспамінамі і думкамі аб творчасці юбіляра падзяліўся вядомы ў Беларусі
выдавец, літаратуразнаўца Міхась Казлоўскі. Смаргонская паэтка Вера Вайцюль
прысвяціла паэту свой верш, а ганаровы грамадзянін Смаргонскага раѐна, музыкант і
кампазітар Аляксандр Лях праспяваў некалькі песень на вершы Мар’яна Дуксы.
Работнік Цэнтра культуры, таленавіты спявак Ігар Кавальскі таксама напісаў музыку на
словы нашага цудоўнага паэта. Гучалі і іншыя песні іншых аўтараў на вершы юбіляра.
З музычнымі падарункамі выступілі выхаванцы Сольскай дзіцячай школы
мастацтваў, удзельнікі хору пры касцѐле Маці Божай Ружанцовай. А напрыканцы
імпрэзы артысты народнага тэатра гульні “Завадатар” павіншавалі Мар’яна Мікалаевіча
і вынеслі юбілейны торт.
Ала КЛЕМЯНОК.
Фота аўтара.

Мар'яна Дуксу вінщуе бібліятэкар Таццяна Мялюк.
Выдавец і пісьменнік Міхась Казлоўскі (справа).
Юбілейны торт ад народнага тэатра гульні “Завадатар”.

