ТВОРЫ I ТВОРЦЫ

СЛЕД
НА ДОЎГІМ ШЛЯХУ
21 кастрычніка 2018 года ў аддзеле абанемента Гродзенскай абласной навуковай
бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага адбыўся чарговы этап сумеснай грамадска-літаратурнай
акцыі бібліятэкі і Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ пад назвай «Творы і творцы». На сустрэчу з нядзельнымі наведвальнікамі прыйшоў кандыдат гістарычных
навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкi Купалы, член СПБ, публіцыст
Уладзімір Ягорычаў.
Уладзімір Яўгенавіч – не толькі навуковец, педагог, але і актыўны грамадскі дзеяч, чалавек з тых, каго
звычайна лічаць людзьмі нязручнымі.
Гэта абумоўлена яго цвѐрдай грамадзянскай пазіцыяй і ўстойлівым
імкненнем да праўдзівасці ва ўсім.
Сустрэчы з аўтарам амаль двух дзясяткаў кніг гістарычнай публіцыстыкі
заўсѐды праходзяць займальна; выступоўца надзвычай эмацыйны і
артыстычны. Яго гаворка насычана
фактамі і імѐнамі людзей. Часта гучаць успаміны, востра падвяргаецца прынцыповаму
аналізу дзень сѐнняшні. Але галоўнае – вядома, пачуцці, якія выклікае, правакуе, генеруе
У.Я.Ягорычаў. Яны вельмі шчырыя і месцамі пераходзяць жанравыя межы паміж строгай
публіцыстыкай і буфанадай, паміж сухой гістарычнай факталогіяй і гратэскам. Таму і дзяліцца ўражаннямі аб усім гэтым хочацца максiмальна праўдзіва і нават злѐгку эмацыйна, каб
адпавядаць гістарычнай праўдзе, якую на працягу ўсяго жыцця, лічачы гэта сваім абавязкам,
горача адстойвае пісьменнік.
Што ж такое след у гісторыі, на думку публіцыста Уладзіміра Ягорычава? Праслухаўшы
гадзінны аповяд пісьменніка пра яго шлях у навуцы і творчасці, пра юнацтва, пра яго вытокi
як творцы і характэрныя асаблівасцi творчасці, можна зрабіць выснову: след чалавека ў
гісторыі для Уладзіміра Яўгенавіча Ягорычава звязаны з пошукам праўды. І ў кожнай сферы
быцця ѐн свой: у навуцы – гэта аналiз новых ісцін і абарона ісцін вечных. У педагогіцы – гэта
пошук узаемаразумення з моладдзю, умацаванне сувязяў паміж пакаленнямі. У творчасці –
гэта пошук патрэбных слоў для выражэння ўсяго пералічанага вышэй. А ў жыцці гістарычны
след Уладзіміра Ягорычава, яго нястомны пошук накіраваны не толькі на займальную адказ-

ную працу і любімую сям'ю, але і на пошук грыбоў у восеньскіх лясах Гродзеншчыны, на захапленне каманднымі відамі спорту, роднай прыродай, лѐсам малой радзімы. Уладзімір
Яўгенавіч адказаў на пытанні прысутных. Былі закранутыя тэмы фальсіфікацыі гісторыі,
рэпрэсій і рэабілітацыі iх ахвяр, тэма узаемаадносін Беларусі з вядучымі дзяржавамі сусветнай супольнасці і iншыя.
Усе жадаючыя маглі набыць кнігі з аўтографам пісьменніка, сфатаграфавацца з ім на памяць. І кожны атрымаў ад сустрэчы сваѐ: захопленыя гісторыяй – падставы для разважанняў; пісьменнікі-пачаткоўцы – порцыю каштоўнага эмпірычнага матэрыялу. Гісторыя нашага
жыцця атрымала яшчэ адзін яркі, насычаны ўражаннямі і эмоцыямі эпізод. Як прыкметны
след на доўгім шляху.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: грамадска-літаратурная акцыя «Творы і творцы» з Уладзімірам Ягорычавым. 21.10.2018.

Па традыцыі ў пачатку імпрэзы яе наведвальнікаў павіталі
загадчык аддзела абанемента Жана Пятроўна Макалава

i куратар праекта, прадстаўнік СПБ, літаратуразнавец Дзмітрый Радзівончык

Уладзімір Яўгенавіч распавѐў аб сваѐй
творчасці,

правѐў прэзентацыі сваіх кніг,

з задавальненнем адказаў на пытанні прысутных,

паўдзельнічаў у дыскусіі.

А супрацоўнікі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя
Я.Ф.Карскага, як заўсѐды, падрыхтавалі цудоўную выставу
кніг і публікацый пісьменніка.

