ГІСТОРЫЯ ЛІТАРАТУРНАГА КЛУБА “КАТАРСІС”
УА “ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МЕДЫЦЫНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ”
Неяк вясною 1999 года сабраліся ў адной з
аўдыторый Гродзенскага медыцынскага інстытута
сямѐра студэнтаў і два выкладчыкі. Шчыра
пагаварыли, нават крыху паспрачалися і вырашылі
стварыць літаратурны клуб, каб было дзе
инстытуцким гениям пачытаць на людзях свае
вершы і прозу, паслухаць іншых, падзяліцца
меркаваннямі па розных літаратурных пытаннях.
Так нарадзіўся літаратурны клуб «Катарсіс». Узначаліць клуб адзінагалосна
даручылі выкладчыку інстытута Варанцу Віктару Іванавічу. А ўжо праз год
на пасяджэнні збіралася больш за 20 чалавек. І ў 2000 годзе свет пабачыў
першы калектыўны зборнік вершаў «Вечные каникулы». Так пачыналася
гісторыя клуба.
Што ўяўляе клуб сѐння? У колькасных адносінах лічба штогод змяняецца:
шасцікурснікі адыходзяць, першы курс папаўняе рады. Ды і з талентамі год
на год не прыходзіцца. Таму ў сярэднім 20-25 актыўных штыкоў ѐсць
заўсѐды. Хаця бывалі часы, што і да 40 асоб лічылі сябе клубоўцамі. Часта
прыходзяць са сваімі творамі або дасылаюць па пошце на рэцэнзію і аўтары з
іншых устаноў горада і рэспублікі, паколькі Гародня не вельмі багата на
творчыя аб’яднанні. Мы не адмаўляем нікому. Няма ў нас і прывычных для
літаб’яднанняў штомесячных калектыўных чытанак: па-першае, цяжка пры
такой колькасці люду слухаць і разбіраць чыісьці творы; па-другое, часта
аўтары крыўдзяцца на не заўсѐды аб’ектыўную крытыку сваіх таксама далѐка
непрафесійных калег; па-трэцяе, аўтары павінны пісаць творы, а разбіраць іх
павінны крытыкі. Таму збіраемся часцей індывідуальна з аўтарамі ці з
невялічкімі групамі. А ўсѐй грамадой, наколькі атрымліваецца іх сабраць,
выступаем ужо на святах ці нейкіх урачыстых імпрэзах.
У 2008 годзе сіламі клуба і пры падтрымцы кіраўніцтва УА «Гродзенскі
дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» быў выдадзены зборнік вершаў і прозы
«Гіпакратавы ваганты», на старонках якога змясціліся творы 50 аўтараў.
Малюнкі да твораў таксама выканалі ўніверсітэцкія мастакі. А ў 2010 годзе
літаратурны клуб «Катарсіс» быў узнагароджаны Ганаровым дыпломам
Гродзенскага абласнога цэнтра народнай творчасці за плѐнную літаратурную
і выхаваўчую дзейнасць. Пра нас пачулі ў горадзе. Актывізаваліся і нашы

таленты. Так студэнтка лячэбнага факультэта Аліна Рубель стала
пераможцай Гродзенскага гарадскога конкурса «Студэнцкая вясна – 2011» у
намінацыі «Аўтарскі верш». У 2012 годзе клубу прапанавалі паўдзельнічаць
у Рэспубліканскім літаратурным конкурсе студэнтаў вышэйшых
навучальных устаноў Беларусі «Арт-вакацыі». Дэбют аказаўся зусім
нядрэнным. Мы занялі 1 месца ў намінацыі «Паэзія», 1 месца ў намінацыі
«Проза» і 3 месца ў намінацыі «Прэзентацыя творчых калектываў Артпартал». Каб шырэй выкрываць студэнцкія таленты, у 2011 годзе правялі 1-ы
адкрыты літаратурны конкурс клуба “Катарсіс”, у якім да ўдзелу запрасілі
студэнтаў ўсіх гродзенскіх універсітэтаў. 2013 год адзначыўся выхадам
трэцяга калектыўнага зборніка клуба “Вечар пятніцы”, які меў досыць вялікі
поспех сярод чытачоў. Ну а ўжо на наступны год сябры “Катарсіса” ў
чарговы раз заявіліся на “Арт-вакацыях”. І зноў поспех. Тры дыпломы І
ступені ў галіне прозы (заўважым, не вельмі папулярнага сярод аўтараўстудэнтаў жанру). У 2014 годзе клуб “Катарсіс” урачыста адзначыў свае 15
годдзе. З гэтае нагоды напярэдадні быў аб’яўлены 4-ы адкрыты літаратурны
конкурс, у якім гэтым разам прынялі ўдзел не толькі студэнты гродзенскіх
універсітэтаў, але і навучэнцы каледжаў Гродзенскай вобласці, Жыровіцкай
духоўнай семінарыі. Падвядзенне вынікаў конкурса сумясцілі з юбілейнай
імпрэзай. Было шмат гасцей, гучалі вершы, бардаўскія песні, віншавальныя
словы. Пераможцы атрымалі дыпломы і каштоўныя падарункі, а ўсе
ўдзельнікі – памятныя сертыфікаты. А ў фінале – святочны торт, знаѐмствы
маладых аўтараў адзін з адным…
Нашы аўтары перыядычна выступаюць у сценах роднага ўніверсітэта, у
іншых установах і арганізацыях Гродна. Падтрымліваюцца цесныя сувязі з
музеем Максіма Багдановіча. У газеце УА «Гродзенскі дзяржаўны
медыцынскі ўніверсітэт» «Эскулап» выходзіць літаратурная старонка, ѐсць
стэнд «Катарсіс», на якім змешчаны творы нашых аўтараў. Створаны і
аматарскі відэафільм пра дзейнасць клуба “Катарсіс», які з цікавасцю
глядзяць студэнты і абітурыенты. Нельга не адзначыць і вялікую дапамогу
клубу «Катарсіс» з боку кіраўніцтва Гродзенскага медыцынскага
ўніверсітэта, што вельмі спрыяе дзейнасці “Катарсіса”.
А клуб «Катарсіс» працягвае сваѐ існаванне. Аб’яўлены 5-ы літаратурны
конкурс, да якого запрашаюцца ўсе аўтары, незалежна ад узросту і прафесіі.
Зараз ідзе апрацоўка матэрыялаў да новага зборніка клуба, папоўніліся рады
таленавітымі першакурснікамі, рэалізуюцца новыя планы і задумкі.

З павагай, старшыня клуба “Катарсіс”
Віктар Іванавіч Варанец
На здымках: старонкі з жыцця літаратурнага клуба “Катарсіс”.

Узнагароды пераможцам літконкурса.

Выступае член журы, паэт Янка Трацяк.

Абмеркаванне верша.

Выйшаў новы зборнік.

Выйшаў зборнік “Гіпакратавы ваганты”.

Выйшаў з друку чарговы зборнік.

У нас юбілей.

На паседжанні “Катарсіса”.

Свае вершы часам спяваем.

Сустрэча з пісьменнікамі з Гродна і Мінска.

Салодкі падарунак для “Катарсіса”.

У гасцях у клуба ўдзельнікі рэспубліканскага семінара літаратурных работнікаў (2012).

Фота з пераможцай літаратурнага конкурса.

Віктар Варанец
Беларускі мачо
Калі б не быў такі я сціплы,
Рукам адраз ж волю б даў:
Твой стан, такі для вока мілы,
Я б абдымаў і прыціскаў!
Калі б я быў крыху распусны,
Дык на калені б цябе ўзяў,
І тваю шыю, твае вусны
Я песціў бы і цалаваў!
Калі б я быў сапраўдны мачо,
Адкрыў табе б я свет уцех,
І на руках аднѐс на дачу,
І паказаў, што значыць грэх...
Але я звыклы беларус,
А гэта цяжкае кляймо.
Таму сцялі на стол абрус –
Мы проста семак паямо...

