ПАКЛОН ГЕРОЯМВЫЗВАЛІЦЕЛЯМ
У Гродне ў анлайн-фармаце прайшла традыцыйная грамадска-літаратурная акцыя «Пад
мірным небам Беларусі», прымеркаваная да Дня Незалежнасці Рэспублікі.
Сѐлета аднаму з праектаў Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, які
не мае аналагаў у краіне, спаўняецца пяць гадоў. За гэты перыяд канцэпцыя праекта
вытрымала некалькі трансфармацый. Гэта толькі пацвярджае, што ва ўмовах шматлікіх
глабальных пераменаў пошук новых форм працы, новых шляхоў у творчасцi не спыняецца.
Свае карэктывы ў форму правядзення акцыі сѐлета ўнесла эпідэмічная сітуацыя.
Мерапрыемства атрымалася не масавым.
Але нягледзячы на складанасці, у свяце слова напярэдаднi дзяржаўнага свята прынялі ўдзел
дзесяць літаратараў, якія прадстаўляюць не толькі горад над Нѐманам. Старшыня ГрАА СПБ,
вядомая беларуская паэтэса, празаік Людмiла Антонаўна Кебiч выказалася пра важную ролю
пісьменнікаў у справе захавання і абароны свяшчэннай памяці аб трагічных і гераічных
старонках нашай гісторыі.
«Сѐння мастацкае слова – як трывалы сiмвалiчны мост, забяспечвае сувязь паміж пакаленнямі,
эпохамі, лѐсамі людзей. Нам выпала жыць пад мірным небам толькі дзякуючы несмяротнаму
подзвігу адзінага шматнацыянальнага савецкага народа. Абавязак кожнага беларуса –
шанаваць памяць аб гэтым і быць годнымі прадаўжальнікамі справы народнага адзінства!» –
адзначыла кiраўнiк пicьменнiцкай арганiзацыi вобласцi.
Дэлегацыя літаратараў Гродзеншчыны ўсклала кветкі ў Парку Жылібера да помніка,
усталяванага ў 1949 годзе на брацкай магіле. Тут пахавана 50 савецкіх воінаў і партызан, сярод
іх – два героя Савецкага Саюза Юрый Іўліеў і Вольга Санфірава. А потым гучалі вершы. Аб
праклятай вайне і Вялікай Перамозе, аб вайсковым братэрстве і вялікай цане, якую заплаціў
народ-пераможца за нашу сѐнняшнюю незалежнасць. Вершы чыталіся аўтарамі вельмі
пачуццѐва i пранiкнѐна. Гэтаму спрыяла адмысловая кранальная атмасфера на месцы,
абраным для мерапрыемства. Ніколі яшчэ грамадска-літаратурная акцыя «Пад мірным небам
Беларусі» не была такой хвалюючай.

Свае творы з разраду грамадзянскай лірыкі агучылі паэты: Людмiла Кебiч, Бранiслаў
Ермашкевiч, Пѐтр Сямiнскi, Анатоль Апанасевiч, Людмiла Шаўчэнка, Дзмiтрый Радзiвончык,
(Гродна); Георгiй Кiсялѐў, Мiкалай Iваноўскi (Ваўкавыскi раѐн). З палымянай прамовай да
паэтаў-выступоўцаў далучыўся публiцыст Уладзiмiр Ягорычаў. Дзiцячая пiсьменнiца Ганна
Скаржынская-Савiцкая прачытала вершы паэтэсы са Слонiма Iрыны Войткi. Кожнае слова,
кожны радок былі, як нізкі паклон. І кожны з прысутных адчуваў важнасць моманту.
Падкрэслiўшы гэта ў прамовах i ўласных радках, творцы яшчэ раз сказалі ва ўвесь голас: мірнае
неба над нашай Беларуссю – гэта і ѐсць самая галоўная каштоўнасць, атрыманая намi ў
спадчыну. Каштоўнасць, якую мы абавязаны захаваць.
У праграме акцыі адбыліся некалькі важных момантаў. Па-першае, гэта прэзентацыя
паэтычнага зборніка «Память огненных лет» з удзелам паэтаў Гродна i Гродзеншчыны. За
магчымасць паўдзельнічаць у праекце наш калектыў яшчэ раз выказвае сардэчную падзяку
Гродзенскаму гарадскому літаратурнаму аб'яднанню «Надзея» і Гродзенскаму абласному
Савету ветэранаў. У гонар свята, Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь удзельнікам акцыі былі
ўручаны граматы і падзячныя лісты ГрАА СПБ за актыўны і плѐнны ўдзел у літаратурным жыцці
краіны. Абласная грамадска-літаратурная акцыя «Пад мірным небам Беларусі» носіць
доўгатэрмiновы характар і будзе прадоўжана. Больш падрабязна пра падзею можна даведацца
са знятага пра яе відэафільма.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: моманты i ўдзельнiкi грамадска-літаратурнай акцыі «Пад мірным небам Беларусі». Гродна, Парк Жылiбера. 2
лiпеня 2020 года.
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